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  پیشگفتار

، گراییده خشکی به آن از بخشی، زمان گذشت با که؛ حرکت بی و آرام است دریایی مانند به، تحلیگران دیدگاه از انسانی ي جامعه

 وا خروش به را آن، بخشیده حرکت، آران و ساکن دریاي این به که چیزي تنها. گردد نابود کلی به، مدتی طوالنی در بس چه

 و زنند می رقم را کشتیها سرنوشت و سازند موجهامی و آیند می بادها و طوفانها. تاس مالیم و تند طوفانهاي و بادها وزش، دارد می

. ساز زندگی و بخش نجات، دیگر برخی و آفرین مرگ و شکنند کشتی موجها برخی که جاست این از

 به گاه و وبدبختی هالکت به را آنها گاه که هستند بشري جوامع آفرینان موج همان، ساز تاریخ شخصیتهاي و بزرگ مردان، آري

. کنند می رهبري همیشگی سعادت و حیات

 بی هدایت باموج که هستند فرینانی موج، آنان ي وارسته و پاك نمایندگان و خداوند بزرگ پیامبران و آسمانی رهبران، تردید بی و

 و نجات ساحل به، یدانجاو ساي ساختن به آدمیان دعوت و منطق و خرد پرورش طریق از که، را جامعه کشتی، خود نظیر

. ریزند می پی انسانی و الهی هاي پایه اساس بر تمدنی، شده رهنمون ابدي نیکبختی

 جوامع براي را کرامت و عزت، خود ي خداگونه هدایتی روش با، زشتیها و پلیدیها با پیکار ي عرصه ي همیشه آفرینان عظمت این

 باعث، گرفته شکفتن آمدمی خرد و منطق، است درخشیده وحی نور که آنجا هر ،تاریخ گواهی به که؛ آورند می ارمغان به انسانی

. است شده بشري تمدن پیشرفت

 ي بافرشته را روزگاران آن ي زده عفریت ي جامعه و درخشید انسانها بت و جهل ظلمت دل در که بود نوري، )ص (اسالم پیامبر

 به را آن دنیاهمانند، تاکنون که تمدنهاست زیباترین و پربارترین، همگان تصدیق به که نهاد پی را تمدنی و ساخت آشنا انسانیت

 و داشتند می بر گام، بود نموده ترسیم اسالمی ي جامعه براي حضرتش که مسیر در مسلمانان، اگر فقط و، اگر و. است ندیده خود

، قرن چهارده این گذشت درخالل، اکنونت، صدیقین و یقین به، کشیدند می دست تعصب و نیت انا و، دستگی دو و اختالف از

 ظلم پر جهان در را خود عظمت و ومجد چیند می بر اسالمی شکوهمند تمدن ي مبارکه ي شجره از گواراتري و شیرینتر هاي میوه

 و، پرخاشگري و جدال، )ص (مرتبت ختمی جانگدازپیامبر رحلت از پس که افسوس هزار و افسوس اما. بودند می نگهبان، فساد و

 و آورد پدید الهی هدایت مسیر در خطرناك بس و بزرگ وانحرافی گشت چیره مسلمانان از بخشی بر، طلبی مقام و پرستی هوا

. زد فراوان آسیب را رهبري مستقیم خط

  ؟ اختیارکردند طغیانگري و ناسپاسی طریق، علت کدامین به و؟ بود روي چه از روز آن ي جامعه ناخشنودي، راستی به

 آنان به، مختلف رویدادهاي و مناسبتها در، )ص (اکرم پیامبر که بود امامی با مخالفت جهت به، آنان ناخشنودي و ناسپاسی، بلی

 و بیست، )ص (اکرم ازپیامبر بعد الهی رهبر بزرگترین خالصه و... ،مدبران و سیاستمداران، دانشمندان و عالمان. بود کرده معرفی

 یقین به و. آورد عمل به روزجلوگیري آن نوپاي اسالمی ي جامعه تفرق از توانست تنها و ستنش خانه کنج در تمام سال پنج

 اما. نداشت نیز را بزرگ امام آن فضایل از اي گوشه درك حتی بلکه، نشناخت را) ع (علی تنها نه، روز آن جهان که گفت توان می

 که هنگامی،بود گلو در استخوانی و چشم در خاري مانند به حضرتش تعبیر به که، نشینی گوشه سال پنج و بیست آن از پس

 دست به را ها رفته ازدست تا یافتند آمادگی مسلمانان و گشت آشکار کامالً) ص (پیامبر رهبري مستقیم خط از جامعه انحرافات

 و عدل حکومت، بخشیده ایانپ انحرافات به، دیگر بار، او تا رفتند خود بزرگ مربی و واال شخصیت و واقعی رهبر سراغ به، آوردند



٤

 ایشان و دادند) ع (علی با بیعت دست، مقدس هدف این با آنان چه اگر. سازد برپا، خواست می) ص (پیامبر که گونه همان را قسط

 بیعت آنان با »خاست پا به باید، قسط و عدل حکومت برپاساختن براي زمینه شدن فراهم هنگام «که خداوند فرمان حکم به نیز

. پذیرنبود امکان منحرفان با قتال و جهاد با جز آن ترمیم که بود وگسترده وسیع قدري به اسالمی جامعه در انحراف ولی ؛کرد

 آغاز) شکنان پیمان (ناکثان با نبرد از. شد داخلی جنگهاي به پرداختن صرف، ایمان ي اسوه و رادمرد آن خالفت دوران، رو این از

) نهروان خوارج (داخلی دشمنانان بقایاي توسط سرانجام و یافت خاتمه) رفتگان بیرون دین از (قانمار کردن کن ریشه با و گردید

 جهان به دیده خدا ي درخانه که همچنان، نوشید شهادت شربت، خدا ي خانه در، تاریخ ي همیشه فرد ترین شقی دست به و

. گذراند) کوفه محراب و کعبه (مقدس معبد دو این انمی راه پیمودن در را خود گرانبهاي و برکت پر زندگی و. بود گشوده

  کتاب این ي درباره

: نمود تقسیم دوره پنج به توان می را) ع (طالب ابی بن علی، مؤمنان امیر زندگانی مجموع

