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 ھجري ٩٤٥در مکه در سال  شرح يک حادثه ھولناک

 جعفريان رسول 

  

  :منبع

http://www.historylib.com  

   

به اوج خود رسید، حجاج عجم ) ٩٢٠سال (ھمزمان با رويارويي دولت عثماني و صفوي که در جنگ چالدران 

شدند، به طور خاص، و شیعیان به طور عام، ھم در طول راه و ھم در مکه و مدينه،  عازم حج مي که از ايران

در » اَروام«ھايي از رومیان يا به اصطالح منابع عربي  اين زمان، به تدريج گروه. ھايي روبرو شدند با دشواري

ھاي  شماري ھم از عجمھاي متعصب موجود در اين دو شھر،که  مکه و مدينه ساکن شدند و ھمراه گروه

  .کردند ماوراءالنھري و طبعا سني بودند، با شیعیان به خصوص شیعیان ايراني برخورد مي

يک نمونه معروف از آن برخوردھاي خشن است که با مکه نیز  ٩٦٥داستان شھادت شھید ثاني در سال 

د و حتي به استانبول ھم رفت و وي به رغم داشتن موضع اعتدالي و اين که ھرگز به ايران نیام. ارتباط دارد

ھاي افراطي  ھاي مذھبي مختلف داشت، از سوي گروه آمد داشت و در بعلبک ھم رفتاري متعادل با گروه

ّي مورد اتھام قرار گرفت و به شھادت رسید و جسدش سوزانده شد   .سن

هللا الحرام است، ھمچنین مالزين العابدين کاشاني ھم که نويسنده رسالۀ مفرحة االنام في تأسیس بیت 

  . در مسجد الحرام کشته شد ١٠٤١در سال 

، روز جمعه، پانزدھم ماه رمضان، در حالي که خطیب جمعه مشغول خطبه خواندن بود، يک ١٠٨١در سال 

اطرافیان جلوي او را گرفتند و . انا المھدي: زد عجمي با شمشیري به وي حمله ور شد در حالي که فرياد مي

پس از نماز به سراغش آمده او را کشان کشان به طرف معالت برده و در نزديک برکة  .وي را حبس کردند

ُحار فیه االفکار، کون المسلم : نويسد عصامي با ذکر اين حادثه مي. المصري، آتش زدند و ھذا امر عظیم ت

  . يھان ھذه االھانة، و يقتل بغیر موجب، ثم يحرق بالنار، نعوذ با من مکرهللا

باز ھم وقايعي در مکه رخ داد که تعدادي از حجاج شیعه کشته شده يا سنگسار گشتند و  ١٠٨٨در سال 

اساس و ناشي از يک توطئه يا توھم  اساس آن ھم به گفته عصامي که خود معاصر و حاضر در مکه بوده، بي

  . بود

ه يک منبع کھن و داريم ک ٩٤٥اما اکنون، موردي از کشتن يک روحاني شیعه استرآبادي در مکه به سال 

) ٩٢٦م (اين زمان سلطان عثماني، سلطان سلیمان فرزند سلطان سلیم . معاصر، خبر آن را ضبط کرده است

کرد و سلطنتش  ھمین زمان، شاه طھماسب در ايران سلطنت مي. سلطنت کرد ٩٧٤تا  ٩٢٦بود که از سال 

  .به درازا کشید ٩٨٤تا  ٩٣٠از سال 
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نیل المني بذيل بلوغ القري لتکملة اتحاف الوري از جار هللا بن العز بن النجم بن منبع خبر مورد نظر ما کتاب 

يک اثر تاريخي است که ) ١٤٢٠لندن، مؤسسه الفرقان، تحقیق محمد الحبیب الھیلة، (فھد المکي 

  .ثبت کرده است ٩٤٦تا جمادي الثانیه  ٩٢٣رويدادھاي شھر مکه را از از ذي حجه سال 

ام کتاب آشکار است، اين اثر ذيل کتاب بلوغ القري بذيل اتحاف الوري باخبار ام القري ھمان گونه که از ن

از (اي بر کتاب معروف اتحاف الوري بأخبار ام القري  است که آن کتاب خود تکمله) ٩٢٢م  -تألیفِ العز بن فھد (

  .است) ٨٨٥م  -الدين عمر بن محمد بن فھد مکي ھاشمي  نجم

، ٩٩٠: الدين نھروالي م از قطب(ريخ اين دوره مکه از جمله االعالم بأعالم بیت هللا الحرام متأسفانه در ديگر توا

