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I. فیض االسالم ،5 خطبھ 
	: 5خطبھ  ترجمھمتن و  .1

 -الّسالم علیھ -لھ خطبة من و
 لھ یبایعا أن في َحْرب بنِ  سفیانَ  أبو و العباس خاطبھ و -وآلھ علیھهللاصلى -هللا رسولُ  قُبِضً  لّما -الّسالم علیھ -لھ كالم من و

 :بالخالفة
ُجوا وَ  النََّجاةِ  بُِسفُنِ  اْلفِتَنِ  أَْمَواجَ  ُشقُّوا النَّاسُ  أَیُّھَا  اْستَْسلَمَ  أَوِ  بَِجنَاحٍ  نَھَضَ  َمنْ  أَْفلَحَ  اْلُمفَاَخَرةِ  تِیَجانَ  َوَضُعوا اْلُمنَافََرةِ  طَِریقِ  َعنْ  َعرِّ

اِرعِ  إِینَاِعھَا َوْقتِ  لَِغْیرِ  الثََّمَرةِ  ُمْجتَنِي وَ  آِكلُھَا بِھَا یَُغصُّ  لُْقَمةٌ  وَ  آِجنٌ  َماءٌ  ھََذا فَأََراحَ   َعلَى َحَرصَ  یَقُولُوا أَقُلْ  فَإِنْ  أَْرِضھِ  بَِغْیرِ  َكالزَّ
ِ  وَ  الَّتِي وَ  اللَّتَیَّا بَْعدَ  ھَْیھَاتَ  اْلَمْوتِ  ِمنَ  َجِزعَ  یَقُولُوا أَْسُكتْ  إِنْ  وَ  اْلُمْلكِ  ھِ  بِثَْديِ  الطِّْفلِ  ِمنَ  بِاْلَمْوتِ  آنَسُ  طَالِبٍ  أَبِي َالْبنُ  هللاَّ  بَلِ  أُمِّ

 اْلبَِعیَدِة. الطَِّويِّ  فِي اْألَْرِشیَةِ  اْضِطَرابَ  َالْضطََرْبتُمْ  بِھِ  بُْحتُ  لَوْ  ِعْلمٍ  َمْكنُونِ  َعلَى اْنَدَمْجتُ 
 حضرت و، فرمود احتجاب دنیا از -سلّم و آلھ و علیھ هللا صلی -هللا رسول كھ ھنگامی است -الّسالم علیھ -او كالم جملھ از و

 . خالفت بھ او با نمایندمی بیعت کھ گفتند او بھ خطاب حرب بن سفیان أبو و المطلب عبد بن عباس
 فخر ھاىتاج بردارید و، نمایی بزرگ خود راه از روید بیرون و، نجات ھاىكشتي با را ھافتنھ ھاىموج بشكافید مردمان اى

 است ايلقمھ و است ايلقمھ و، گندیده است آبى این. آرمید راحت و شد تسلیم یا، پرید بال با كھ كسى یافت نجات، را فروشی
 پس. است دیگری زمین در است کشاورزی چون ھم رسیدن وقت غیر در میوه چیننده و، کندمی گیر اشخورنده گلوی در کھ
 خدا بھ، این و آن از بعد! دورباد. ترسید مرگ از گویندمى، کنم سكوت اگر و؛ ُملك بھ است حریص كھ گویندمى، بگویم اگر
 اگر كھ پوشیده علمی با امشده پیچیده بلكھ. مادرش پستان بھ طفل از مرگ بھ است تردارنده انس طالب أبو پسر آینھ ھر، قسم

 .دراز و دور چاه در ریسمان إضطراب چون ھم شوید مضطرب آینھ ھر، را آن نمایم آشکار
II.  4( 5شرح خطبھ( 
ِ  وَ  الَّتِي وَ  اللَّتَیَّا بَْعدَ  َھْیَھاتَ  .1 ھِ  بِثَْديِ  الطِّْفلِ  ِمنَ  بِاْلَمْوتِ  آنَسُ  طَالِبٍ  أَبِي َالْبنُ  هللاَّ  آینھ ھر، قسم خدا بھ، این و آن از بعد! دورباد: أُمِّ

 .مادرش پستان بھ طفل از مرگ بھ است تردارنده انس طالب واب پسر
 فى فالن وقع، "گویندمى)، دشواری و سختی( داھیھ اسماء از است اسمى و" الّتى" تصغیر" اللّتیا، "است شده گفتھ چنانچھ
، است اّول  ضمّ  تصغیر قاعده كھ ،الم ضمّ  با" اللتیّا" کھ آن توضیح. حزن شّدت از است كنایھ و، داھیھ در یعنی" الّتى و اللّتیا
  تصغیر در و  -اللّذیا الّذى  -تصغیر در كھ ھمچنان  -اندكرده اضافھ الفى الم ضمّ  عوض ھاعرب كھ  -گویندمى الم فتح با و
 زحمات و شداید و، بود رفتار بد و خلق بد کھ كرد تزویج را قّدی كوتاه زن شخصی". َذیّاكَ " "ذاك"تصغیر در"، َذیَّا" "ذا"