. بعثت تا والیت از - 1

. هجرت تا بعثت از - 2

). ص (پیامبر رحلت تا هجرت از - 3

. تخالف تا) ص (پیامبر رحلت از - 4

. شهادت تا خالفت از - 5

 شده بیان، ومستند گویا صورت به) ص (عادي زندگی، فصل پنج این در. باشد می فوق هاي دوره مبناي، حاضر کتاب بندي فصل

 نه، اصلی مصادر به ارجاع که ایم کوشیده. جوییم دوري اساس بی حدسهاي و مبالغه نوع هر از که است بوده آن بر ما تالش. است

 قدر به و، نباشد آور مالل زبان فارسی خوانندگان نوع براي که جایی تا را مآخذ و مصادر بلکه؛ مخل ایجاز نه و باشد ممل اطناب

. ایم کرده بیان، کفایت

 پر زندگانی گرفت تصمی، گشت فارغ)) ص (اکرم پیامبر زندگانی کامل ي دوره (ابدیت فروغ کتاب نشر و طبع از نگارنده که زمانی

 که آورد در تحریر ي رشته به، کتاب همان ي شیوه با مطابق نیز را) ع (طالب ابی بن علی، جهان شیعیان پیشواي نخستین رافتخا

 انحرافی مکاتب پیدایش ولی. گشت منتشر جلد یک در، حضرت آن زندگانی از بخش چهار و گردید رفیق نیز توفیق خوشبختانه

 را او و نمود مارکسیسم با مبارزه باالخص، آفات این با مبارزه متوجه را نویسنده فکر، یاسالم انقالب سیاسی باز فضاي در والحادي

 توفیقی دیگر بار، مدتی از پس، اما. بازداشت) ع (طالب ابی بن علی، پرهیزگاران پیشواي مقدس آستان در خدمت ي ادامه از

، است ایشان زندگی دوران ترین پرآوازه و رینحساست که حضرت آن زندگانی از ششم و پنجم بخش تألیف به و گشت نصیب

 این فرهنگ با متناسب نگارش قالب در و، مستند و تحلیلی صورت به بزرگواررا امام آن زندگی کامل ي دوره توانست و پرداخت

. نماید حضرتش مقدس آستان تقدیم، روزگار
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 تذکار

: است الزم اي نکته تذکر اینجا در

، حضرت آن زندگی از دیگر فصول ولی؛ کند می ترسیم را) ع (امام شخصی و عادي زندگی، شد ذکر که طور همان، حاضر کتاب

 و احتجاجات، قصار وکلمات پندها، ها نامه و رسائل، ها خطابه و ها خطبه، مناقب و فضایل، پارسایی و زهد، دانش و علم: همچون

 مورد کتاب این در... و العقول محیر وداوریهاي قضاوتها، ماتکرا و معجزات، آنان سرگذشت و ایشان یاران و اصحاب، مناظرات

. طلبد می جداگانه کتابی و دیگر مجالی، تنهایی به یک هر، موضوعات این که؛ است نگرفته قرار بررسی و بحث

 نورانی ي ازچهره روشن نیمرخی حتی است نتوانسته که است معترف، تمامتر چه هر صراحت با، والیت فروغ کتاب ي نگارنده

 این به که چند هر، است آمده در یوسف خریداران ردیف در که دارد افتخار، ولی. نماید ترسمی اوراق این در را حضرت آن زندگی

  : که کند چه اما. نگردد نصیبش نیز زمان یوسف آن از مویی تار، اندك بهاي

    السفن تشتهی ال بما الریاح تجري / یدرکه المرء یتمنی ما کل ما

) ع (صادق امام ي مؤسسه -قم  /سبحانی فرجع

    ش. ه 1368 بهمن 22/   ق. ه 1410 رجب 15

پیامبر بعثت از قبل علی حضرت زندگانی

   دشمنانشان و دوستان و بزرگ مردان

 سر انآن راه در که کنند می پیدا دوستانی؛ شود می بسیار متضاد گاه و متفاوت هاي موضعگیري جهان بزرگ هاي شخصیت ي درباره

 به را ها شکنجه ترین وسخت ها شماتت بدترین دوستی پاس به و کنند می ایشان فداي را خود هستی وار پروانه و شناسند نمی پا از

 خود دشمنی از دست شوند نمی حاضر وجه هیچ به که توز کینه و لجوج کنند می پیدا دشمنانی، متقابالً و. شوند می پذیرا جان

. گیرند پیش را صفا و صلح راه و بردارند

 به و نوردد درمی را مکان و زمان و شناسد نمی مرزي و حد که گیرد می وسعت و شدت چنان گاه افراد این دشمنی و دوستی

. دارد انسان علوشخصیت و عظمت به کامل بستگی نفوذ این ي دامنه و شدت. کشد می دامن نیز دیگر هاي مکان و بعد زمانهاي

 ي درصحنه، نشده واقع نقیض و ضد داوریهاي مورد) ع (علی حضرت ي اندازه به کس هیچ جهان بزرگ هاي شخصیت میان در

 را) ع (مسیح حضرت فقط شاید انسانی عظیم هاي شخصیت میان از. است نگرفته قرار مخالف قطب دو توجه محل، دفع و جذب

 خود به را متضاد کامالً گروه دو توجه،دشمنی و دوستی وقلمر در، نیز وي زیرا، دانست) ع (علی حضرت مانند حیث این از بتوان

. شود می مشاهده آسمانی رهبر دو این میان مشابهت نوع یک لحاظ این از و است کرده جلب
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 پدر از موروثی گناه از خود بندگان نجات براي که است متجسد و مجسم خداي همان، مسیحیان غالب پندار به، مسیح حضرت

. ندارد دیگري شخصیت جزالوهیت، مسیحیان ي عامه نظر در او! شد مصلوب سرانجام و آمد ینزم به) آدم حضرت(

، را تهمت ترین وشنیع اند کرده متهم دروغگویی و افترا به را حضرت آن، گرفته قرار متضاد کامالً جناح در یهودیان، آنان برابر در

. ندا داده نسبت او پاك مادر به، دارد شرم آن ذکر از قلم که

 فرط از، فکر کوتاهی و ظرفیت کمی جهت به گروهی. است داشته وجود همواره نیز) ع (علی حضرت ي درباره تضادي چنین یک

 او خدایی گواه است ظاهرشده زندگی طول در حضرت آن از که را هایی کرامت، باالبرده الوهیت مقام تا را یکتاپرستان سرور، عالقه