نیز ذيل ) ١٤١٩؛ چاپ مکه، ٣/٢٦٦: بنگريد(چنان در منائح الکرم . خبر آن نیامده است) ٢٠٠٤چاپ قاھره، 

  .وقايع سال ياد شده، اين خبر گزارش نشده است

برکات در سال . د و اين زمان، امیر مکه، محمد ابونمي فرزند برکات بودرخ دا ٩٤٥واقعۀ مورد نظر، در سال 

درگذشت و حکومت اين شھر به ابونمي دوم، يکي از مشھورترين امراي مکه که زمان امارتش ھم  ٩٣٢

درگذشت و آن زمان فرزندش حسن عھده دار امارت  ٩٩٢وي در محرم سال . بسیار بسیار طوالني بود، رسید

  .بنابر اين واقعۀ ياد شده در دورۀ ابونمي دوم روي داده است .اين شھر شد

  :خبر کشته شدن حسین استرآبادي به اين شرح در نیل المني نقل شده است

يکي از  –ھا در مدرسه کلبرجیه که در کنار باب الصفا  گروھي از عجم] ٩٤٥[شوال  ١٨در مغرب شب يکشنبه 

رف و شیخ ابوالمعین سمرقندي با شخصي که به او حسین بود، از قبیل مالعا –ابواب مسجد الحرام 

: شايد. فقالوا: تعبیر[گفتند . کردند گفتگو مي) ان هللا اليحب الخائنین(شد در باره آيه  استرآبادي گفته مي

يق :] قال، يعني او گفت ّ ُغضش را نسبت به صد يعني [اين آيه در شأن عمر بن خطاب نازل شده است، و ب

کرده و اين که ائمه مذاھب اربعه به خاطر اختالف درفروع، گمراه ھستند و اين که رسول آشکار ] ابوبکر

فرقه تقسیم شده و يکي تنھا نجات يافته است، و آن گروه ناجیه،  ٧٣فرموده است که امت به ) ص(خدا

  .ھمانا شیعه است

ل قاضي رومي افندي ھا سخن او را انکار کرده، وي را برداشته به منز در اين وقت بسیاري از عجم

ّلش را انکار کرد و گفت. الدين مصطفي حنفي بردند و مطالب او را در آنجا مطرح کردند مصلح من : او سخن او

يعني با زنان در » علم هللا انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم فاالن باشروھن«گفتم که آيۀ 

ّل را گفت و او ھم اعتراف . امر روزه، اين در باره عمر نازل شده است ده نفر از آنان شھادت دادند که سخن او

. اين مذھب من و مذھب شیعه است. نه: آيا تو ديوانه ھستي؟ وي پاسخ گفت: قاضي از او پرسید. کرد

آنگاه از فرمانده محمد بن عقبه، نايب حاکم مرشد حسني خواست تا . قاضي دستور داد او را زنداني کنند

ھا و برخي از اھل مکه بلند شده، خطاب به  ھاي حاضر و رومي در اين وقت، صداي عجم. ان ببردوي را به زند

ّل، رھا سازي تو مي: قاضي گفتند در اين وقت داد و فرياد، در باب . خواھي از او رشوه گرفته، مانند رافضي او

سجد، در وقت نماز مغرب قاضي در مدرسه عینیه که در قديم به مدرسۀ مجاھديه مشھور بود، چسبیده به م

قاضي ببرد که مردم او را به سنگباران تھديد ] خانه[فرمانده محمد بن عقبه خواست او را از باب . باال گرفت

در اين وقت يکي از رومیان جلو . وي از ترس او را رھا کرده و با رفتن به مسجد الحرام خود را نجات داد. کردند
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در اين وقت، . ديگري کاردي به او زد و آن مرد روي زمین افتاد. مي زدآمده با خنجري به گردن آن مرد عج

قاضي ھم در خانه اش را بست تا خود را از دست . حاضرين او را که نزديک باب قاضي بود، سنگسار کردند

. آتش تا پاسي از شب گذشته شعله ور بود. سپس مردم، مقتول را آتش زده او را سوزاندند. آنان نجات دھد

به  -معزول –ي مردم رفتند و آرام شد، گفته شده است که قاضي مالکیه تاجي بن يعقوب مفصول وقت

بیکه دفن کند َ او ھم آتش را خاموش کرده، . فرمانده دستور داد تا مقتول را برداشته کفن کرده در قبرستان ش

