
301

مت
 اما

ريم
ر ح

ى د
هاي

شت 
ددا

و يا
ها 

كته 
ن

 6        معرفى سه كتاب چاپ مصر در پانزده سال اخير، دربارة اهل بيت    
[عبدالحسين طالعى]

ــد و نه محدودة زمانى. در هر دورة زمانى و در هر  محبت اهل بيتنه مرز مكان مى شناس
گوشة مكانى، مى توان نشانه هايى از آن يافت. گرچه در تغيير حدود و ثغور آن اختالف باشد، و 
 ، هر كسى به زبانى سخن از وصف آن بگويد»، ولى نقطة اشتراك همگان، فضائل اهل بيت»

به ويژه انتساب آن بزرگواران به پيامبر  است، كه فضيلت بزرگى به شمار مى آيد.
ــان دارد،  بارى، يكى از اين مكانها كه در زمينة محبت اهل بيت، كارنامه اى بس درخش
ــير خاّص خود از اهل بيت پيامبر،  ــت. طبيعى است كه مكاتب اهل تسنن، با تفس مصر اس
محبت قلبى خود را ابراز مى دارند، و بر آن تأكيد مى ورزند. كاهش پيوندهاى فرهنگى ميان 
ايران و مصر در سال هاى اخير، سبب شده كه مردم ماـ  و حتى خواّص آنهاـ  كمتر در مورد 
«تجلّى محبت مصريان به اهل بيت در كارنامه تأليف و نشر»، آگاهى داشته باشند. نگارندة 

كمترين نيز ـ كه در شمار عوام است ـ از اين قاعده، مستثنى نيست.
به تازگى در رجوع به مجموعه اى كه استاد محقق كتابشناسى جناب حسين متقى، در شمار 
كتابهاى تخصصى مربوط به حضرت سيد الشهداءبراى كتابخانة حسينية اعظم زنجان 
خريدارى مى كن د، چند كتاب چاپ مصر ديدم كه از سال 1999 ميالدى تاكنون چاپ شده، و 
همه دربارة اهل بيتاست. بدين روى، تصميم گرفتم در يادداشتى كوتاه سه كتاب از آنها 

را بشناسانم، باشد كه نظرهاى بيشترى به اين موضوع مهم جلب شود. 
اين يادداشت در فرصتى بس كوتاه نوشته شد. بدين روى، در معرفى هر كتاب، فقط به نكاتى 

پرداختم كه در نظر قاصر، بارز مى نمود، و تفصيل به فرصتهاى ديگر موكول مى شود.
اين نكته شايان ذكر است كه حدود بيست سال پيش، عالوه محقق ذوفنون مرحوم آيآل اهللا سيد 
عبدالعزيز طباطبايى، كتابى تحت عنوان أهل البيت فى المكتبآل العربيآل نگاشت و در آن 865 

كتاب مستقل به زبان عربى، از آثار اهل تسنن را شناساند كه مختص اهل بيتاست.
ــود، چه در  ــتدرك هايى نياز دارد كه در هر زمان روز آمد ش اين كتاب پر نفع و فايده، به مس
ــود، و فهارس كه نسخه هاى  ــته منتشر مى ش حيطة زبان عربى كه كتابهاى مختلف پيوس
خطى را شناسانده نيز به طور مستمر انتشار مى يابد؛ و چه در حيطة زبان هاى ديگر، كه اساسًا 

محقق طباطبايى بدان نپرداخته است.
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نگارنده، در زمينة دوم، فهرستى تهيه كرد تحت عنوان «كتابشناسى آثار مكتوب فارسى و 
فارسى شدة دانشمندان اهل تسنن در باب اهل بيت» كه در ُجنگ انجمن فهرست نگاران 
نسخه هاى خطى، دفتر سوم (يادمان محقق طباطبايى، قم: انجمن فهرست نگاران، 1390) 
ص 378 ـ 433 منتشر شد. و پس از آن نيز منابع ديگرى يافتم كه به عنوان گفتارى ديگر 

آماده انتشار است.
اما اين گفتار، به عنوان گامى كوچك در جهت استدراك كتابهاى عربى، به كار مى آيد. اميد 

آنكه اين كار در دستور بعضى مؤسسات يا پژوهشگران قرار گيرد.

كتاب اول:
ادعية الرسولـ  صلى اهللا عليه وسلمـ  و أهل البيتـ  رضى اهللا عنهم، 
فى كشف الشدائد و طلب الرزق و تخريج الهموم ودفع البدر واداو الدين 
وقضاء الحاجة، اسماء صبرى محمد. الجيزه (مصر): الدار العالمية للكتب 

والنشر، الطبعة األولى 2010 م، 179 ص.
مجموعه اى است شامل 130 دعاى كوتاه و بلند، از رسول خدا، على مرتضى، فاطمه زهرا، 

 :امام حسين و امام سجاد
باب اول ـ در قضاء حوائج؛ 

باب دوم ـ در گره گشايى از كارها و دفع؛ 
باب سوم ـ در رفع مهمات و رفع گرفتارى ها؛ 

باب چهارم ـ در طلب رزق و اداى دين. 
آنچه در مالحظه كتاب ديدم، چنين است:

1ـ در مورد هيچ يك از دعاها، نه سندى ذكر شده و نه مأخذى، مگر موارد 
معدود.