 جاي. کنند می پیروي آنان ازمشرب زیادي افراد اکنون هم و اند نهاده خود بر را »علوي «مقدس نام فانهمتأس، گروه این. اند گرفته

 علی حضرت واقعی ي چهره و کند برداري سرشاربهره عواطف این از است نتوانسته تاکنون شیعه تبلیغی دستگاه که است تأسف

، داشت را راه آن در جانبازي افتخار خود) ع (امیرمؤمنان که، کتاپرستیی و توحید صراط به را ایشان و بنمایاند آنان به را) ع(

. شود رهنمون

 صورت به مدتی از پس و گرفتند دل به را او عداوت اي دسته) ع (امام ظاهري خالفت روزهاي نخستین از، گروه این برابر در

 امیرالمؤمنین حکومت زمان در منحرف جناح دو این ورظه از) ص (اکرم پیامبر. آمدند در »نواصب «و »خوارج «نام به هایی گروه

. »قال مبغض و غال محب: اثنان فیک هلک«: فرمود چنین) ع (علی حضرت به خود سخنان از یکی در و بود آگاه کامالً

  . ورزند دشمنی تو با که گروهی و کنند غلو تو ي درباره که گروهی: شوند می هالك تو راه در گروه دو

 دیده آنجا در دوشخصیت این که است مکانی آن و دارد وجود) ع (مسیح حضرت و) ع (علی حضرت میان نیز یگرد مشابهت یک

. گشودند جهان به

 سایرپیامبران بر لحاظ این از و آمده دنیا به) است المقدس بیت از غیر که (»اللحم بیت «نام به مقدسی سرزمین در) ع (مسیح

 جهان به دیده طوراعجازآمیز به، کعبه، خدا خانه در و مکه مقدس سرزمین در آزادگان سرور و .یافت برتري نوع یک اسرائیل بنی

 »ختامی حسن «از برخوردار »مطلع حسن «آن برابر در و نوشیده شهادت شربت نیز) کوفه مسجد (خدا ي خانه در قضا از و گشود

. »او ختام حسن و مطلع حسن به نازم«: دشو گفته او وصف در که است شایسته و بوده سابقه بی کامالً که شد

   علی حضرت شخصیت مثلث

 دارد سزایی تأثیربه شخصیت تکون و انعقاد در یک هر که است مهم عامل سه از متشکل فردي هر شخصیت، شناسان روان نظر از

 عامل سه این. آید می پدیدیکدیگر به ضلع سه این پیوستن از که است مثلثی همچون انسان تفکر طرز و صفات و روحیات گویی و

: عبارتنداز

  وراثت - 1

  پرورش و آموزش - 2
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  زندگی محیط - 3

. کند می نمو و رشد و شود می ریزي پی عامل سه این ي وسیله به او پست و عالی روحیات و آدمی بد و خوب صفات

 بلکه،برند می ارث به ما از، قیافه و شکل انندم، را ظاهري صفات تنها نه ما فرزندان: اینکه کوتاه سخن وراثت عامل ي درباره

. شود می منتقل آنان به وراثت طریق از نیز مادر و پدر باطنی صفات و روحیات

 در آفرینش دست که عالی سجایاي پرورش در، دهند می  تشکیل را انسان شخصیت دیگر ضلع دو که، محیط و پرورش و آموزش

 تواند می آموزگار یک. دارند مهمی نقش است برده وراثت به مادر و پدر از کودك که صفاتی تتربی یا و نهاده ودیعت به آدمی نهاد

 دو این قدرت. سازد می آلوده را پاك افراد یا و پاك را آلوده افراد، محیط که بسا و. دهد تغییر را کالسی یا و کودکی سرنوشت

 نباید البته. دانیم می نیاز بی آن ي درباره ازتوضیح را خود که است روشن و مسلم چنان آدمی شخصیت به دادن شکل در عامل

. است گرفته قرار انسان وخواست اراده ها آن بر مسلط و مشرف و گانه سه امور این وراي در که کرد فراموش

   علی حضرت موروثی شخصیت

، او وجود سراسر.بود هاشم بنی رئیس و )مکه (بطحاء بزرگ ابوطالب. گشود جهان به دیده ابوطالب چون پدري صلب از امیرمؤمنان

. بود توحید آیین راه در فداکاري و جانبازي، مهر و عطوفت، بخشش و سماحت از کانونی

، بعد دوسال و چهل تا روز آن از. داشت تمام سال هشت حضرت آن، گذشت در پیامبر جد عبدالمطلب که روزي همان در

 که پیامبر مقدس هدف راه در نظیري بی ي عالقه و عشق با و گرفت برعهده، حضر و سفر در، را پیامبر حفاظت و حراست ابوطالب

 شده منعکس ابوطالب دیوان در مضبوط اشعار از بسیاري در حقیقت این. کرد فداکاري و جانبازي بود پرستی یکتا آیین گسترش

   مریم بن المسیح و کموسی نبی/  محمداً ان الناس خیار لیعلم: همچون؛ است

). ع (عیسی و موسی همچون است پیامبري) ص (محمد که بدانند باید طینت خوش و پاك راداف

   الکتب اول فی خط کموسی رسوال/ محمداً وجدنا انا تعلموا الم: همچنین

؟ است شده نوشته آسمانی هاي کتاب ي اودرسرلوحه وپیامبري است) آسمانی پیامبري(موسی همچون)ص (محمد که دانید نمی آیا

 به عشق جز اي تواندانگیزه نمی، شد منجر سوزان و خشک اي دره میان در هاشم بنی تمام شدن زندانی به که، فداکاري چنین یک

 در ایثاري روح چنین یک تواند نمی مادي عوامل سایر و خویشاوندي عالیق و، باشد داشته معنویت به عمیق ي عالقه و هدف

. آورد پدید انسان

. است کرده جلب خود به را نظر بی محققان ي قاطبه توجه که است زیاد قدري به خود ي برادرزاده آیین به بابوطال ایمان دالیل

 یک را او، برده باالتر را جسارت دیگر گروه و اند مانده باقی ابوطالب ي درباره توقف مرز در، بیجا تعصبات روي از، گروهی متأسفانه

 موجود حدیث و تاریخ هاي کتاب در ابوطالب اسالم ي درباره که دالیلی از جزئی اگر که آن حال. اند کرده معرفی مؤمن غیر فرد