، " گفت، گاه آن. داد طالقش تا كشید بسیار شداید ھم او از و، کرد ازدواج قامت بلند زنی با، سپس. داد طالقش تا كشید بسیار
 . سایر شد مثلی این)، کنمنمی ازدواج ھرگز، بلنده زن این و کوتاھھ زن آن بعد" (أبداً  أتزوج ال الَّتِي و اللَّتَیَّا بعدَ "

 قدرت دنبال بھ در نھ، دارد مرگ با أُنسی و آشنایی چنین کھ کسی چھ، فریبکاران نیرنگ دو ھر بھ پاسخ و، است خود تنزیھ
اگر سخن گوید و شایستگي خود را برای رھبري و خالفت بازگو نماید زیرا مرگ را از نزدیک دیده است، و  است سلطھ و
بھ دنبال ضایع کردن  نھھاي دنیایي است. پس، داند کھ تا چھ حّد نزدیک است بھ فرزندان آدم، و آن پایان ھمھ قدرت طلبيمي
یمي دارد اگر سکوت، و بھ دنبال اثبات صالحیّت و شایستگي خود از مرگ ترس و باست اگر حکومت را جوید، و نھ  يحقّ 

 براي حکوکت برنیآید.
 و انس با مرگ:  -علیھ الّسالم -امام علي .2

 لشكرگاه و رسیدیم بصره بھ چون: است گفتھمى كھ كندمى نقل حنفیھ بن محمد از پدرش از فضیل بن هللا عبد از واقدى
 تا مكنید كارى ھیچ شما فرمود و داد، من بھ را درفش ،-علیھ الّسالم -علي كردیم، پدرم، مرتب را خود ھاىصف و ساختیم
 بیدار كردم، بیدار خواب از را او من. كرد ما تیرباران بھ شروع دشمن و خوابید، المؤمنین امیر. كنند شروع را جنگ آنان
 بودند، "خونخواھان برداشتھ بانگ كھ شدمى شنیده جمل اصحاب ھیاھوى مالید،مى را خود ھاىچشم كھ حالى در و شد
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 آن من. ببرم پیش را درفش داد فرمان و آمد جلو داشت تن بھ پیراھنى فقط كھ حالى در -علیھ الّسالم -علي "،!بپاخیزید عثمان
 پاسدار بھترین، نرسد تا آدمى اجل پسرم: فرمود؟! پیراھن یك با فقط امروز و جنگى چنین در جان پدر: گفتم و بردم جلو را

 زره ھم گاھى ،بودم زره بدون و برھنھ سر با بیشتر و كردممى جنگ پیامبر ركاب التزام در من سوگند خدا بھ. اوست
 )211- 212ص ، جمل (نبرد .پوشیدممى

 -بھ جاي رسول هللا -علیھ الّسالم -خود را بھ کام مرگ سپرد، خوابیدن او -علیھ الّسالم -از جملھ مواردي کھ آن امام علي
صلوات  -بود ھنگامي کھ چھل نفر از مشرکان قبایل مختلف قریش ھم دست شدند تا آن حضرت -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم

را شبانھ بھ قتل برسانند. آن شب بھ "لیلة المبیت" شھرت یافتھ است، و خدای تعالی این کریمھ را درباره حضرت  -هللا علیھ
ِ  َمْرضاتِ  اْبتِغاءَ  نَْفَسھُ  یَْشري َمنْ  النَّاسِ  ِمنَ  وَ نازل فرمود، " -علیھ الّسالم -علي ُ  وَ  هللاَّ  از البقرة) (و 2:207" (بِاْلِعبادِ  َرُؤفٌ  هللاَّ
)، و شیخ مفید است مھربان بندگان بھ خداوند و گذردمى جان از خدا خشنودى آوردن دست بھ در كھ است كسى مردم

 )التيترجمھ، مح، 43-45ص  1ج ماجراي آن را چنین نقل فرموده است (اإلرشاد، 
 آن كشتن براى قریش از كھ انجمنى بواسطھ) ص( پیغمبر كھ ھنگامى كھ: اینست الّسالم علیھ حضرت آن فضائل جملھ از و