ــان به رسول  ــبت داده كه از طريق ايش 2ـ چند دعا را، به امام رضا  نس
خدا  يا امير  مى رسد، مانند: ص 23، ص 160 (دعاى هفتاد استغفار)، 

ص 165 (دعاى استغفار ديگر).
3ـ چند دعا را از طريق امام صادق از پيامبر نقل كرده، مانند: ص 26.
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ــرده، مانند: دعاى  ــورد، بحاراألنوار را به عنوان مأخذ ذكر ك ــد م 4ـ در چن
جبرائيل، ص 32 ـ 38.

ــاكنان عراق،  ــدح و دعاء كنز العرش (ص38ـ  48) كه ميان س ــاء الق 5ـ دع
ــهرت و رواج فراوان دارد، در اينجا نقل شده اند كه در هر دو، نام دوازده  ش
امامياد شده است. (ص 42 و 44). اواخر دعاى كنز العرش، عباراتى است 
كه روايتى ديگر از دعاى مربوط به حضرت ولى عصر است، بدين كلمات: 
اللهم و كن لوليك فى أرضك و حّجتك على عبادك وليّاً وحافظاً وقائداً 
ــكنه أرضك طوعاً وتمتّعه فيها طويالٌ؛ وعّجل  وناصراً ودليًال حتّى تس

فرجه، واجعلنا من شيعته و أوليائه وأعدائه وأنصاره ومحبّيه و أتباعه.
همين گونه است: دعايى از امام سجاد  در قضاى حوائج كه از ابوحمزه 
 ثمالى روايت شده و در آن توجه و توسل و طلب شفاعت از دوازده امام
ــوند و تولّى به آنها و تبرى از دشمنشان  ــت، كه به نام ياد مى ش مطرح اس
مطرح است (ص69ـ  73)؛ دعاى اميرالمؤمنين به روايت ابن عباس در 

توجه به اهل بيت (ص 119)؛
6ـ نقل از سيد بن طاووس (ص50).

7ـ روايت از معاويه بن عمار از امام صادق  (ص51 ـ البته اشتباه چاپى 
دارد).

ــادق  از حضرت زهرا  نقل  ــاى حاجت كه امام ص ــاز و دع 8ـ  نم
مى كند (ص60).

ــام صحيفه به عنوان منبع ـ  ــجاديه ـ بدون ذكر ن 9ـ دعاهاى صحيفه س
ــه دارد؛  مثًال: دعاى 13 (ص67)، دعاى 54  ــور جدى در اين مجموع حض
ــاى7 (ص144)، دعاى15 (ص145)،  ــاى 22 (ص139)، دع (ص89)، دع

دعاى29 (ص171)، دعاى30 (ص172).
10ـ دعايى كه رسول خدا  در عالم رؤيا به امام كاظم  براى رهايى 

از حبس هارون آموخت، و حضرتش آزاد شد. (ص81).
ــهور مانند: دعاى يستشير (ص 112ـ  114)،  11ـ نقل بعضى دعاهاى مش
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دعاى مشلول (ص 128 ـ 131).
ــعده بن  ــجاد به روايت مس ــدائد از امام س 12ـ دعايى در رفع مهمات و ش

صدقه از امام صادق (ص134).
  ــه نقل از حضرت باقرالعلوم ــى براى قضاى َدين، از پيامبر ب 13ـ دعاي

(ص 155).
14ـ احتماًال مهج الدعوات، نوشته مرحوم سيد ابن طاووس، يكى از منابع 

اصلى اين كتاب بوده است. 
ــيعى براى ترويج  ــت از ظرفيت باالى متون دعايى ش به هر حال، اين كتاب، نمونه اى اس

فرهنگ اهل بيتدر مجامع ديگر، كه از اين ظرفيت غفلت كرده ايم.

كتاب دوم:
ــرف المؤيد آلل محمد صلى اهللا عليه وسلم، يوسف بن اسماعيل  الش
النبهانى، قّدم لها وضبطها واعتنى بها: السيد حسن منصور شعبان. القاهره: 

دار الحسين اإلسالميه، 2003 م، 120ص.1
ــال 1309 براى  ــته كه در س ــال 1297 قمرى نگاش ــنده قاضى بوده و كتاب را به س نويس
نخستين بار چاپ شده است. وى در مقدمه، در مورد انگيزة تأليف كتاب اشاره مى كند كه در 
سال 1297 در قسطنطنيه (تركيه فعلى) به گروهى جاهل بر مى خورد كه در كينه و دشمنى 
به اهل بيت غرق شده اند، به گونه اى كه احاديث مهّمى همچون حديث ثقلين و آيه تطهير 

1.   محقق كتابشناسى عالمه سيد عبدالعزيز طباطبايى در كتاب اهل البيت فى المكتبة العربية (ص 259، رقم 418) 
از اين كتاب نام برده و درباره آن مى نويسد: «يوسف بن اسماعيل نبهانى (1265ـ  1350)، در قرية إجزم تابع 
حيفا در فلسطين زاده شد، در األزهر درس آموخت، رياست محكمه حقوق در بيروت را به عهده گرفت، در 

مصر و بيروت، حدود پنجاه كتاب از او چاپ شده است».
ــرف المؤيد، ص140ـ  143 (چاپ قديم)، األعالم، زركلى،  ــرح حال او را در اين منابع مى توان يافت: الش       ش
218/8، األعالم الشرقيه،133/3؛ اعالم االدب، 342/2؛ علماؤنا نوشته كامل محيى الدين داعوق، 130، معجم 

المؤلفين 275/13.
     اين كتاب در سال 1309 در بيروت چاپ شده و افست آن در تهران انتشار يافته است.