در اين که در کنار خانه قاضي عاقالن کار وي را ستايش کرده، اقدام عامه را . او را به شبیکه برد و دفن کرد

از اين مقتول، . خداوند متعال احوال را اصالح گرداند و عاقبت به خیر کند. اين چنین تجري کردند، انکار کردند

شد که ھمراه او جماعتي از شیعه بودند که روز عید  گفته مي. باقي ماند) مادر آن بچه(يک بچه و يک کنیز 

 – ٢/٧٦٣: نیل المني(ه روز بعد آمدند و نماز عید را در معالت خواندند ھمراه اھل سنت حاضر نشدند بلک

٧٦٦.(  

  

  :در شرح اين متن الزم است نکاتي را توضیح دھیم

متأسفانه اين خبر در منابع شیعه اعم از تواريخ يا کتب شرح حال نیامده است تا اطالعاتي در باره حسین  ١

دانیم که از شھرھاي کھن ايران و مرکزي  مي - گرگان فعلي  –د در باره استرآبا. استرآبادي به دست آوريم

اين شھر تقريبا از قرن ھفتم به اين سوي يکسره شیعۀ امامي بوده و بسیاري از . براي شیعیان بوده است

در اين باره شرحي مفصل در کتاب تاريخ . علماي برجسته شیعه از اين قرن تا زمان صفويه، استرآبادي بودند

  . آورده ايم) ١٣٨٤مشھد، بنیاد پژوھشھاي اسالمي، (جرجان و استرآباد تشیع در 

آيد که شیعیان اين شھر، کمک زيادي به روي کار آمدن صفويه کرده  از تواريخ دوره صفوي چنین به دست مي

در حاشیه ھمان کتاب نیل المني، به نقل از . و به خصوص در تشیع خويش، بسیار صريح و تند بودند

مالحسین » «حسین استرآبادي«ن نھروالي آمده است که وي در حاشیۀ نیل المني به جاي الدي قطب

گويا نھروالي، براي اين . کند اما اين نام ھم چیزي را در باره مقتول روشن نمي. نوشته است» رافضي

آنچه . قسمت، تیتري انتخاب کرده و کنار صفحه نوشته، نه آن که اطالع خاصي از استرآبادي داشته است

ھست اين که اين شخص بايد يک نفر عالم دين باشد که اھل بحث و جدل بوده و مانند بسیاري از موارد که 

  .از ديرزمان تا به امروز شاھدش بوده ايم، به بحث و گفتگوي مذھبي با مخالفان پرداخته است

  

ند و به رغم اين فشارھا، رفت کرد ھا در حرمین زندگي مي در تمام اين سالھا، ھمواره شیعیاني از ايراني. ٢

به خصوص . ھاي علمي، ادامه داشت و آمد به اين شھرھا، ھم براي انجام فريضه حج و ھم بھره

ھا در دوره صفوي، شمارشان در حرمین اندک نبود و برخي مانند میرزا محمد امین استرآبادي  استرآبادي

بته شمار شیعیان در مدينه بیشتر بود و ال. بخش مھمي از حیات علمي اش را در آن نواحي سپري کرد

به خصوص که شماري از سادات مدينه، رسما شیعه اثناعشري . اقامت شیعیان ھم در آن ديار بیشتر بود

اشاره به آن شده است که وقتي پولي از ھند براي تقسیم ) ١/٢٣١(در ھمین کتاب نیل المني . بودند

ش آمد؛ زيرا وکیل بر آن بود تا پول را تنھا میان سنیان تقسیم رسید، میان فقھاي مدينه و رافضه درگیري پی
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ّر شد تا ھزار دينار آن به ايشان داده شود. کند   .در نھايت با فشاري که شیعیان آوردند، مقر

  

نخست مدرسه کلبرجیه و دوم مدرسه العینیه که سابقا . در اين متن از دو مدرسه در مکه ياد شده است. ٣

استثناءا  –از اين مدرسه ) ٢/٥٧٤: نیل المني(در جاي ديگري . شده است اھديه گفته ميبه آن مدرسة المج

َرقیه«با عنوان  - گفته است که نام اين مدرسه در ) ٢/٧٣٥: نیل المني(مصحح در جايي . ياد شده است» کَلَب

ّه عثماني، به ھر روي، اين مدرسه، محل فرود آمدن ا. الکبرقیه ضبط شده است) ٣/١٤٧(غاية المرام  ر ُ مین ص