 را خونش دستجمعى بطور ھمگان كھ برگزیدند كار این انجام براى را یكتن بود مكھ در كھ قبیلھ ھر از و( شد فراھم حضرت
 و پنھانى در خواست و، رود بیرون مكھ از آشكارا آنھا برابر در توانستنمى و كند ھجرت بمدینھ مكھ از شد مأمور) بریزند
 آگاه را كسى او جز و( داد را خود كار گزارش المؤمنین بأمیر) تنھا( ماند آسوده آنھا شر از تا، گردد خارج آنان خبرىبى
 خوابیده بستر در ندانند كھ بدانسان، بخوابد او بستر در) داد دستور( كھ گونھ باین، كرد خویشتن از بدفاع وادار را او و) نكرد
 جان شب آن در الّسالم علیھ المؤمنین أمیر پس، آرمیده خود جاى در شب ھر مانند و است) ص( پیغمبر خود كنند گمان و

 این و، گذشت جان از گرامیش پیامبر راه در و، بفروخت او پیروى راه در را آن و، نھاد كف در تعالى خداى براى را خود
 و، بماند سالم كافران شوم نقشھ از شریفش وجود و، یابد رھائى دشمنان شر از وسیلھ بدین حضرت آن كھ بود آن بخاطر
 رسول بجاى الّسالم علیھ على پس، برسد بود آئین ساختن آشكار و دین داشتن پا بر و، بخدا مردمان دعوت كھ اساسى بھدف
 نمیكرد گمان میدید را او كسى اگر كھ بدانسان، (پیچد را خود جامھ با نشناسند را او اینكھ براى و، خوابید بستر در) ص( خدا
 مسلح ھمگى و بودند كرده انجمن) ص( خدا رسول كشتن براى كھ آنھا) شد گفتھ آنچھ انجام از( پس) باشد) ص( پیغمبر جز
 شمارى دقیقھ دم سپیده براه چشم و) كردند احاطھ را او وارحلقھ و( زدند پره الّسالم علیھ على گرداگرد و، رسیدند سر بودند

 را او كشندگان ھاشم بنى چون زیرا گردد پایمال و رود ھدر خونش تا، بكشند را او آشكارا و، شود روشن ھوا تا میكردند
، بدانند او خون ریختن در شریك را ھمھ و ببینند كشندگان میان در را یكتن بودند مكھ در كھ فامیلى و قبیلھ ھر از و، بنگرند
 نقشھ این با( و، درآیند نبرد و بستیزه قبائل ھمھ با نتوانند یكتن شدن كشتھ بخاطر چون، بكشند جرم بدان را كشندگان نتوانند
 از جلوگیر و، گردید آنان دست از) ص( یافتن رھائى سبب كھ بود الّسالم علیھ على فداكارى تنھا) بودند كشیده كھ اىزیركانھ
 یگانھ بخداى را مردم و، (دھد انجام را خویشتن پروردگار دستور توانست نتیجھ در و، شد حضرت آن خون شدن ریختھ

 خدا رسول) احكام رساندن و( تبلیغ كار، كردنمي را فداكارى آن و نبود الّسالم علیھ المؤمنین امیر اگر و) كند راھنمائى
، میشدند پیروز و چیره او بر حضرت آن بران رشگ و دشمنان و نمیداد را آن انجام كفاف عمرش و، نمیرسید بپایان) ص(
 -الّسالم علیھ -على او كھ ببرند گمان و باشند آگاه جریان از آنكھبى نیز آنھا و، خوابید بستر در الّسالم علیھ على رو این از(

 علیھ -على، بردند یورش او بسوى ناگھان و شد صبح چون) بودند ھوا روشنى و سپیده براه چشم او اطراف در، است
 و شده پراكنده دیدند را او) كھ ھمین، باشد على خفتھ مرد آن نداشتند باور( كھ آنھا، شد ورحملھ بآنھا برخاستھ -الّسالم

 آرزوھائى و گسیخت ھم از یكسره تدبیرشان رشتھ و، شد آب بر نقش) ص( خدا رسول باره در شومشان اندیشھ و، بازگشتند
 فداكارى آن و: فرمود) ص( اكرم پیغمبر كھ بینى پیش آن با و رفت باد بر جملگى بودند پرورانده سر در كار این بدنبال كھ
 سرافكنده آئین و دین دشمنان و، شد مالیده بخاك شیطان بینى و، ماند جاى بر ایمان ترتیب و نظم كرد الّسالم علیھ على كھ

 او انباز فضیلت این در و ھمباز باره این در كسى و، نظیربى است منقبتى علیھ هللاَّ  صلوات المؤمنین أمیر براى این و، گشتند
 .نگذشت جان از كسى راه این در او مانند و، نگشت

 است كسى مردم از و، "فرستاد فرو را قرآن از آیھ این، مؤمنان امیر گذشتگى خود از و، جریان این باره در سبحان خداى و
 ).207 آیھ بقره سوره( "بندگانھ ب مھربان است خدا و، خدا خوشنودى پى در را خود جان فروشدمي كھ
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با  -علیھ الّسالم -اند کھ بیعت نکردن امام عليبرخي چنین پنداشتھ ت:کالمي از آن حضرت در شایستگي خود برای خالف .3
است. چنانچھ بھ حکومت مسلیمن، و وجود افراد شایستھ دیگري بود  -علیھ الّسالم -ابوسفیان بھ سبب عدم تمایل آن حضرت