ــرف قادرى تحت عنوان بركات آل الرسول  ــط مولوى محمد عبد الحكيم ش       ترجمه كتاب به زبان اردو، توس
(چاپ الهور 1980 م) انتشار يافته، چنانكه در كتاب مرآة التصانيف ص234 آمده است.
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راـ  كه در فضيلت «أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة و مهبط الوحى و منبع الحكمة» (ص 
7) است ـ تأويل مى كنند. مثًال اهل البيت را در حديث ثقلين به معنى علماى امت، در آية 

تطهير به معناى همسران پيامبر، و در حديث «النجوم امان ...» به معناى ابدال مى دانند.
البته نبهانى كار آن گوينده را بر اجتهاد او حمل مى كند، و او را مبّرا مى داند، وحّتى از كسانى 
ــخ به آن مطالب، كتاب خود را در سه  ــده اند، انتقاد مى كند. به هر حال، در پاس كه پيرو او ش

«مقصد» مى نويسد:
ــن، و حديث «أهل بيتى أمان  ــد اول، دربارة آية تطهير، حديث ثقلي مقص

ألّمتى». (ص 9ـ 33)
ــرافت، مزايا و اختصاصات الهى كه اهل بيت دارند.  مقصد دوم، در باب ش

(ص34ـ 68)
مقصد سوم، در باب محبت اهل بيت و رستگارى بزرگى كه در پى دارد، و 

در برابر: دشمنى با اهل بيت و پيامدهاى آن. (ص 69 ـ 94)
ــمنى  خاتمه، در فضيلت صحابه، و توضيح اين مطلب كه اگر محبت اهل بيت همراه با دش

يك تن از اصحاب پيامبر باشد، آن محبت نيز نفعى نمى بخشد. (ص 94 ـ 118)
مؤلف، كتاب را با قطعه شعرى از سروده هاى خود آغاز مى كند (ص 5).

كم خيـرةٌ وأنتم خيار آَل طـه يـا آل خيـر نبــىٍّ             جـدُّ
ِت قِدمـاً فانتـم األطهار ـ             بـي أذهب اهللا عنكم الرجس اهل ال

الف) مقصد اول، دربارة سه حديث سخن مى گويد:
حديث اول، روايت ذيل آية تطهير است. در اين بحث، در مورد نقل مشهور كه مربوط به پنج 
نور پاك است، مى گويد كه: «از طرق عديدة صحيحه استوار شده است». (ص 10) و اگر مراد 

از آن همسران پيامبر بود، بايد ضمير جمع مؤنث به كار مى رفت نه جمع مذكر (ص 11).
نبهانى مى گويد: «روايات طبرى كه نشان مى دهد اهل بيت يعنى پنج تن، پانزده روايت به 
اسانيد مختلف است، اّما در مورد زوجات حضرتش فقط يك روايت نقل شده است. روايات 

سيوطى در دّر المنثور، به ترتيب بيست حديث و سه حديث است. (ص 12) 
وى نهايتاً اين قول را مى پذيرد كه هم پنج تن و هم ازواج النبى مشمول اين آيه اند (ص 14) 
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و كالم ابن عربى در باب 29 فتوحات مكيه را به تفصيل نقل مى كند (ص4ـ 7).
حديث دوم، حديث ثقلين است. در اين بخش، پس از روايت مسلم و شرح آن از نووى (ص 
20ـ21)، كالم مفصل حكيم ترمذى در نوادر األصول (ص21ـ  23) را آورده و برداشت خود 
از حديث ثقلين، اخذ به كتاب خدا را تمّسك به آن يعنى عمل به احكامش؛ و اخذ به عترت 
ــان ـ  ــر به محبت، عنايت، اعظام، اعزار و اكرام آنها ـ اعم از نيكوكار و بدكردارش را منحص

مى داند. (ص 24) زيرا عترت در نظر او يعنى تمام دودمان پيامبر!
سخن نبهانى در صفحات 23، 282 شامل تعليقاتى بر كالم حكيم ترمذى است.

حديث سوم، حديث «أهل بيتى أمان ألّمتى» است. نبهانى، ابتدا كالم حكيم ترمذى را آورده 
ــخ  ــپس به آن پاس كه اهل بيت را در اينجا به معناى ابدال اّمت مى داند. (ص28ـ31) و س
مى دهد. در پايان اين پاسخ، براى اشتباه ترمذى دو وجه مى يابد:  اول، دست بردن ديگران در 
آثار او، همانند اين كه در آثار ابن عربى و عبد الوهاب شعرانى روى داده است. دوم، معاشرت او 

با شيعيان غالى است كه او را به تفريط در باب اهل بيت كشانده است (ص33).

