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    3         رساله اى در مناقب امير المؤمنين از گنجينه خطوط محمد بيكا
[عبدالحسين طالعى]

ــت كه به نام جامع آن ـ كه در  ــمند مخطوط، مجموعه اى اس يكى از مجموعه هاى ارزش
قرن دوازدهم مى زيستهـ  به «گنجينه خطوط محمد بيكا» شهرت يافته است. نسخة خطى 
آن به شماره 14190 در كتابخانة مجلس موجود است كه در فهرست كتابخانه مجلس (ج 
38، ص 251) به بعد معرفى شده و عكسى از آن در مؤسسه كتابشناسى شيعه وجود دارد.

يكى از رسائل اين مجموعه، رساله اى است مختصر در مناقب اميرالمؤمنين از نويسنده اى 
ــببى است براى ياد كردى از  ــال 1115 نوشته است. چاپ اين رساله، س ــناس كه در س ناش
ــام اميرالمؤمنين، ضمن آنكه  ــتان مقدس ام ــت به آس عالِمى گمنام، و عرض ادبى اس

نمونه اى از نثر قرن دوازدهم را در آن مى توان ديد. والحمد هللا أّوًال وآخراً.

رساله در مناقب اميرالمؤمنين
از: ناشناس. (تأليف در 1115)

بسم اهللا الرحمن الرحيم
آللى گرانبهاى الفاظ و معانى، و جواهر ثمينة مضامين و مبانى را نور و بها و آب و رنگ و ضيا، 
ــپاس خداوند يكتايى كه در بحر زّخار حكمت بالغه اش نفوس غّواصان لجج  بعد از حمد و س
غامرة حقايق معرفت غريق و دم به خود دزديده و از قلل شامخة قدرت كامله اش قدم هّمت 

بلند فكرتان اوج دقايق شناخت، كوتاه و كشيده است.
بلندى بخِش هر هّمت بلندى
به پستى افكِن هر خودپسندى

پديدآرندة هر انس و جانى
اثرهاى زمينى و آسمانى
تعالى اهللا، زهى قّيوم دانا

توانايى دِه هر ناتوانا
ــنگ ريزه در دست  ــبيح س ــول معجز نمايى كه لعل و ياقوت از عّزت تس و پس از نعت رس
ــيم ماه به انگشت  ــّق قرص س ــرخ رو  خجل، وطالى مهر از بيم ش مباركش تا قيامت، س
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همايونش در صفره وجل است.
شرف گوهر بنى آدم

وز شرف سرور همه عالم
احمد مرسل آن خالصة كون
مغفرت خواِه عام و خاّصة كون
همه هستى طفيل واو مقصود

او محمد، رسالتش محمود
از ذكر منقبت لؤلؤ الالى صدف امامت و واليت و گوهر يكتاى ِعقد َعقد اخوت و وصايت است كه 
نقد مهرش اگر سرماية بازرگان وجود نمى بود، به اميد سود، اختيار سفر از ممكن غيب نمى كشيد. 

اميد از تفضالت بى منتهاى الهى كه بر وفق خواهش از آن ثواب بهره مند گردد:

حديث اول:
در تفسير ثعلبى مذكور است كه از سفيان بن عيينه پرسيدند كه قول پروردگار تعالى شأنه: 
سأل سائل بعذاب واقع در شأِن ِكه نازل شده؟ گفت: به تحقيق كه سؤال كردى مرا از 

مسأله اى كه سؤال نكرده بود مرا از آن مسأله كسى پيش از تو. و گفت: روايت شده است كه 
آنگاه كه رسول خدا در غدير خم بود، ندا كرد مردم را. پس جمعيت كردند و گرفت دست 

على را، و فرمود كه :«هر كس من موالى اويم پس على موالى اوست».
پس شايع شد اين خبر در همة شهرها تا رسيد به حرث بن نعمان فهرى. پس سوار شد بر 
ــتافت به جانب رسول خدا، تا وارد ابطح شد. پس فرود آمد از شتر، و شتر  ــتر خود، و ش ش
را خوابانيد، و پاى آن را بست، و آمد نزد رسول خدا، در حالى كه آن حضرت با جمعى از 

بزرگان اصحاب نشسته بودند.
پس گفت: يا محمد! امر كردى ما را از جانب پروردگار كه شهادت دهيم كه نيست خدايى 
ــر كردى ما را كه در پنج  ــو پيغمبر خدايى، پس قبول كرديم از تو. و ام ــر اهللا، واينكه ت مگ
وقت نماز بگزاريم، پس قبول كرديم از تو. و امر كردى كه يك ماه روزه بداريم، پس قبول 
ــو. و امر كردى ما را كه حج خانة خدا كنيم، پس قبول كرديم از تو. پس راضى  ــم از ت كردي
به اينها نشدى تا بلند كردى دو بازوى پسر عّم خود را، و زيادتى دادى او را بر ما، و گفتى: 
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«هر كس من موالى اويم پس على موالى اوست». آيا اين سخنى است كه از پيش خود 
گفتى يا از جانب خداست؟