شواھد بسیاري خالف این  -علیھ الّسالم -شود، ھم در متن این خطبھ، و ھم در اقوال و افعال دیگر آن حضرتمالحظھ مي
 کھ در نھج البالغة نیز آمده است: -علیھ الّسالم -پندار است. از آن جملھ است کالم آن حضرت

 نھیھ و أمره و قولھ لقبول فضیلتھ على فیھ ینبھ -ع -لھ كالم من و
دٍ  أَْصَحابِ  ِمنْ  اْلُمْستَْحفَظُونَ  َعلِمَ  لَقَدْ  وَ  ِ  َعلَى أَُردَّ  لَمْ  أَنِّي -ص -ُمَحمَّ  فِي بِنَْفِسي َواَسْیتُھُ  لَقَدْ  وَ  قَطُّ  َساَعةً  َرُسولِھِ  َعلَى َال  وَ  هللاَّ

رُ  وَ  اْألَْبطَالُ  فِیھَا تَْنُكصُ  الَّتِي اْلَمَواِطنِ  ُ  أَْكَرَمنِي نَْجَدةً  اْألَْقَدامُ  فِیھَا تَتَأَخَّ ِ  َرُسولُ  قُبِضَ  لَقَدْ  وَ  بِھَا هللاَّ  لََعلَى َرْأَسھُ  إِنَّ  وَ  -ص -هللاَّ
 َمَألٌ  ،اْألَْفنِیَةُ  وَ  الدَّارُ  َضجَّتِ  أَْعَوانِي اْلَمَالئَِكةُ  وَ  -ص -ُغْسلَھُ  ُولِّیتُ  لَقَدْ  وَ  َوْجِھي َعلَى فَأَْمَرْرتُھَا َكفِّي فِي نَْفُسھُ  َسالَتْ  لَقَدْ  وَ  َصْدِري

ً  ِمنِّي بِھِ  أََحقُّ  َذا فََمنْ  َضِریِحھِ  فِي َواَرْینَاهُ  َحتَّى َعلَْیھِ  یَُصلُّونَ  ِمْنھُمْ  ھَْینََمةٌ  َسْمِعي فَاَرقَتْ  َما وَ  یَْعُرجُ  َمَألٌ  وَ  یَْھبِطُ  ً  وَ  َحیّا  فَاْنفُُذوا َمیِّتا
ُكمْ  ِجھَادِ  فِي نِیَّاتُُكمْ  ْلتَْصُدقْ  وَ  بََصائِِرُكمْ  َعلَى  َما أَقُولُ  اْلبَاِطلِ  َمَزلَّةِ  لََعلَى إِنَّھُمْ  وَ  اْلَحقِّ  َجادَّةِ  لََعلَى إِنِّي ھُوَ  إِالَّ  إِلَھَ  َال  فََوالَِّذي َعُدوِّ

َ  أَْستَْغفِرُ  وَ  تَْسَمُعونَ   )188. (نھج الباغة، فیض، خ لَُكم وَ  لِي هللاَّ
 او. و نھي است، کھ در آن آگاه فرماید [مردم را] بر فضیلت خود برای قبول سخن او و امر -علیھ الّسالم -کالم او از و(

 و خداھرگز پس نرانندم بر  من كھ دانندمىبھ خوبي  -لی هللا علیھ و آلھ و سلّمص -محّمداصحاب  ازگرفتھ شدگان ظ یو حف
 و، خزیدند واپسدر آن  دلیرانفدایي او قرار دادم در جاھایي کھ  را مجانا ب وي، احتّی براي لحظھ [چیزي را] او رسول
 .مرا بدان گرامي داشتھ بود خدا كھ بود ىیدلیر آن در آنجا واپس ماندند،  ھاگام
و  ،شد روان من كف در او نفس و. بود من سینھ بر او سر كھ حالىدر  سپرد جان -لی هللا علیھ و آلھ و سلّمص -خدا رسول و
 و ،بودند من انیاور فرشتگان و، گردیدم دارعھده را -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -او شستن و، كشیدم خویش چھره بر را آن
 .برآورده بودند نالھ آن پیرامون و خانھ

گزاردند تا ي آنان کھ بر او نماز ميآھستھ نشد صدايجدا نمي من گوش از و، رفتندانبوھي باال مي و ند،آمدمى فرودانبوھي 
بر  افتید راهبھ  پس !؟مردنه بودن و زند در من از وھ اب است سزاوارتر كسى چھ پس. قبرش در را اوآن کھ پوشاندیم 