ب) مقصد دوم شامل ويژگيهاى اهل بيت است.
1ـ تحريم زكات بر آنها، كه به جاى آن سهم ذوى القربى را براى آنها قرار 

داد. (ص34 ـ 38)
2ـ برترين در نسب و واالترين در َحَسب هستند. (ص38ـ40)

ــب و نسب ها در روز قيامت منقطع است به جز سبب و نسب  3ـ تمام حس
پيامبر  (ص40ـ41)

ــريف يا سّيد بر دودمان حسنى و حسينى. (ص41ـ 43)  4ـ اطالق لفظ ش
در اينجا وارد جزئياتى در مورد سادات شده، مانند عمامة سبز بر سر نهادن.

5ـ نقباء فقط از ميان آنهاست. (ص43ـ44)
در اينجا شانزده فايده براى نقابت ذكر مى كند كه ارزش تاريخى دارد.

6ـ طلب اكرام فاسق آنها، و عقيده به اين كه گناهش آمرزيده شده است. 
(ص44ـ46)

7ـ اتّصال نسب آنها به پيامبر در روز قيامت، و بهره گيرى آنها از اين اتصال 
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نسب. (ص46).
8ـ وجودشان در زمين، امان اّمت است. (ص47)

9ـ در زمرة نخستين كسانى اند كه وارد بهشت مى شوند. (ص47)
10ـ با اين كه فرزندان فاطمه اند، به پيامبر نسبت صحيح دارند. (ص48)

بايد گفت: تمام اين مباحث، بر اين اصل غلط مبتنى شده كه اهل بيت يعنى دودمان پيامبر، 
.ولذا عمدة مباحث در باب فضائل سادات است نه فضائل اهل بيت

نبهانى پس از اين به «بعض فضائل الخمسة أهل العباد» مى پردازد.
ذيل عنوان فضائل پيامبر، صلوات كبيرة محمد بن ابى الحسن بكرى را مى آورد كه ظاهراً 
صوفى بوده و مؤلف او را بسيار بزرگ مى داند، و ادعا مى كند كه وى، آن را مستقيماً از امالء 
پيامبر گرفته است. نبهانى در اين مورد، به كتاب ديگرش أفضل الصلوات على سيد السادات 
ارجاع مى دهد كه به گفته خودش: «كتاب نفيس فى بابه، جمع لغرر صيغ الصلوات على 

النبى، ال يستغنى عنه كل مسلم». (ص 49ـ  51).
ــد. و برخى از  ــيدة فاطمة الزهراء رضى اهللا تعالى عنها» مى رس پس از آن به عنوان «الس
فضائل حضرتش را مى آورد. و وفات حضرتش را شش ماه پس از رحلت پيامبر (يعنى شب 

سه شنبه سوم ماه رمضان سال 11) مى داند. (ص51 ـ 55)
گفتارهاى بعد، در باب «ابو الحسنين اميرالمؤمنين على بن ابى طالب رضى اهللا عنه» (ص 
ـ 58)، «اإلمام الحسن رضى اهللا عنه أبو محمد الحسن أميرالمؤمنين سبط رسول اهللا   55
ـ 61)، اإلمام الحسين رضى اهللا عنه أبو عبداهللا الحسين  و ريحانه رضى اهللا عنه» (ص 58 

ـ 66) است. سبط رسول اهللا و ريحانه رضى اهللا عنه (ص 62 
در گفتار اخير، از قول احمد بن حنبل، تصريح به كفر يزيد را مى آورد. البته اختالف علماى 
ــق او را مورد اجماع همگان مى داند. و از بعضى از  ــنى در اين مورد را تذكر داده، ولى فس س

آنها، جواز لعن او را با تصريح به نامش نقل مى كند. (ص 66)
پايان بخش مقصد دوم، فضائل مشترك حسنين  است. (ص 67 ـ 68).

ــاز مى كند و آن را مصداق صلة رحم  ــوم را با بحث دربارة آية موّدت قربى آغ ــد س ج) مقص
مى داند. (ص 69 به بعد)

در اينجا نيز كالم ابن عربى در باب 29 فتوحات مكيه را نقل مى كند (ص 72 ـ 76).
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پس از آن به ترتيب، اين عناوين را مى بينيم: فضل قريش، مناقب اإلمام شافعى، فضل حّب 
العرب ـ با نقل كالمى از كتاب سّر األدب فى مجارى كالم العرب از ابومنصور ثعالبى ـ كه 

صفحات 76 تا 80 را در بردارد.
سپس به تفسير دنبالة آيه ومن يقترف حسنة مى پردازد و حسنه را به معناى مودت آل 

محمد مى داند. احاديثى از فضيلت محبت اهل بيت در اينجا مى آيد.
ــته، عمدتاً در فضائل  ــعرانى را مى آورد، كه مانند گذش كالم مناوى، صبان و عبدالوهاب ش

سادات است. (ص80 تا 89).
آنگاه تحت عنوان «معاملة السلف الصالح وغيرهم ألهل البيت»، حكاياتى در مورد برخورد 

نيكو با سادات مى آورد (ص 89 ـ 94).
پس از آن: «بيان فضل الصحابة» (ص 94ـ  100) كه محبت آل البيت همراه با دشمنى آنها 

بهره اى ندارد، و آنگاه فضائل چهار خليفه اول (ص 101 تا 118) آمده است.