 نمی انسان اما، ماند نمی باقی شک و تردید جاي احدي براي او اسالم و ایمان در، داشت می وجود دیگري شخص ي درباره است

! سازد روشن را بعضی قلوب است نتوانسته دالیل همه این چار که داند
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   علی حضرت مادر صیتشخ

 ابراهیم آیین از بعثت از پیش و آورد ایمان پیامبر به که است زنانی نخستین از وي. است فرزندهاشم اسد دختر، فاطمه، وي مادر

 به را خود و گرفت پیش را الحرام مسجد راه زایمان درد یافتن شدت هنگام به که است پاکدامنی زن همان او. کرد می پیروي) ع(

: گفت چنین و ساخت نزدیک کعبه دیوار

 راسخ ایمان خانه این ي سازنده ابراهیم جدم سخن به نیز و اند شده نازل تو طرف از که هایی کتاب و پیامبران و تو به، خداوندا

 نم بر را کودك این تولد، است من رحم در که کودکی حق به و ساخت را خانه این که کسی احترام پاس به! پروردگارا، دارم

. فرما آسان

. کرد حمل وضع آنجا در و شد خدا ي خانه وارد اعجازآمیزي صورت به فاطمه که نگذشت اي لحظه

 دانشمندان میان در. اند کرده نقل خود کتابهاي در انساب علم دانشمندان و شیعه مورخان و محدثان ي قاطبه را بزرگ فضیلت این

. اند خوانده نظیر بی فضیلت یک را آن، کرده حتصری حقیقت این به زیادي گروه نیز تسنن اهل

. است رسیده ما به تواتر طور به کعبه داخل در علی والدت: گوید می نیشابوري حاکم

 به کسی تاکنون و است معروف و مشهور جهان ملل میان در کعبه در علی تولد: نویسد می معروف تفسیر صاحب بغدادي آلوسی

. است نیافته دست فضیلت این

  پیامبر آغوش در

. دهد می پیامبرتشکیل بعثت از پیش امام زندگی را آن بخش نخستین، کنیم قسمت بخش پنج به را) ع (امام عمر مجموع گاه هر

 عمر از سال سی از بیش گشود جهان به دیده) ع (علی حضرت که اي لحظه زیرا، کند نمی تجاوز سال ده از بخش این در امام عمر

 االئمۀ موالید کتاب در خشاب ابن مانند برخی.( شد مبعوث رسالت به سالگی چهل سن در پیامبر و؛ بود نگذشته) ص (پیامبر

 الغمۀ کشف کتاب به. است دانسته سال دوازده بعثت از پیش را حضرت آن عمر مقدار و پنج و شصت را) ع (علی عمر مجموع

)شود مراجعه 65 ص، 1 ج )ق. ه 693 سال متوفاي (اربلی عیسی بن علی معروف مورخ نگارش

 شخصیت ازمثلث دوم ضلع تحقق و) ع (علی حضرت  شخصیت گیري شکل همان بخش این در امام زندگی حوادث حساسترین

. شود می اوشمرده زندگی ي ارزنده و حساس هاي لحظه از، انسانی هر براي، عمر از بخش این. است پیامبر ي وسیله به وي

، عمر از فصل این و؛ شود می نقش آن بر که است شکلی هر پذیرش ي آماده، سفیدي برگ نهمچو، سن این در کودك شخصیت

 ودیعت به او نهاد در آفرینش دست راکه کودك اخالق فضایل و پاك روحیات که است فرصت بهترین، آموزگاران و مربیان براي

. سازند آشنا سعادتمندانه زندگی رسم و راه و اخالقی ارزشهاي و انسانی اصول با را او و دهند پرورش است نهاده

 علی حضرت مادر که هنگامی. گرفت عهده به او تولد از پس را) ع (علی حضرت تربیت، عالی هدف همین به، اسالم عالیقدر پیامبر

 حضرت ي گهواره که خواست وي از پیامبر. شد روبرو کودك به نسبت حضرت آن شدید ي عالقه با آورد پیامبر خدمت را نوزاد) ع(

 پیامبر تنها نه. شد توأم پیامبر خاص بالطف نخست روزهاي از امام زندگانی، جهت این از دهد قرار او رختخواب کنار در را علی
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 در و، ریخت می او کام در شیر و شست می را او بدن ازروز مواقعی در بلکه، داد می حرکت خواب موقع در را علی حضرت ي گهواره

 آینده در و است من برادر کودك این: گفت می و فشرد می سینه رابه او گاهی. گفت می سخن مالطفت کمال با او با بیداري موقع

 هر و شد نمی جدا او از گاه هیچ داشت علی حضرت به که اي عالقه سبب به. بود خواهد من دختر همسر و وصی و یاور و ولی

. برد می خود همراه دلبندي فرزند یا کوچک برادر همچون را) ع( علی حضرت رفت می شهر خارج به عبادت براي مکه از موقع

 و گیرد اوشکل ي وسیله به، است تربیت همان که) ع (علی حضرت شخصیت مثلث ضلع دومین که بود این ها مراقبت این از هدف

. نباشد مؤثر گیري شکل این در پیامبر جز کس هیچ

) ص (اهللا رسول من موضعی عملمتم قد و: فرماید می، کرده یاد را) ص (مبرپیا ي ارزنده خدمات خود سخنان در مؤمنان امیر

 یشمنی و جسد یمسنی و فراشه فی یکنفنی و صدره الی یضمنی ولد انا و حجره فی وضعنی، الخصیصۀ المنزلۀ و القربیۀ بالقرابۀ

. یلقمنیه ثم یمضغ کان و عرفه

 آگاه کامالً داشتم حضرت آن نزد که مخصوصی) احترام (مقام و خدا سولر با من نزدیک خویشاوندي از، پیامبر یاران اي شما

 بستر کنار ودر گرفت می خود ي سینه به مرا بودم نوزاد که هنگامی؛ ام شده بزرگ او مهر پر آغوش در من که دانید می و هستید

 من دهان غذادر او و، کردم یم استشمام را او خوش بوي من و، مالید می من بدن بر دست و کرد می حمایت من از خود