معبودي مگر او، بھ درستي کھ  نیست كھآن  بھقسم  تان،دشمن با جھاد درد را خوھاي  تنیّ ھایتان، صادق گردانید بصیرت
جویم از غفران مي و، شنویدمىگویم آنچھ مي. ندباشمي باطل لغزشگاه برھر آینھ  آنان وباشم، مي حقّ ي من ھر آینھ بر جاّده

 ).شما و خود براىخدا 
رستگار  بھ خداى كعبھ ،" (قسم الكعبة و ربِّ  فزتُ  کسي کھ ھنگام فرود آمدن ضربت شمشیري کھ با آن شھید شد، گفت، "

انھ خود تمناي مرگ و لقاء هللا را داشت، کھ خدای تعالی آن را نش -علیھ الّسالم -)، چگونھ از مرگ بیم داشتھ باشد؟! اوشدم
 اولیاء هللا بودن قرار داد، و فرمود:

ِ ِمن ُدوِن النَّاِس فَتََمنَُّوا اْلَمْوَت إِن َّ ِ̄ ُكنتُْم َصاِدقِیَن َوَال یَتََمنَّْونَھُ أَبًَدا بَِما قَدََّمْت أَْیِدیِھْم  قُْل یَا أَیُّھَا الَِّذیَن ھَاُدوا إِن َزَعْمتُْم أَنَُّكْم أَْولِیَاء 
ُ َعلِیٌم بِالظَّالِِمیَن قُْل إِنَّ اْلَمْوتَ  وَن إِلَى َعالِِم اْلَغْیِب َوالشَّھَاَدِة فَیُنَبِّئُُكم بَِما َوهللاَّ وَن ِمْنھُ فَإِنَّھُ ُمَالقِیُكْم ثُمَّ تَُردُّ -8(ُكنتُْم تَْعَملُوَن  الَِّذي تَفِرُّ

 الجمعة) 62:  6
گ كنید اگر راست (بگو اى جماعت یھود، اگر می پندارید كھ شما، نھ مردم، بھ حقیقت اولیاء خدا ھستید، پس تمناى مر

اند، و خدا آگاه است بھ ظالمان! بگو گویید ولی ابدا آرزوى مرگ نمى كنند بھ خاطر آنچھ پیشاپیش با دست خود فرستادهمى
مرگى را كھ از آن فرار می کنید شما را البتھ مالقات خواھد كرد، و سپس بھ سوى خدایى كھ عالم غیب شھادت است باز مى 

 سازد.)اید آگاه مىبھ آنچھ كردهگردید، و او شما را 
 فرماید:مرحوم صدرالمتألّھین در بخشي از تفسیر خود بر سوره مبارکھ جمعھ، چنین مي

 ]ت استعالمات أھل نجااز [تمنّي موت ششم: إشراق 
کنند کھ آنھا گمان می ھستند، منكر أرباب معارف حقیقي یأصحاب علوم ظاھرتی است بھ اینکھ إشار آن، و نظیر ھآیدر این 

بالد و گردش در و  ،و طلب افتخار ت،شھراند بھ آوازه و ، کھ پشت کردهمحقّقیننھ این ، ھستند و أھل درجات تأھل نجااز 
 أوقاف. تو قضاء و تولی تشیخوخپرداختن بھ و  ،دیار

ه فرمود بھ اینکھ این شارإموت، و دنیا و تمنّي ات این حیت را دست شستن از أھل نجا تعالمپس، خدای تعالی قرار داد 
 :استی از ایشان گفتھبعضچنانچھ و محّب صادق، و محقّق عاشق،  کحال سالاست 
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 إّن في قتلي حیاتي  اقتلوني یا ثقاتي
در  و  .یشموالسوی رجوع  ت دارد ازھارفراری کعبد عاصي  لی، وخود را موالسوی رجوع دوست دارد عبد مطیع چھ 
" (ھر کسی کھ دوست بدارد لقاء خود كره ّهللا لقائھ ،و من كره لقاء ّهللا  ،أحّب ّهللا لقائھ ،من أحّب لقاء ّهللا "، آمده است، حدیث

یعنی،  .را، خدا دوست بدارد لقاء او را؛ و ھر کسی کھ کراھت د اشتھ باشد لقاء خدا را، خدا  کراھت داشتھ باشد لقاء او را)
فرمود، عمل ثقلین. و لذا  ی، ھم پایھ آن نباشندإلھ ھحسب جذبھ برا، لقاء عبد است ّهللا  تمحبّ  ھنتیجرا قاء ّهللا لعبد  تمحبّ 

 عكس.نھ بھ  بر دوم،تقدیم أّول ا ب المائدة) (دوست داردشان، و دوستش بدارند)، 5:54" (یُِحبُّھُْم َو یُِحبُّونَھُ "
زیرا دنیا، بر حریص گمراه خائن  ت گذارندهدعبو  ،جاھلکننده وقف تال شود حشناختھ میحال سالك عارف با  ھمقایسدر و 