كتاب سوم:
مشارق االنوار فى مناقب آل البيت األخيار. رمضان احمد عبد ربّه عصفور. 

قاهره: دارالحسين اإلسالميه، الطبعآل الثالثآل، 2005 م، 180 ص. 
نويسنده، از عالمان مهم وزارت اوقاف مصر است كه مدتى امام و خطيب مسجد سيده نفيسه 
در قاهره بوده است. در مقدمة دكتر صالح الدين القومى كه خود را «خادم الطريق» ناميده، 
ــال 1425 هجرى و  ــتوده و به خواندن آن توصيه مى كند. چاپ دوم كتاب به س كتاب را س

چاپ اول آن پيش از آن بوده است.
در مقدمه چاپ اول ـ كه تاريخ ندارد ـ آمده است:

ــؤاده، وفلذات كبده ... فهم  ــت النبى هم بضعة من لوزه، وثمرة ف آل بي
أصحاب دعوه، و اصحاب جهاد و كفاح... تلقوا الوحى فة بيوتهم وأعلنوه 
على الدنيا كّلها فى صبر وعزم وكفاح كما أمرهم الوحى. وهم كما ذكر 
الفخر الرازى: اّن اهل بيته صلى اهللا عليه [وآله] وسلم ساووه فى خمسة 
ــياء: فى الصلوة عليه وعليهم فى التشهد، وفى السالم والطهارة وفى  أش

تحريم الصدقة وفى المحبة.
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ــماء، وهم الحلم والعلم والشجاعه  فهم القدوة والمثل: وهم الجود والس
ــدام، والجرأة فى قول الحق والدفاع عنه والمطالبة به، وهم العبادة  واإلق

التبتّل، وهم البالغة والفصاحة والبيان ... .(ص8ـ  9).
ــعر آغاز كرده كه از سرايندة آن تحت عنوان «شاعر محّب»  ــنده كتاب را با دو بيت ش نويس

ياد مى كند: (ص10) 
قيل: تشقـى بحّب آل النبـى         قلـت: هذا كالم غاٍو غبـّى
فاز كلب بحّب أصحاب كهف            كيف أشقى بحّب آل النبـّى

ــامل كلياتى در فضيلت، محبت، كلمات قصار، و زيارت اهل بيتاست.  مقدمه كتاب، ش
(ص11ـ 25).

متن كتاب دربارة چند شخصيت از اهل بيت است، با اين عناوين:
1ـ زهرة البيت النبوى، السيدة فاطمة رضى اهللا عنها؛ (ص 26ـ  42)

2ـ داعية الحّب والسالم، الحسن بن على؛ (ص 43ـ  63)
3ـ شهيدة الدعوة والمبادى، الحسين بن على؛ (ص 64ـ  150)

4ـ عقيلة بنى هاشم زينب بنت على، زينب الكبرى؛ (ص 151ـ  175)
5ـ أم كلثوم بنت على، زينب الوسطى؛ (ص 175ـ  178)

اينك به نكاتى از هر فصل اشاره مى كنيم:
فصل اول، مربوط به حضرت زهرا سالم اهللا عليها

ــا، فرزندان، پس از  ــه، ميالد حضرت زهرا، ازدواج، ويژگى ه ــن فصل: حضرت خديج عناوي
پيامبر، فضائل فاطمه.

چند نكته از اين فصل:
1ـ نويسنده، تولد حضرت زهرا  را پنج سال قبل از بعثت مى داند؛ (ص 27)

2ـ در كتاب، منابع غالباً به طور دقيق معّين نشده و به سبك قدما، فقط نام 
منبع يا راوى قيد شده است.

ــبلنجى آورده، و او خود از مسامرات نوشته  3ـ ماجراى «هل أتى» را از ش
محيى الدين عربى نقل كرده است. (ص 32 ـ 35)

4ـ نويسنده در مورد رويدادهاى پس از پيامبر مى نويسد: 
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مسلمانان در مورد جانشين پيامبر به اختالف افتادند. سيده فاطمه، على بن 
ابى طالب را جانشين رسول خدا دانست. اما اين اختالف داشت بحرانى پديد 
مى آورد، كه خداوند سبحان، خليفه دوم را به رفع اين اختالف توفيق داد كه 
با تعيين خليفة اول، به نزاع پايان دهد، گرچه فاطمه با او بيعت نكرد و از اين 
ماجرا ناخشنود بود. به عالوه نزاعى ميان فاطمه و ابوبكر بود كه اين نزاع بر 

اساس ميراث پيامبر بود و هرگز حل نشد. (ص 39ـ  40).
ــنده، رحلت حضرت زهرا را در شب سه شنبه سوم ماه رمضان 11  5ـ نويس
مى داند (شش ماه پس از پيامبر)، كه على بن ابى طالب ايشان را غسل داد و 

بر حضرتش نماز گزارد. (ص 40)
 فصل دوم: امام حسن مجتبى

ــا، در دوره حيات چهار خليفه، تعيين حضرتش به عنوان  ــا عناوين فرعى: ميالد، ويژگى ه ب
اميرالمؤمنين و پنجمين تن از خلفاى راشدين، زندگى علمى و اخالقى امام مجتبى، مواعظ 