. گذاشت می

  برد می خود خانه به را علی حضرت اکرم پیامبر

 به را پیامبر توجه، گیرد قرار خدا رسول تربیت تحت و شود می بزرگ پیامبر ي خانه در او دین بزرگ ولی خواهد می خدا که آنجا از

 و عایله با، پیامبر عمومی، ابوطالب. شد واقع مکه در عجیبی خشکسالی: نویسند می اسالمی مورخان. دارد می معطوف کار این

 و پرداخت گفتگو به بود ابوطالب از بیش او مالی مکنت و ثروت که، عباس، خود دیگر عموي با پیامبر. بود روبرو سنگینی ي هزینه

 ابوطالب کار در گشایشی قحطی هايروز در تا ببرد خود ي خانه به را ابوطالب فرزندان از یکی کدام هر که کردند توافق دو هر

. بردند خود ي خانه به را علی حضرت) ص (اکرم پیامبر و را جعفر، عباس جهت این از. آید پدید

 موفق و بسیاربرد هاي بهره او انسانی فضایل و اخالق خرمن از گرفت قرار پیامبر اختیار در کامل طور به مؤمنان امیر که بار این

 پیامبر خاص هاي مراقبت و ایام چنین به خود سخنان در) ع (امام. برسد خود کمال مدارج عالیترین به پیامبر رهبري تحت شد

. به باالقتداء مرنی یا و علما اخالقه من یوم کل لی یرفع أمه اثر الفصیل اتباع اتبعه کنت لقد و: فرماید می، کرده اشاره

 تعلیم من به را خود اخالقی فضایل از یکی روز هر؛ رفتم می پیامبر پی در درو می خود مادر دنبال به که اي ناقه بچه سان به من

. کنم پیروي آن از که داد می دستور و کرد می

  حرا غار در علی حضرت

 ماه پایان در و پرداخت می عبادت به حرا غار در را تمام ماه یک ساله همه، شود رسالت به مبعوث آنکه از پیش) ص (اسالم پیامبر

. گشت می باز خود منزل به سپس و کرد می راطواف خدا ي خانه بار هفت و رفت می مسجدالحرام به یکسره و شد می سرازیر هکو از
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 محل آن به خود همراه را او آیا داشت علی حضرت به نسبت پیامبر که شدیدي عنایت با که آید می پیش سؤال این دراینجا

؟ گفت می ترك مدت این در را او یا برد می نیایش و عبادت عجیب

 مورخان. نگفت ترك را او روزي هرگز برد خود ي خانه به را) ع (علی حضرت) ص (اکرم پیامبر که هنگامی از دهد می نشان قراین

. برد خودمی همراه را او رفت می وبیابان کوه به و شد می خارج شهر از پیامبر هرگاه که بود همراه پیامبر با آنچنان علی: نویسند می

 رسالت مقام به را او و شد نازل پیامبر بر بار نخستین براي جبرئیل وقتی که است حاکی صحیح احادیث: گوید می الحدید ابی ابن

. بود رفته حرا کوه به عبادت براي پیامبر که بود ماه همان روزهاي از آناز. بود حضرتش کنار در علی مفتخرساخت

 به حرا کوه در سال هر پیامبر. »...غیري والیراه فأراه بحراء سنۀ کل فی یجاور کان لقد و«: مایدفر می باره این در خود، مؤمنان امیر

. دید نمی را او کسی من جز و پرداخت می عبادت

 پیامبر مجاورت اینکه و گذشته قراین ولی باشد رسالت از پس دوران در حرا در پیامبر مجاورت به ناظر تواند می چه اگر جمله این

. است رسالت از قبل دوران به ناظر جمله این که کند می تأیید است بوده رسالت از قبل غالباً حرا در

 و نافذ ي دیده و حساس قلب با، کودکی دوران همان در که شد سبب او از پیامبر پیگیر پرورش و) ع (علی حضرت نفسانی طهارت

 خود، امام چنانکه؛ نیست ممکن ها آن شنیدن و دیده عادي مردم براي که بشنود را اصواتی و ببیند را چیزهایی، خود شنوا گوش

، مرموزي صورت به را غیبی صداهاي و وحی برسد رسالت مقام به خدا طرف از اسالم پیامبر آنکه از پیش: فرماید می زمینه این در

197 ص 13 ج، الحدید ابی ابن البالغه نهج شرح. کرد می درك، است شده بیان روایات در که

. »النبوة ریح أشم و الرسالۀ و الوحی نور أري«

 و دیدم می سرازیربود پیامبر سوي به که را رسالت و وحی نور، بودم پیامبر کنار حرا در که هنگامی به، کودکی دوران همان در من

. کردم می استشمام او از را نبوت پاك بوي

. شنید می را وحی ي فرشته صداي و رسالت نور اسالم پیامبر بعثت از پیش مؤمنان امیر: فرماید می) ع (صادق امام

 مقام شایستگی تو من از پس نبودم پیامبران خاتم من اگر: فرمود علی حضرت به پیامبر وحی تلقی شگفت و بزرگ ي لحظه در

. متقیانی پیشواي و سروراوصیا تو، هستی من وراث و وصی تو ولی، داشتی را نبوت

 گوش به اي ناله صداي پیامبر بر وحی نزول هنگام: فرماید می چنین کودکی دوران در غیبی صداهاي شنیدن ي درباره مؤمنان امیر

 بعثت از پس که است این اش ناله علت و است شیطان ي ناله این: فرمود؟ چیست ي ناله این کردم عرض خدا رسول به؛ رسید من

 أسمع ما تسمع انک«: گفت و کرد علی حضرت به رو پیامبر سپس. شد دنومی شود واقع پرستش مورد زمین روي در اینکه از من

 پیامبر تو اینکه جز، بینی می و شنوي می بینم می و شنوم می من که را آنچه تو.»لوزیر لکنک و بنبی لست أنک إال أري ما تري و

  . هستی من یاور و وزیر بلکه نیستی
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 رتهج از قبل و پیامبر بعثت از پس علی حضرت زندگی

  آورد اسالم که کسی نخستین

 نمی تجاوز سال سیزده از دوره این. دهد می تشکیل هجرت از قبل و بعثت از پس دوران را) ع (علی حضرت زندگانی از دوم بخش

. داشت عهده بر را تکالیفی و بود پیامبر محضر در مدت این تمام در) ع (علی حضرت و کند