ھاي طالي دولت عثماني در مکه بوده و دست کم در چند مورد در ھمان منبع  يعني مسؤول توزيع سکه

گفتني . مدرسه ياد شده در کنار باب الصفا بوده است. از اين مطلب ياد شده است) ٦٧٩، ٥٨٩، ٥٧٤، ٥٤٦(

ّۀ رومیه ر ُ ھا در آنجا میان طبقات مختلف  بوده و سکه است که مدرسۀ العینیه ھم زماني محل اقامت امین ص

در جاي ديگري ھم آمده است ). ٥٥٧، ١/١٧٤: نیل المني(شده است  مردم و با نظارت قضات مکه، توزيع مي

نايب جده ھم که از طرف سلطان عثماني ). ١/٤١٧: ھمان(که مدرسۀ مجاھديه، در رواق يماني بوده است 

  ).١/٤٧٠:ھمان(گزيد  د، در ھمین مدرسه العینیه سکونت ميآم شد، زماني که به مکه مي نصب مي

  

در مدرسه کلبرجیه با حسین  -اعاجم : ج -» عجم«در نخستین عبارت آمده است که گروھي از . ٤

که فراوان در اين کتاب به آن اشارت  –بايد توجه داشت که در اين موارد، عجم . کردند استرآبادي بحث مي

ان و يا طالب سني ماوراءالنھري از سمرقند و مناطق ديگري است که از دير باز در اشاره به ساکن -رود  مي

اين جماعت، در ادوار مختلف از مناطق خود کوچ کرده براي حج به مکه . خواندند زيستند و درس مي مکه مي

رد ادامه اين مھاجرت تا اين اواخر که دولت روسیه در آن نواحي غلبه ک. ماندند آمدند و ھمین جا مي مي

اند به طوري که  داشت و از قديم تاکنون، نسلي عظیم از اين گروه، به صورت ساکنان اصلي مکه در آمده

در اسناد عثماني، ھمیشه از اعاجم، که سھمي از . ھاي آنان نیز فراوان حکايت از اين امر دارد قیافه

يي و ازبکي و سمرقندي و غیره شد، ياد شده و مقصود، ھمان سنیان بخارا ھا به آنان داده مي بخشش

. ھا يا به عبارتي ترکھاي عثماني ھم بودند در ماجراي مزبور، منھاي اين عجم ھا، اروام يعني رومي. ھستند

اينھا مطالبي است که در اصل خبر به صراحت گزارش . به عالوه جماعتي از اھل مکه نیز دست داشتند

  .شده است

  

ّعا شد حسین استرآبادي گفته است که در شأن عمر نازل شده يعني  آيه مورد نظر که در حضور قاضي. ٥ اد

اين . آمده و ضمن آياتي است که مربوط به بني قینقاع است ٥٨در سورۀ انفال آيه » ان هللا اليحب الخائنین«

قرار گرفته و در سال دوم از ھجرت از مدينه بیرون رانده ) ص(طايفۀ پیمان شکن مورد خشم خدا و رسول

در اين آيه، با اشاره به نقض عھد آنان، متھم به خیانت شده و آمده است که خداوند خائنان را دوست . دشدن

در تفاسیر شیعه شرحي از اين مطلب آمده و اين که مربوط به آن حادثه است، مورد تصريح قرار گرفته . ندارد

در بارۀ خیانت معاويه در حق علي  تنھا در تفسیر صافي به نقل از تفسیر قمي آمده است که اين آيه. است

رسد که  بنابرين به نظر مي. اما خبري داير بر اين که آيه در شأن عمر باشد، ديده نشد. بن ابي طالب است
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چنان که . اين روحاني استرآبادي، چنین مطلبي را که در ھیچ کتاب تفسیري شیعه نیامده، نگفته باشد

در بارۀ عمر » باشروھن... علم هللا انکم تختانون انفسکم«آيۀ  وي گفت که من گفتم. خودش ھم انکار کرد

به . و منابع ديگر آمده است) ٢/٢٢٥(است؛ و اين مطلبي است که در تفسیر طبري معروف به جامع البیان 

تواند تحريف شده باشد و شھادت دھندگان ھم که از ھمین بلوائیان و غوغائیان  احتمال زياد، آن خبر، مي

تواند درست باشد؛ زيرا به روشني آنان مدعیاني متعصب بودند که اصرار بر کشتن  ادتشان نميبودند، شھ