ت است، خرآ هنشأسوی  خالف حال مسافر سایرھ اولى ب هنشأدر وقف مت، و حال ساكن دوست استخالف حال ھ بدشمن حال 
 .)شوید؟!اه نخستین را دیدید، چرا متذكر نمىو شما با اینكھ نشالواقعة) ( 56:62" (فَلَْو ال تََذكَُّرونَ  َو لَقَْد َعلِْمتُُم النَّْشأَةَ اْألُولى"

تو ایشان البقرة) ( 2:96" (َحیاٍة َو ِمَن الَِّذیَن أَْشَرُكوا َو لَتَِجَدنَّھُْم أَْحَرَص النَّاِس َعلىآنھا گفت، " وصف در سبحان، خدای و لذا
 صیحربسیار مشركین زیرا ھرچند  )،تر از مشركینترین مردمند بر زندگى، حتى حریصرا قطعا خواھى یافت كھ حریص

دارد  اتحرص حیھم  زده، . و أّما مغرور مكررستاخیز را شانإنكارندارند بھ خاطر ، و لكن خوف عذاب اتحیبر  باشندمی
، خداست ت ازغفل ھدنیا نتیج خالصھ آنکھ حبّ  .کمشرات، [حتّی] از حیمردم بر  ترینصیحرو باشد و خوف عقاب، 

(پایان  .دانستی این کسان است، چنانچھ کھؤمن ضّد محال  لی، ورا دنیاترین کس است دوست دارنده او،ترین فرد از فلاغ
 نقل)

فرمود چھ سخن گویم، چھ سکوت اختیار کنم، شما با قیاس بھ نفس کار مرا سنجش  -علیھ الّسالم -در ھر صورت، امام علي
 ایّت دوري شما از افق وجودي من.خواھید کرد، و حکمت و دلیل کارم آگاه نباشید بھ سبب غ

ن داشتبر  پردهنگفت، و  چیزیاختیار فرمودنش بیش از این چند جملھ  بیعت نکردن خود با ابوسفیان، و سکوت سرّ پس، از 
 ..." ِعْلمٍ  َمْكنُونِ  َعلَى اْنَدَمْجتُ  بَلِ " کھد وفرم بسنده راقدن مھمی بھ و، دانستمصلحت نبیش از اطن از آن را 

 كھ پوشیده علمی با امشده پیچیده بلكھ: اْلبَِعیَدةِ  الطَِّويِّ  فِي اْألَْرِشیَةِ  اْضِطَرابَ  َالْضطََرْبتُمْ  بِھِ  بُْحتُ  لَوْ  ِعْلمٍ  َمْكنُونِ  َعلَى اْنَدَمْجتُ  بَلِ  .4
 .دراز و دور چاه در ریسمان إضطراب چون ھم شوید مضطرب آینھ ھر، را آن نمایم آشکار اگر

 ریسمان" َرَشاء" جمع" اْألَْرِشیَةِ " و، است سرّ  اظھار "اباحَ ، یَبُوحُ ، باحَ ، "پوششی در پوشاندن یعنی" اندماجا، یَْنَدِمج، إْنَدَمج"
 .كنندمي چینى سنگ را آن كھ، است عمیق چاه" طوىّ ، "است طناب و

ً  ھَاھُنَا إِنَّ  ھَاشبیھ ھمین سخن را بھ کمیل بن زیاد نخعي فرمود، " ً  لَِعْلما آگاه " (َحَملَةً  لَھُ  أََصْبتُ  لَوْ  -َصْدِرهِ  إِلَى بِیَِدهِ  أََشارَ  وَ  - َجّما
 یافتم.)علمی انبوه انباشتھ است، ای کاش برایش حاملی را می -اشو با دست خود اشاره فرمود بھ سینھ -باش، ھمانا کھ اینجا

ھُ إِالَّ قول خدای تعالی، "" (علم پوشیده) در اینجا اشارتي باشد بھ ِعْلمٍ  َمْكنُونِ شاید " ْكنُوٍن الَّ یََمسُّ إِنَّھُ لَقُْرآٌن َكِریٌم فِي ِكتَاٍب مَّ
الواقعة) (کھ آن، بھ درستي، قرآني است کریم در کتابي پوشیده، کھ لمس نکنند آن را مگر پاکیزه  56:  77-79" (اْلُمطَھَُّرونَ 

موجب  -علیھ الّسالم -تر از حّد وجودي آن حضرتر ھر کھ پایینشدگان.) بھ خاطر عظمت و شّدت آن علم، آشکار نمودنش ب
 گفتند.شان سخن ميبراي ھمین، با مردم بھ قدر عقول شود.اضطراب و آشفتگي و پریشاني آنان مي