پس آن حضرت فرمود كه: «قسم به ذات آن كسى كه نيست خدايى مگر او، كه اين به امر 
خداست جّل شأنه». پس حارث بن نعمان باز گرديد به جانب شتر خود و مى گفت: خداوندا! 
ــنگى از آسمان يا بياور ما را عذابى  ــت، پس بباران بر ما س اگر آنچه محمد مى گويد حق اس
درد رساننده. پس نرسيد به شتر خود، تا آنكه انداخت خداى جل شأنه بر او سنگى. پس بر 
فرق سر او خورد و بيرون رفت از مقعد او، وكشت او را. و نازل ساخت خداى تبارك و تعالى 
اين آيه را كه: سأل سائل بعذاب واقع * للكافرين ليس له دافع؛ يعنى: سؤال كرد سؤال 

كننده عذابى را كه واقع است براى كافران، و نيست براى آن دفع كننده اى.

حديث دويم:
در كتاب مناقب ابى الحسن ابن المغازلى از انس بن مالك مروى است كه چون روز مباهله 
ــول خدا ميان مهاجرين و انصار، و على ايستاده بود و  ــيد، برادرى انداخت رس در رس
ــت جاى او را، و برادرى نينداخت ميان او و احدى. پس  آن حضرت مى ديد او را، و مى دانس
ــول خدا طلب كرد آن جناب را، و فرمود كه:  ــد على با ديدة گريان. پس رس روانه ش
«چه شد ابوالحسن»؟ گفتند كه رفت با ديدة گريان. پس فرمود كه: «برو اى بالل، و بياور 
على را به نزد من». پس رفت بالل به سوى على بن ابى طالب، و حال آنكه آن جناب 
ــده بود و فاطمه  به او گفته بود كه: «چه چيز تو را به گريه درآورده  داخل خانة خود ش
ــمهاى تو را»؟ و آن جناب فرموده بود كه: «اى  ــت كه خداى تعالى هرگز نگرياند چش اس
ــتاده بودم، مى ديد  ــول خدا ميان مهاجرين و انصار، و من ايس فاطمه! برادرى انداخت رس
ــاخت ميان من و كسى». پس فاطمهـ  عليها  ــت جاى مرا، و برادرى واقع نس مرا و مى دانس
ــا باشد كه آن حضرت  ــالمـ  گفت كه: «خداى تعالى اندوهگين نكند تو را، بس الصالآل والس
ذخيره كرده باشد تو را براى برادرى خود». در اين حال، رسيد بالل و گفت: يا على اجابت كن 
امر پيغمبر را، و بيا نزد او. پس آمد على به خدمت آن حضرت. پس آن حضرت فرمود 
ــن»؟ آن جناب گفت: «يا رسول اهللا! برادرى  كه:« چه چيز تو را به گريه درآورده يا اباالحس
انداختى ميان مهاجرين و انصار، و من ايستاده بودم، مى ديدى مرا و مى دانستى جاى مرا، و 
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برادرى نينداختى ميان من و كسى».
ــحال نمى كند تو را كه  پس آن حضرت فرمود كه: «ذخيره كردم تو را براى خودم. آيا خوش
ــى»؟ آن جناب گفت: «بلى، يا رسول اهللا، و كجاست از براى من اين  برادر پيغمبر خود باش

مرتبه»؟
پس آن حضرت گرفت دست على را و باال برد بر منبر و گفت: «خداوندا! به تحقيق 
كه اين از من است و من از اويم. آگاه باشيد! به تحقيق كه اين از من به منزلة هارون است 

از موسى. آگاه باشيد كه هر كسى من موالى اويم پس اين على موالى اوست».
گفت انس كه: بازگرديد على خوشحال، و از عقب او روان شد عمر بن الخطاب و گفت: 

به به مر تو را اى ابوالحسن، صبح كردى موالى من و موالى هر مسلمانى.
تّم الحديث، والحمد هللا أّوالً وآخراً.

حسب األمر و خواهش جناب فضايل مآب مفاخر انتساب مظهر كماالت صورى و معنوى، 
مورد فيوضات موهبى و مكتبى، صاحب اين سفينه و جامع اين مجموعه حاجى محمد بيكا، 
ــنة  ــهر جميدى الثانيه س بلغه اهللا تعالى غايآل ما يتمّناه فى الدارين. به تاريخ جمعه ثانى ش

1115، تسويد صفحات بياض نمود. 
ــم مناظره در آن ننگرند و از عين اغماض  ــت كه به چش ملتمس از ناظران با بينش آن اس
ديدة اصالح بر آن افكنند كه سهو و خطا، الزمة ذات انسانى و غلط و نسيان سرشتة طبيعت 

آدمى است إال من عصمه اهللا تعالى.