حضرتش، اخالص، عبادت و اطاعت، فرزندان، وفات.
چند نكته از اين فصل:

ــخنانش در كتاب كه  ــنده مّدعايى بى دليل آوردهـ  مانند تمام س 1ـ نويس
بدون مدرك ارائه كردهـ  كه: پس از بيعت مردم با امام على  حضرتش 
تصميم گرفت از مدينه به سمت عراق برود. امام حسن  با او مخالفت 

كرد، ولى بعداً تسليم پدر شد. (ص 48)
ــيعه نسبت داده بدين  ــتند، عقيده اى به ش ــنده بدون دليل و مس 2ـ نويس
صورت كه شيعه عقيده دارد كه امام على از دنيا نرفته و به دنيا باز مى گردد. 

و اين در نظر آنها يعنى رجعت.
ــبت مى دهد كه به آن حضرت گفتند: شيعه  ــن  نس ــپس به امام حس س
مى پندارد كه على باز مى گردد. او پاسخ داد: دروغ گفتند اين كّذاب ها ! اگر چنين 

خبرى داشتيم، نه همسرانش ازدواج مى كردند و نه ميراث او تقسيم مى شد.
ادعاى بعدى نويسنده خواندنى تر است. مى گويد: 

اين است نظر حسن بن على رضى اهللا عنه در مورد فكر شيعى كه اكنون 
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ــالم را فرا گرفته است! به فضل خداى بزرگ هيچ اثرى از  همه جهان اس
اين فكر در مصر نيست! البته آنها كوشيدند كه در مصر نفوذ كنند.

آخرين تالش اين دعوت خبيث، تقريب بين مذهب شيعه و تسنن در فقه 
اسالمى بود كه به ثمر نرسيد. و اين فضل خدا است! آنها االزهر را ساختند 
ــيعى باشد ولى سّنى ماند. و اين يكى از حسناتى است كه مصرى ها  كه ش
براى صالح الدين ايوبى ذكر مى كنند كه تدريس مذاهب شيعى در االزهر 

را لغو كرد و به جاى آن به تدريس مذاهب اهل سنت امر كرد! (ص 49)
3ـ نويسنده كالم ابن سعد در طبقات را مى آورد كه ابن ملجم پس از اين 
ــيار بدى كشته شد (قطع زبان  ــت، به وضع بس كه اميرالمؤمنين را كش
ــپس در پاورقى به اين كالم اعتراض مى كند كه  ــوزاندن به آتش)، س و س
ــخن ابن سعد و استادش ابن قتيبه است. و خدا آنها را ببخشد! زيرا  اين س
اهل بيت، بزرگوارند و چنين كارى نمى كنند. بلكه او را قصاص كردند، 

مانند ديگر قاتالن. (ص50)
ــت نيست و  ــن  عقيده دارد كه ادعاى رافضه درس 4ـ در مورد امام حس
اميرالمؤمنين براى خالفت، او را تعيين نكرد، بلكه بر اساس بيعت مردم 
ــزاوارتر از معاويه و ديگران بود. اما پس از تحوالت  خليفه شد، كه البته س
بعدى براى اين كه خون ريزى نشود، كنار كشيد و بيعت براى معاويه انجام 
ــد. پس معاويه خليفه است و پادشاه نيست! (ص51  و تفصيل بيشتر در  ش

صفحات 54 ـ 56). 
5ـ متن پيمان صلح ميان امام مجتبى و معاويه را كه ـ بدون سند و مدرك 

نقل مى كند، در سه ماده، با متون تواريخ تفاوت هاى آشكار دارد. (ص 53)
ــودن به امام مجتبى در اين كتاب نيز  ــراى «ِمزواج و ِمطالق» ب 6ـ  افت
آمده است (ص61)، البته مانند ديگر مطالب نويسنده، بدون مدرك و مستند.

ــتناد به إعالم الورى نوشتة طبرسى (فضل  7ـ در اين فصل، يك مورد اس
بن حسن) نيز ديده مى شود. (ص62 ـ 63)

 فصل سومـ  امام حسين
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اين فصل، مفّصل ترين فصل كتاب است و نزديك به نيمى از كتاب را در بر دارد. عناوين اصلى 
ــبت به معاويه، برخورد با يزيد،  ــت: تولد، صفات، در زمان چهار خليفه، موضع نس آن چنين اس
خبر دادن مالئكه به شهادت حضرتش، اقدامات يزيد در بدو حكومتش، نامه نوشتن عراقى ها 
به امام حسين، ارسال مسلم بن عقيل به عراق، حركت حضرتش از مكه به سمت عراق، 
رويدادهاى كربال، تفصيل قضاياى عاشورا وكوفه و شام، تحليل حركت حسينى، ازواج و اوالد 

امام، حرم حسينى در قاهره.
بعضى از نكات اين فصل: 

ــهداءـ  صلوات اهللا عليهـ  را پنجم  ــنده، روز تولد حضرت سيد الش 1ـ نويس
شعبان سال چهارم هجرى مى داند. (ص 65)