 حقّ  چنانچھ، دنیا عالَم در خلق میان در نھاآ بودن پنھان و، خدا اولیاءشأن  عظمت وقدر  جاللت بھاست  اشارتیو در این 
 .امتحان سنّت بھ است اشارتی نیز و، محجوبان چشم از است پنھان در نیز خود تعالی

در اصول کافي بابي را آورده است تحت عنوان "باب اختالف حدیث"، ترجمھ بعضی از احادیث آن را در اینجا اشاره:  .5
 )80 - 83ص ، 1ج، مصطفوى الكافي، ترجمھ آوریم (أصولمي
 حدیث اختالف باب
 احادیثى ھم و قرآن تفسیر از چیزى ذر ابى و مقداد و سلمان از من. عرض كردم) ع( المؤمنین بھ امیر: گوید قیس بن سلیم
، كندمي تصدیق امشنیده را آنچھ كھ چیزى شنوممي شما از باز و مخالف است است مردم نزد در آنچھ با كھ امشنیده پیغمبر از
 عقیده آیا، دانیدمي باطل را ھمھ و مخالفید آنھا با شما كھ بینممى پیغمبر احادیث و قرآن تفسیر از مطالبى مردم دست در و

 و كرد توجھ بھ من حضرت: گوید سلیم؟ كنندمي تفسیر خود برأى را قرآن و بندندمى دروغ خدا برسول عمدا مردم كھ دارید
 .بفھم را پاسخش اكنون كردى سؤالى، فرمود
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 نادرست و درست خاطره و متشابھ و محكم و خاص و عام و منسوخ و ناسخ و دروغ و راست و باطل و حق مردم نزد ھمانا
 "اى: فرمود و ایستاد بھ سخنرانى مردم میان آن كھ تا بستند دروغ حضرتش بر مردم) ع( پیغمبر زمان در و ھست ھمھ
 او از بعد سپس ".داند دوزخ را خود نشستن جاى باید بندد دروغ بمن عمدا كھ ھر اندشده زیاد من بر بنداندروغ ھمانا مردم
 .میرسد بشما ندارد پنجمى كھ طریقى چھار از حدیث ھمانا بستند دروغ او بر ھم
 گناه را آن و ندارد پروا پیغمبر بھ بستن دروغ عمدا از و دارد ساختگى اسالم و میكند بایمان تظاھر كھ منافقى شخص -اول

 شخص این میگویند مردم لیكن نمیكنند تصدیقش و نمیپذیرند او از است دروغگو و منافق او كھ بدانند مردم اگر، نمیشمارد
 خداوند كھ صورتى در ندارند آگھى حالش از و كنند اخذ او از مردم است شنیده او از و دیده را او و بوده پیغمبر ھمدم