 حضرت جز کسی نصیب تاریخ طول در که افتخاراتی شد امام نصیب که است افتخارات هرشت یک، دوره این حساس و جالب نقاط

، اسالم پذیرفتن در وي بودن پیشگام، زندگی از بخش این در وي افتخار نخستین. است نیافته دست آنها بر احدي، نشده) ع (علی

. بود خویش ي دیرینه اسالم واظهار ابراز، تر صحیح عبارت به و

 دارد می اعالم صریحاً، کرده تکیه آن بر مجید قرآن که است اموري از توحید آیین به گرویدن و اسالم پذیرفتن در دنبو پیشقدم

: فرماید می که آنجا. هستند پیشقدم نیز الهی رحمت به نیل و حق رضاي کسب در، اند بوده پیشگام اسالم به گرایش در که کسانی

)11 و 10: واقعه. (»المقربون اولئک السابقون والسابقون«

 مال و وجان آورده ایمام مکه فتح از پیش که را کسانی حتی که است حدي به »اسالم در سبقت «موضوع به قرآن خاص توجه

 الیستوي «است داده برتري اند کرده جهاد و آورده ایمان مکیان بر پیروزي از پس که افرادي بر اند کرده ایثار خدا راه در را خود

 صدر مسلمانان به رسد چه) 10: حدید. (»قاتلوا و بعد من انفقوا الذین من درجۀ اعظم اولئک قاتل و الفتح قبل من نفقا من منکم

. مدینه به مهاجرت از پیش اسالم به گرایش و اسالم

. گشود را پرستان بت محکم دژ بعثت از پس سال هجده) ص (پیامبر و گرفت انجام هجرت هشتم سال در مکه فتح: اینکه توضیح

 و قدرت به جزیره درشبه اسالم که آوردند ایمان زمانی در آنان که است این مکه فتح از پیش مسلمانان ایمان برتري علت

 بسیار خطرات را مسلمانان مال و وجان بود باقی ناپذیر شکست دژ یک صورت به پرستان بت پایگاه هنوز و بود نرسیده حکومت

 قدرت یک از، اسالم به مدینه مجاور قبایل و وخزرج اوس گرایش و مکه از پیامبر مهاجرت اثر بر، انمسلمان چه اگر. کرد می تهدید

. بود نشده مرتفع کلی به خطر ولی، شدند می پیروز نظامی برخوردهاي از بسیاري در و بودند برخوردار نسبی

 کار آغاز در اسالم به تظاهر و ایمان ابراز قطعاً، باشد برخوردار خاصی ارزش از مال و جان بذل و اسالم به گرویدن که موقعیتی در

 و مکه در اسالم به سبقت، نظر این از. باشد داشته بیشتري و باالتر ارزش باید نبود دشمن نیروي و قریش قدرت جز قدرتی که

. کرد نمی برابري آن با فضیلتی هیچ که شد می محسوب افتخاراتی از) ص (پیامبر یاران میان

 چگونه او با مکه مشرکان رفتار که پرسید، اسالم صدر ي کشیده زجر مسلمان ششمین، خباب از خود خالفت ایام از یکی رد عمر

 او بر آهنی زره بارها:گفت و داد نشان خلیفه به را خود پشت سوختگی و زجر آثار و کرد بیرون تن از را خود پیراهن وي. بود

 و افکندند می آتش روي به اورا و افروختند می بر آتشی گاه و؛ داشتند می نگاهش مکه وزانس آفتاب زیر در ساعتها و پوشاندند می

. شود خاموش آتش تا کشیدند می
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 دل صمیم از و خریدند می جان به را اي شکنجه و زجر هر اسالم  راه در که است افرادي آن از معنوي برتري و بزرگ مسلّماً، باري

. پذیرفتند می

  نبود علی حضرت از پیشگامتر کسی

 فرداي) ع (علی حضرت و شد مبعوث رسالت به دوشنبه روز) ص (اکرم پیامبر که کنند می نقل نویسان تاریخ و محدثان از بسیاري

 صحابه عمومی مجمع در و کرد تصریح اسالم در) ع (علی حضرت سبقت به خود، اکرم رسول، همه از پیش. آورد ایمان روز آن

 ابی بن علی، اسالم در شما پیشقدمترین کند می مالقات) کوثر (حوض در من با رستاخیر روز در که کسی ننخستی: فرمود چنین

. است طالب

 سبقت ي درباره مورخان و محدثان آراء نیز و، ما بزرگ پیشوایان و) ع (مؤمنان امیر و) ص (اکرم پیامبر از منقول روایات و احادیث

 خود سخنان به تنها، نظر این از. ندارد را آنها ي همه نقل گنجایش ما کتاب صفحات که است زیاد اي اندازه به دیگران بر) ع (امام

، االکبر الصدیق انا و اهللا رسول اخو و عبداهللا انا«: فرماید می امیرمؤمنان.کنیم می اکتفا زمینه این در تاریخی داستان یک نقل و امام

 برادر و خدا ي بنده من »معه صلی من اول انا و سنین بسبع الناس قبل اهللا رسول مع صلیت لقد و مفتري کاذب اال بعدي الیقولها

 نماز مردم از پیش سال هفت خدا رسول با من. گوید نمی ساز افترا دروغگویی جز من از پس را سخن این؛ بزرگم صدیق و پیامبر

. گزارد نماز او با که هستم کسی اولین و ام گزارده

 سومین من و بود نیافته راه خدیجه و) ص (پیامبر ي خانه به جز اسالم، روز آن در: فرماید می خود دیگر نانسخ از یکی در امام

. بودم خانواده این شخص

 اال یسبقنی لم، اجاب و سمع و اناب من اول انی اللهم«: است کرده بیان چنین اسالم به را خود سبقت) ع (امام، دیگر جاي در

 پاسخ تو پیامبر دعوت به و شنید را تو پیام و بازگشت تو سوي به که هستم کسی نخستین من، خدایا. »ةبالصال) ص (اهللا رسول

. نگزارد نماز کسی خدا پیامبر جز ازمن پیش و، گفت

   کندي عفیف نقل

 عبدالمطلب نب عباس کنار در الحرام مسجد در و شدم مکه وارد عطر و لباس خرید براي روزها از یکی در: گوید می کندي عفیف

 چیزي. ایستاد کعبه به رو سپس و کرد آسمان به نگاهی و آمد مردي دیدم ناگهان، رسید بلندي اوج به خورشید که وقتی. نشستم