  ــت. در وصف امام حسين ــيار تحت تأثير تصوف اس ــنده، بس 2ـ نويس
ــد: «فكان سيّد زمانه و قطب أقطاب المتصوفة، وإمام األولياء  مى نويس

علماً وفقهاً وقرباً وصلة وحبّاً وعطفاً وحنانا». (ص 71)
3ـ نويسنده، بحث جنگ رده را مطرح كرده (ص 71ـ  72) كه جاى نقد دارد. 
سيد مرتضى عسكرى در آثار خود و محمد حسن آل ياسين در كتاب نصوص 

الردآل فى تاريخ الطبرى به اين مبحث پرداخته اند.
4ـ نويسنده نسبت به معاويه بسيار خوشبين است و بدبينى شيعه به او را خوش 
نمى دارد. در اين جهت به كلمات ابن تيميه و ابن عطاءاهللا اسكندرى استناد 
  كرده و سخن ابو اسحاق اسفراينى در كتاب نورالعين فى مشهد الحسين
را به تفصيل مى آورد. (ص 75ـ  78) لذا مورخان شيعه را گمراه و گمراه كننده 

مى داند. (ص79)
5ـ بر اساس نظرية مشهور اهل تسنن، بدگويى به صحابه را روا نمى داند. ولى 
وقتى به گزارش و تحليل قضاياى كربال مى رسد، مجبور به نقض فرضية خود 
مى شود و جنايات سپاه شام راـ  كه قطعاً شمارى از آنها صحابة پيامبر بودند 
ــه جنايت مهم يزيد  ــمارد. (ص 80 به بعد). مثًال در صفحة 86 س ـ بر مى ش
ــين، هجوم به مدينه و اهانت به خانه كعبه) را ياد مى كند  (قتل امام حس

و مى نويسد:
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فهذا الذى أجمع الموّرخون على فسقه ومجدنه وفجوره، فكيف يصّح أن 
يقارن باإلمام الحسين رضى اهللا عنه، رجل الطهر والفقه والدين والخلق، 
ــلم؟ وال أدرى كيف ارتضاه  ــبط رسول اهللا صلى اهللا عليه [وآله] وس س
المسلمون حاكماً لهم؟ سؤال ليس له جواب يشفى سوى التسليم ّهللا تعالى 

بما قضى و قدر.
ــلمانان كه او را به  ــش دارد: اوًال، اين مس اين نوع ورود در بحث جاى پرس
عنوان حاكم پسنديدند و برگزيدند، بيشتر آنها صحابه بودند. چراـ  بر خالف 
ــا ترديد روا مى داريد؟ ثانياً، حال كه بحث  ــاى خودتانـ  در انتخاب آنه مبن
علمى به اينجا رسيده، چرا از شيوة علمى طفره مى رويد و كار را به قضا و 
ــليم در  قدر وا مى گذاريد؟ مگر اين انتخاب، كار خدا بوده كه تنها راه، «تس

برابر خداى تعالى» باشد؟!
6ـ  در ص 103 و 104، نويسنده دربارة ارزش كربال و قداست آن با عباراتى 
ــخن مى گويد. همين گونه در ص 126 مرثية منثور نويسنده در  اديبانه س

باب شهداى كربال آمده كه خواندنى است.
7ـ نويسنده روايتى از امام صادق  به نقل از ابو اسحاق اسفراينى آورده 
به اين عبارت: «لما قُتل الحسين، ضّجت المالئكة إلى اهللا وقالوا: يا ربنا 

أيُفعل هكذا بالحسين وهو ابن بنت نبيك؟ فقال لهم: بهذا أنتقُم منهم».
ــطور، فعًال فرصت رجوع به كتاب اسفراينى را ندارم و نمى دانم  نگارنده س
كه عبارت در آن منبع همين است يا اسير نقصان عمدى شده يا افتادگى 

در مرحلة حروفچينى و نمونه خوانى بوده است؟!
ــنى پيدا است. متن كامل آن در كتاب امالى  اّما افتادگى در مطلب، به روش

شيخ طوسى (ص 418، ح 941) چنين است:
لما كان من أمر الحسين بن على ما كان، ضجت المالئكة إلى اهللا (تعالى) 
و قالت: يا رب يفعل هذا بالحسين صفيك و ابن نبيك! قال: فأقام اهللا لهم 

ظل القائم (عليه السالم) و قال: بهذا أنتقم له من ظالميه.
در اين باره رجوع كنيد به بحار األنوار (ج 45، ص 220ـ  229 كه 24 حديث 
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در اين باب نقل كرده است). 
ــات 139ـ 141 و 149ـ150  ــين، در صفح ــورد موضع رأس الحس 8ـ  در م
مطالبى آورده و نحوة انتقال سر مطهر به قاهره در سال 549 را بيان مى دارد.