ّت نتواند بود   .اين روحاني شیعه داشتند و سخنشان حج

  

اوال بايد توجه داشت که اين زمان، . الدين مصطفي بن ادريس رومي است قاضي حنفي مورد نظر، مصلح. ٦

تا پیش از آن قاضي القضات . ه از مذاھب ديگر ھم قاضیاني در مکه بودندقاضي اصلي مکه، حنفي بود و البت

اما نخستین قاضي حنفي که قاضي . شد که ادامه سنتي از دوران ممالیک بود مکه از شافعیان انتخاب مي

نوشته است که با ورود ) ١٠٧٠م (علي بن عبدالقادر طبري . الدين مصطفي بود القضات شد، ھمین مصلح

آمد  بود که افندي اعظم، از سوي روم مي ٩٤٣در سال !) مصدر الدين: در منبع به اشتباه(الدين  حقاضي مصل

ھمراه با حجاج شامي  ٩٤٣الدين مصطفي در ذي قعده سال  به ھر روي، اين مصلح. گرفت و از آنجا حکم مي

ه است که وي در نوشت) ٢/٦٧٩(صاحب نیل المني . وارد مکه شد در حالي که پیش از آن قاضي حلب بود

مدرسۀ جمالیه در نزديکي باب الحزوره در منزل دامادش موالنا ابوالقاسم بن الغباري رومي سکونت کرد و 

در ھمین . ھمه قضات به جز کساني که از خدمت منفصل شده بودند، براي تبريک و سالم نزد وي آمدند

توان ذيل صفحاتي که در پي نام وي در  يکتاب، اخبار فراواني از وي در صفحات مختلف درج شده است که م

وي پس از شروع به کار قضاوت در . موارد مزبور را مالحظه کرد) ٢/٨٧١: نیل المني(فھرست اعالم آمده 

  . مدرسۀ العینیه که سابقا به مدرسۀ المجاھديه شھرت داشت، سکونت کرد

  

ّ قاض نکته. ٧ ي آمده است که او بنا دارد از از اين متھم ھم اي که در خبر باال در باره اتھام عامه مردم بر ضد

ّل او را رھا سازد، مربوط به خبر ديگري است که روز چھارشنبه ششم جمادي  رشوه گرفته و مانند رافضي او

الدين مصطفي در باره يک فرد شامي به  در اين روز، در حضور قاضي مصلح. م رخ داد٩٤٥/١٥٣٨االولي سال 

ّ کرده استنام حسن بندره ادعا شد ک شھود نزد قاضي آمدند اما در اداي . اما او انکار کرد. ه شیخین را سب

برخي گفتند که او ادعا کرده است که جبرئیل در نزول وحي بر . کلمات شھادت با يکديگر اختالف کردند

ند آنان گفت... شود بوده است که ھمان مذھب غرابیه مي) ع(اشتباه کرده و وحي مربوط به علي) ص(محمد

قاضي، . اند که تصريح به امکان توبه يا توبه دادن او را شده باشد که سب شیخین سبب کفر است و نديده

اما . روايت شده است] قول[و اين . شود برخالف آنان گفت که چنین شخصي تعزيز شده و توبه داده مي

در ظھر روز جمعه، . باال گرفتعلماي ھممذھب او با وي موافقت نکردند و در اين باره سخن مردم در کار او 

اين «: ھشتم ماه مزبور، قاضي دستور داد تا سر او را برھنه کرده و او را در مسعي گردش داده اعالم کردند

حامیان او ھم از منزل قاضي به سمت مروه ھجوم . »پاداش کسي است که شیخین را سب کرده است

  . ن باره باال گرفت و االمر الي هللا تعاليسخن در اي. آورده او را بازگردانده و آزادش کردند



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۶ 
 

گويا اين قصه سبب اين ذھنیت براي مردم متعصب شده است که قاضي طرف آن شخص را گرفته و بسا با 

ھمین ذھنیت سبب شده . با او داشته است -ھا  البته از نگاه افراطي -گرفتن رشوه، برخورد مسامحه آمیز 

مردم خود وارد میدان شده و با کنار گذاشتن قاضي، متھم را کشتند و  است تا در ماجراي حسین استرآبادي

  .آتش زدند

  

قاضي معزول مالکي که واسطه براي کفن و دفن مقتول شده و از او با عنوان تاجي بن يعقوب ياد شده، . ٨

شوال  الدين بن يعقوب مالکي است که در الدين بن نجم نام وي تاج. در اصل زماني قاضي مالکي مکه بود