 گرفت قرار دو سرآن پشت در و شد مسجد وارد زنی سپس. ایستاد او راست سمت در و شد ملحق وي به نوجوانی که نگذشت

 از را خود حساب نفر سه مکه پرستان بت میان در که منظره این دیدن از من و. شدند نماز و دتعبا مشغول هم با سه هر آنگاه

 نیز او» !عظیم امر«: گفتم و کردم عباس به رو. ماندم شگفت در پرستند می را مکه مردم خداي جز خدایی و کرده جاد جامعه

 دو از جلوتر و شد وارد که کسی نخستین: گفت. نه: گفتم؟ اسیشن می را نفر سه این آیا: افزود سپس و کرد تکرار را جمله همین

 سومین و است طالب ابی بن علی من دیگر ي برادرزاده نفر دومین و است عبداهللا بن محمد من ي برادرزاده ایستاد دیگر نفر

 کسی خدا آسمان رزی در اکنون و است شده نازل او خداوندبر جانب از وي آیین که است مدعی او و است محمد همسر شخص

. کند نمی پیروي دین این از سه این جز
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 ایمان او به) ص (اسالم پیامبر بعثت از پس که بود کسی نخستین) ع (علی حضرت اگر: که شود پرسیده است ممکن اینجا در

؟ است بوده چگونه بعثت از پیش علی حضرت وضع صورت این در، آورد

 ایمان ابراز همان اینجا در ایمان از مقصود اینکه آن و است روشن، شد بیان بحث آغاز در هک اي نکته به توجه با، سؤال این پاسخ

 مراقبتهاي اثر بر زیرا. است شده نمی جدا آن از اي لحظه و بوده لبریز آن از) ع (علی حضرت جان بعثت از پیش که است اي دیرینه

 او وجود، گرفته جاي او روان و روح اعماق در یگانه خداي به ایمان هاي ریشه) ع (علی حضرت از) ص (اکرم پیامبر مستمر و ممتد

. بود اخالص و ایمان سراپا

 پیوند، مقام این به خدا رسول ارتقاي از پس) ع (علی حضرت بود الزم، بود نرسیده رسالت مقام به روز آن تا پیامبر که آنجا از

. نماید اظهار و ابراز وي رسالت پذیرش ي ضمیمه به را ودخ ي دیرینه ایمان و سازد استوارتر خدا رسول به را خود

 دهد می دستور ابراهیم به خداوند که آنجا مثالً. است رفته بکار بسیار دیرینه ي عقیده اظهار معنی به اسالم و ایمان مجید قرآن در

131: بقره »هستم تسلیم جهانیان پروردگار براي«: گوید می نیز او بیاورد اسالم که

 من به«) 66: مؤمن. (»العالمین لرب اسلم ان امرت و«: است آمده چنین خود ي درباره) ص (اسالم پیامبر قول از کریم قرآن در

. »گردم تسلیم جهانیان پروردگار برابر در که است شده امر

 هرگز و، است بوده جایگزین شخص جان در که است ایمانی ابراز و تسلیم اظهار، آنه متشابه و موارد این در اسالم از مقصود مسلماً

 پیوسته و موحد فرد یک، ازبعثت پیش حتی و آیه این نزول از پیش اسالم پیامبر زیرا. نیست ایمان ابتدایی تحصیل آن از مقصود

: دارد معنی دو ایمان گفت باید بنابراین. است بوده الهی درگاه تسلیم

 همین بعثت دوم روز در) ع (علی آوردن ایمام از مقصود. است بوده جایگزین صشخ روان و روح در قبالً که درونی ایمان اظهار - 1

. بس و است

. است بوده دست این از پیامبر یاران و صحابه از بسیاري ایمان. اسالم به ابتدایی گرایش و ایمان تحصیل - 2

   اسحاق با مأمون مناظره

 تظاهر) ع (علی حضرت برتري قبول و خود تشیع به، عقیده روي از یدشا یا و سیاسی مصالح به بنا، خود خالفت دوران در مأمون

: گفت کردو آنان به رو،بود راگردآورده اسحاق جمله آن از و خود عصر ازدانشمندان تن چهل که علمی انجمن دریک روزي.کرد می

؟ بود چه عمل بهترین شد رسالت به مبعوث خدا پیامبر که روزي

. او پیامبر رسالت و خدا به ایمان: گفت پاسخ در اسحاق

؟ نبود عمل بهترین عداد و اسالم به سبقت آیا: پرسید مجدداً مأمون
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 پیشقدمی همان آیه در سبقت از مقصود و »المقربون اولئک السابقون السابقون و«: خوانیم می مجید قرآن در؛ چرا: گفت اسحاق

 از کس نخستین علی اینکه یا است جسته سبقه اسالم پذیرش در علی بر کسی آیا: پرسید باز مأمون. است اسالم پذیرش در

؟ است آورده ایمان پیامبر به که است مردان

 براي توان نمی و نبود بیش کودکی آورد ایمان او که روزي اما، آورد ایمان پیامبر به که است فردي نخستین علی: گفت اسحاق

 لذا و بود کاملی فرد پیوست خداپرستان صف به که روزي ولی، آورد ایمان دهابع چه اگر، ابوبکر اما؛ شد قائل ارزش اسالمی چنین

. داشت دیگري ارزش سن آن در او اعتقاد و ایمان

 و توحید آیین که شد الهام او به خدا طرف از اینکه یا کرد دعوت اسالم به را او پیامبر آیا؟ آورد ایمان چگونه علی: پرسید مأمون

 این ي الزمه زیرا، است بوده خدا جانب از الهام طریق از) ع (علی حضرت اسالم که گفت توان نمی هرگز ؟بپذیرد را اسالم روش

 او راهنمایی و جبرئیل توسط به پیامبر گرویدن اینکه دلیل به، باشد داشته برتري پیامبر ایمان بر وي ایمان که است این فرض

. اشدب شده الهام وي به خدا جانب از اینکه نه است بوده

 خدا دستور به یا داده انجام را کار این خود پیش از پیامبر آیا، بوده پیامبر دعوت پرتو در) ع (علی حضرت ایمان چنانچه، حال