البته به اختالف مورخان در اين زمينه اشاره مى كند و آنگاه مى نويسد:
هر جا كه بدن يا سر مطهر امام حسين ـ رضى اهللا عنه ـ دفن شده باشد، 
در هر محلى كه باشد، جاى تعظيم و تقدير دارد؛ زيرا امام حسين ـ رضى 
اهللا عنهـ  نمونه و الگو براى هر مسلمانى است كه حق و عدالت را دوست 
دارد، به خدا و مالئكه و كتابها و رسوالنش و روز جزا ايمان آورده و خود را 

در راه تحّقق مبادى و ارزشهاى اسالمى فدا مى كند. (ص 141)
9ـ نويسنده بحث بسيار مهّمى آورده در پاسخ به چند سؤال:

الف) آيا امام حسين بن علىـ  رضى اهللا عنهماـ  در خروج بر يزيد، مخطىء 
بوده است؟

ــرعى كاملى بود كه خروج بر او براى كسى  ب) آيا بيعت با يزيد، بيعت ش
روا نباشد؟

ج) آيا امام حسين، با فرزند معاويه بيعت كرده و سپس پيمان شكسته بود؟
د) آيا خروج امام حسين بر يزيد، سندى است كه خروج و مسلمانى بر حاكم 

مسلمان را در هنگام ظلم و بغى او مباح سازد؟
ــده كه براى  ــيوة فقهىـ  تاريخى پيگيرى ش اين بحث مهم، در صفحات 142ـ  145 به ش

اهل نظر، جالب تواند بود.
فصل چهارمـ  حضرت زينب

نويسندهـ  مانند عموم مصرى هاـ  كنية حضرتش را «اّم هاشم» مى داند، كه به اين كنيه در 
عناوين فرعى اين فصل، بارها اشاره مى رود.

عناوين فرعى اين فصل چنين است:
ــم، تولد و  مقدمه اى در مورد محبت مصرى ها به اهل بيت به ويژه ام هاش
ــى حضرت زينب، جايگاه آن بانو در خانة نورانى جّد و پدرش، القاب  كودك
و كنيه ها، سه دختر حضرت على  كه نام زينب داشتند، زندگى معنوى 
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ــم در مصر، حرم  ــى عقلى و علمى حضرتش، اّم هاش ــب كبرى، زندگ زين
حضرت زينب در مصر و علماى مدفون در آن.

بعضى از نكات اين فصل:
1ـ مقدمه اين فصل، گفتارى است در تمجيد اهل مصر و عالقه آنها به اهل 

بيت، و روايتى از طرق اهل تسنن در مدح مصرى ها. (ص152ـ 154)
2ـ القاب و كنيه هاى حضرت زينب را بدين ترتيب بر مى شمرد. (ص158ـ159)

ـ كنيه اّم هاشم (منسوب به جد سّومش، هاشم بن عبد مناف)؛
ـ كنيه اّم العواجز (به جهت دستگيرى از بينوايان و ناتوانان)؛

ــورى (به جهت اين كه خانه اش محّل تصميم گيرى ها  ـ لقب صاحبآل الش
بود)؛

ـ لقب رئيسآل الديوان (رجال و والى مصر، جلسات خود را در خانة حضرت 
زينب و تحت نظر حضرتش تشكيل مى دادند)؛

اين مطالب، محل نقد و بررسى و ارزيابى تواند بود، گرچه نويسنده مدركى 
براى سخنان خود ارائه نكرده تا راهى براى ارزيابى گشوده شود.

3ـ دعاى «يا عماد من ال عماد له ....» را به حضرت زينب نسبت داده كه 
از پيامبر روايت مى كند. (ص 166). 

4ـ جنبه هاى علمى حضرت زينب را در قالب چند روايت از حضرتش آورده 
كه ظاهراً اين روايات، اختصاص به منابع اهل تسنن دارد. (ص164ـ 169)

5ـ تاريخ ورود حضرت زينب به مصر، و تاريخ حرم حضرتش در اين ديار، 
فصلى خواندنى در اين كتاب است (ص 169 ـ 175) كه البته جاى نقد و 

ارزيابى نيز دارد.
6ـ مؤلف ضمن بحث خود، ذيل كالمى از سيد الشهداء ، اشاره مى كند 
به شش مزار كه مسلمانها براى امام حسين در شش شهر بنا كرده اند: 
ــطين فعلى)، رّقه، دمشق (هر دو  ــقالن (در فلس مدينه، قاهره، كربال، عس
ــوريه فعلى). البته به گفته نويسنده: «امام حسين هميشه در هر جا و  در س

مكان، در درون مسلمانان زنده و جاودانه است» (ص 161).
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7ـ به عقيده نويسنده، حضرت على سه دختر به نام زينب داشت:
الف) زينب كبرى (اّم هاشم)

ب) زينب وسطى (اّم كلثوم). مادر اين دو، حضرت زهرا بود.
ــر عمويش محمد بن  ــر پس ج) زينب صغرى. مادر او، اّم ولد بود، كه همس
عقيل بود، در قرية «راويه» در حومة دمشق از دنيا رفت. و مزارى مشهور 
ــارات و موصلى در كتاب  ــى در كتابش اماكن الزي ــا دارد كه حوران در آنج

المعارف بدان اشاره كرده اند. (ص 159)
فصل پنجم: اّم كلثوم

عناوين فرعى: ويژگى هاى فردى، ازدواج با عمر بن خطاب، وفات و دفن در مدينه.
نكته مهم اين فصل، اين است كه نويسنده ازدواج اّم كلثوم با خليفه دوم را قطعى مى داند (ص 
176) كه محّل بحث و ترديد جّدى برخى از صاحب نظران است و تفصيل آن به منابع مربوطه 

واگذار مى شود.