در نیل المني، ذيل رويدادھاي ربیع . با آمدن قاضي مالکي جديد، ابوالقاسم انصاري معزول گرديد ٩٣٥سال 

اخبار ديگري ھم . خبر ازدواج وي با سیده قريش دختر قاضي القضاة حنبلي درج شده است ٩٢٤االول سال 

الدين  به فھرست اعالم، ذيل نام تاجاز نقش وي در رويدادھاي مکه در ھمان کتاب آمده است که با مراجعه 

  .توان موارد آن را يافت الدين بن يعقوب مالکي مي بن نجم

  

اند، اين  اند که روز عید ھمراه سنیان در مني حاضر نشده اما در باره اين که اينان جماعتي شیعه بوده. ٩

اي مھم  تا چندين قرن، مسأله اي که در دوره ياد شده مسأله. گردد مسأله به اختالف در رؤيت ھالل باز مي

داد  البته در اين باره میان سنیان نیز اختالفاتي رخ مي. در اختالف میان شیعیان و سنیان در حج گزاري بود

اند رؤيت ھالل توسط سنیان را بپذيرند و در  رسد در سال ياد شده، شیعیان نتوانسته به نظر مي. اندک بود که

ه را آغاز کرده و در نتیجه براي آنان دھم ذي حجه که عید قربان بوده، يک روز نتیجه يک روز ديرتر ماه ذي حج

اين که در پايان خبر قید شده است که آنان نماز عید را در معالت خواندند، . پس از عید سنیان بوده است

ت از آنجا به تواند ناشي از ترس آنان براي ماندن در مني و يا اقامه نماز پس از قرباني در مني و بازگش مي

  .سوي مکه باشد

اين در حالي . اند اندازه جري بوده و رفتار نامعقول داشته دھد که افراد متعصب، تا چه اين خبر نشان مي. ١٠

است که قاضي حنفي برخوردي عاقالنه داشته و تالش کرده است تا زمینه را براي رفتاري مطابق فتاواي 

یل المني در پايان خبر اشاره کرده، عقال نیز نه تنھا از کار قاضي ھمان طور که صاحب ن. موجود داشته باشد

اين قبیل رفتارھا يکي از مشکالت . مالکي ستايش کردند، بلکه رفتار عوام متعصب را محکوم کردند

در مقدمۀ ھمین بحث ھم ديديم . اي بوده است ھاي فرقه ھمیشگي امت اسالمي در برافروختن آتش فتنه

احمد سباعي در کتاب تاريخ مکه خود ھم . ين گونه رفتارھاي نابخرادانه گاليه کرده استکه عصامي ھم از ا

بارھا و بارھا از اين قبیل اعمال ابراز انزجار کرده ودر قدح رفتارھاي متعصبانه با شیعیان و نامعقول بودن آن 

  . برخوردھا سخن گفته است

ً موردي که . سابقه نبوده است ر مکه بيھاي اين رخداد، آتش زدن است که متأسفانه د از زشتي عجالتا

خواسته است حجر االسود را  يافت شد مربوط به آتش زدن فردي است که مدعي شدند رومي بوده و مي

ھمین منبع تأيید . بوده است  ٣٦٣وي را از مسجد الحرام بیرون آورده و آتش زدند اين واقعه در سال . بشکند

به سفر حج رفته بود، در مدينه  ٩٧١ھمسر شاه طھماسب که در سال کرده است که يکي از ھمراھان 
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آنان نیز او را کشته و . او را نزد قاضي و شیخ الحرم آورده و آن دو دستور به قتل او دادند. سب شیخین کرد

ش به دست وھابیان عربستان  ١٣٢٢داستان گردن زدن ابوطالب يزدي در سال . کنار باب السالم آتش زدند

. به اتھام آن که قصد آلوده کردن کعبه را داشته، نشان از آن دارد که اين ماجراھا ادامه داشته است آن ھم

در حالي که وي که ناخواسته قي کرده بود، براي اين که در مسجد نريزد، حوله احرام خود را جلوي دھان 

  . خود گرفته بود

عبرتي باشد . براي مبارزه با تعصبات مذھبياين حادثه بلکه حوادث از آن روي مرور شد که درسي باشد 

زنند و سبب ريختن خون بیگناھان به دست مشتي عوام و  براي کساني که به آتش اين اختالفات دامن مي

  .شوند جاھل مي

 