 از ببینى را ایشان چون") 63 سوره 3( است فرموده و نموده توصیف را ایشان و داده خبر منافقین حال از را پیغمبرش
 و گمراھى برھبران و ماندند زنده پیغمبر از پس منافقین »دھى گوش بگفتارشان گویند سخن اگر و آید خوشت ظاھرشان
 مردمشان گردن بر و دادند حساسشان پستھاى آنھا و پیوستند خوانند بدوزخ را مردم تھمت و دروغ و باطل با كھ كسانى
 نگھدارد خدا كھ را آن مگر میروند دنیا دنبال و زمامداران ھمراه مردم زیرا آوردند بدست را دنیا آنھا بوسیلھ و كردند سوار
 .نفر چھار از یكى بود این
 دست در حدیث آن نداشتھ دروغ قصد ولى رفتھ بھ غلط و نفھمیده درست را آن و شنیده) ص( پیغمبر از چیزى كھ كسى -دوم
 بدانند مسلمین اگر. شنیدم) ص( خدا رسول از را این من میگوید و میرساند بدیگران و میكند عمل و است معتقد بآن، است او
 .میكند رھا را آن و كرده اشتباه بداند خودش ھم اگر و پذیرندشنمى رفتھ بغلط او كھ
 نھى یا نگشتھ آگاه او و فرموده نھى آن از پیغمبر سپس میفرمود امر بآن كھ شنیده) ص( پیغمبر از چیزى كھ شخصى -سوم
 حفظ ناسخرا و كرده حفظ را منسوخ او پس نیافتھ اطالع او و فرموده امر بآن حضرت آن سپس و شنیده پیغمبر از را چیزى
 .كنند تركش منسوخست بدانند میشنوند او از كھ ھنگامى مسلمین اگر و كند تركش منسوخست بداند او اگر نكرده
 فراموش ھم را حدیث و دارد مبغوض پیغمبر احترام و خدا ترس از دروغ را و نبستھ دروغ پیغمبر بر كھ شخصى -چھارم
 از ناسخرا و نكرده كم آن از و نیفزوده بآن، كرده نقل شنیده كھ ھمچنان و كرده حفظ بوده كھ چنان شنیده آنچھ بلكھ نكرده
 و خاص و[ منسوخ و ناسخ قرآن مانند ھم) ص( پیغمبر امر زیرا، كرده رھا را منسوخ و كرده عمل بناسخ، شناختھ منسوخ
 و. قرآن مثل خاص سخنى و عام سخنى: میفرمود سخن طریق بدو) ص( خدا رسول گاھى، دارد متشابھ و محكم و] عام
، ایستید باز كرده نھیتان آنچھ از و كنید اخذ آورده برایتان پیغمبر را آنچھ) 59 سوره 7( فرموده كتابش در جل و عز خداى
 میپرسیدند او از چیزى كھ) ص( پیغمبر اصحاب، شود مشتبھ او بر نكند درك و نفھمد را رسولش و خدا مقصود كھ كسى
 دوست و نمیكردند جوئىفھم) قیدىبى یا احترام یا شرم بعلت( ولى میپرسیدند پیغمبر از آنھا از بعضى، نمیفھمیدند كھ ھمگى
 .بشنوند آنھا تا بپرسد پیغمبر از و بیاید رھگذرى و بیابانى كھ داشتند
 او با موضوعى ھر در و میكرد خلوت من با میشدم وارد) ص( پیغمبر بر نوبت یك شب ھر و نوبت یك روز ھر من اما
 رفتار چنین كس ھیچ با من جز كھ میدانند) ص( پیغمبر اصحاب) نداشت پوشیده من از چیزى و بودم رازش محرم( بودم
 از میشد واقع بیشتر من خانھ در ھمنشینى این و، آمدمى نزدم) ص( پیغمبر و بودم خودم خانھ در كھ بود بسا، كردنمي
 چون و بود من با تنھا و میكرد بیرون را خود زنان، شدموارد مي حضرت آن بر منازل از بعضى در چون و پیغمبر خانھ
 چون و میداد جواب میپرسیدم او از چون، نمیكرد بیرون را پسرانم از یك ھیچ و فاطمھ آمدمى من بمنزل خلوت براى
 براى اینكھ جز نشد نازل) ص( خدا رسول بر قرآن از ئىآیھ ھیچ، میفرمود شروع او میشدم خاموش و میشد تمام پرسشم
 آن عام و خاص و متشابھ و محكم و منسوخ و ناسخ و تفسیر و تأویل و نوشتم خود بھ خط من و فرمود امال و خواند من
 ھیچ كرد من باره در را دعا آن كھ زمانى از و، فرماید عطا بمن را آن حفظ و فھم كھ خواست خدا از و آموخت بمن را
 و حالل از فرمود تعلیمش خدا كھ را آنچھ و نكردم فراموش نوشتم من و فرمود امال كھ را علمى ھیچ و قرآن از ئىآیھ
 تعلیم بمن معصیت و طاعت از بود شده نازل او از پیش پیغمبر ھر بر كھ اىنوشتھ و آینده و گذشتھ نھى و امر و حرام
 دلم خواست خدا از و گذاشت امسینھ بر را دستش سپس، نكردم فراموش را آن حرف یك حتى و كردم حفظش من و فرمود
 من باره در را دعا آن كھ زمانى از قربانت مادرم و پدر خدا پیغمبر اى عرضكردم، پركند نور و حكم و فھم و علم از را

 بیم تو بر نھ! فرمود؟ دارى من بر فراموشى بیم آیا، نرفت یادم از ننوشتم ھم را آنچھ و نكردم فراموش را چیزى كردى
 .ندارم نادانى و فراموش
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 بر او و پرسید او از را مطلب ھمان و آمد مردى سپس، فرمود جوابم و پرسیدم مطلبى) ع( باقر امام از: گوید زراره -5

 عرضكردم، رفتند مرد دو آن چون، داد جواب دو ھر خالف بر جوابى باو و آمد دیگرى مرد سپس، گفت منش جواب خالف
!! دادید جواب دیگرى خالف بر را یك ھر شما و كردند سؤالى و شما آمدند شیعیان از و عراق اھل از مرد دو! پیغمبر پسر
 متابعت مردم، باشید داشتھ كلمھ اتفاق اگر و دارد باقى بیشتر را شما و ما و بھتر ما براى رفتار گونھ این زراره اى: فرمود
 .گردد ناپایدار شما و ما زندگى و) میدانند خود علیھ را شما اتحاد و( میكنند تصدیق ما از را شما

 این با میروند برانید آتش و نیزه سر بسوى را آنھا اگر كھ چنانند شما شیعیان: عرضكردم) ع( صادق بامام سپس گوید زراره
 .داد جواب بمن پدرش مانند ھم حضرت آن. میشنوند مختلف جوابھاى شما از حال