 قطعاً و است کرده دعوت ؛اسالم به خد اذن و امر بدون را) ع (علی حضرت) ص (اکرم پیامبر که گفت توان نمی هرگز؟ است بوده

 که دهد می دستور حکیم آیاخداي. است بوده خدا فرمان به پیامبر جانب از اسالم به) ع (علی تحضر دعوت که گفت باید

 در امام درك و شعور که گفت باید لذا؟ کند اسالم به دعوت است یکسان او ایمان عدم و ایمان که مستعدي غیر کودك پیامبرش

. است کرده می بريبرا بزرگساالن ایمان با وي ایمان که بوده حدي به کودکی دوران

 اطالعات وامامت والیت بحثهاي در که است مناسب کسانی براي پاسخ این. بگوید نیز دیگر پاسخ باره این در مأمون که داشت جا

: است این آن ي خالصه و باشند داشته اي گسترده

 نظر از و دانست دیگران کودکی دوران ندهمان را  آنان صباوت دوران و نگریست عادي فرد یک دید از الهی اولیاي به نباید هرگز

 حقایق درك و وکمال فهم از درجه عالیترین به کودکی در که بودن کسانی نیز پیامبران میان در. انگاشت یکسان فهم و درك

. موزدبیا آنان به را الهی بلند ومعارف حکیمانه سخنان سبحان خداوند که داشتند شایستگی صباوت ایام همان در و بودند رسیده

! یحیی اي) 12: مریم. (»صبیاً الحکم آتیناه و بقوة الکتاب خذ یحیی یا«: است آورده چنین کریم قرآن) ع (یحیی حضرت ي درباره

. بود کودك که حالی در دادیم حکمت او به ما و؛ بگیر) آن محتویات تمام به عمل از کنایه (قدرت کمال با را کتاب

. است الهی معارف آن از مقصود که دهند می احتمال دیگر برخی و است»نبوت «آیه این در تحکم از مقصود که گویند می برخی

 و شوند می آفریده العاده فوق وقابلیتهاي خاص استعدادهاي رشته یک با الهی اولیاي و انبیا که است حاکی آیه مفاد، صورت هر در

. جداست دیگر کودکان با آنان کودکی دوران حساب

 کتاب من به؛ هستم خدا ي بنده من: گفت و گشود سخن به زبان، الهی امر به، خود تولد روزهاي نخستین در) ع (مسیح حضرت

30: مریم. ام شده الهی پیامبر و شده داده
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 گفتند می پاسخ را فقهی و فلسفی و عقلی مسائل ترین پیچیده کودکی دوران در آنان که خوانیم می نیز معصوم پیشوایان حاالت در

 و پیامبران کودکی دوران ادراك مقیاس را خود کودکان فهم و درك میزان و کنیم قیاس خود کار با نباید را نیکان کار، يبار

 با امت این افراد از فردي هیچ: »احد االمۀ هذه من) ص (محمد بآل یقاس ال«: فرماید می امیرالمؤمنین. دهیم قرار الهی پیشوایان

دوم خطبه، البالغه نهج. کند نمی برابري ماسال پیامبر خاندان و فرزندان

   علی حضرت فضایل گسترش از جلوگیري

 برجسته تافضایل دهند هم دست به دست دشمن و دوست که دارد سراغ) ع (علی حضرت چون را شخصیتی کمتر بشریت تاریخ

. کند پر را عالم او مناقب ذکر و مکارم نقل، الوصف مع و سازند مکتوم و مخفی را او عالی صفات و

 دل صمیم از که دوست و، کوشیده او بلند مراتب و مقامات اخفاي در بدخواهی روي از و گرفت دل به را او عداوت و کینه دشمن

 سخنی و نکند تظاهر او محبت و مودت به و، بندد فرو لب آنکه جز نداشت اي چاره، اعدام و آزار ترس از، ورزید می مهر او به

. نیاورد بانز بر وي ي درباره

 دوستی به کسی بود کافی. است ناشدنی فراموش علوي خاندان فضایل و آثار محو در اموي خاندان ي ناجوانمردانه تالشهاي

 دوستی این بودندبه آمده گرد وقت ننگین حکومت دستگاه پیرامون که قماش همان از نفر دو و شود متهم) ع (علی حضرت

 در معاویه. کردند می قطع المال بیت از را او حقوق و شد می حذف دولت کارمندان فهرست از او نام فوراً، گاه آن؛ دهند گواهی

 خاندان و علی دوستدار فردي که شد ثابت اگر: گفت و کرد خطاب چنین فرمانداران و استانداران به خود هاي بخشنامه از یکی

 علیه قامت من الی انظرو. سازید محرومش مزایا ي همه از و اقطعر او حقوق و کنید محو دولت کارمندان فهرست از را او نام اوست

رزقه و عطائه اسقطوا و الدیوان من فامحوه بیته اهل و علیا یحب انه البینۀ

 تظاهر علی خاندان دوستی به که را افرادي بینی و گوش که داد دستور مؤکد طور به و نهاد فراتر گام دیگري ي بخشنامه در

. کنند ویران را آنان هاي خانه و ببرند کنند می

 معاویه مخفی مأموران ترس از شیعیان از احدي که آمد فشاري آنچنان کوفیان ویژه به و عراق ملت بر، فرمان این ي نتیجه در

. نسازد فاش را او راز که داد می سوگندش قبالً اینکه مگر کند ابراز، دوستانش به حتی، را خود راز توانست نمی

 براي و داشتند خاصی حساسیت علی فضایل به نسبت عباسی و اموي دولتهاي: نویسد می »عثمانیه نقض «کتاب رد اسکافی

 مناقب ي درباره نباید هرگز که دادند می فرمان و کردند می احضار را قضاوت و محدثان و فقیهان وي مناقب انتشار از جلوگیري

 قریش از مردي: بگویند و کنند نقل کنایه به را امام مناقب که بودند ناچار نمحدثا از گروهی، جهت این از. کنند نقل سخنی علی

! کرد چنین

 مورد هیچ رادر علی شیعیان شهادت که نوشت اسالمی سرزمین استانهاي در خود سیاسی نمایندگان به بار سومین براي معاویه

! نپذیرند
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 به بارچهارم براي معاویه، جهت این از. بگیرد را علی خاندان فضایل انتشار جلو نتوانست حد از بیش سختگیریهاي این اما

: نوشت وقت استانداران

 با را آنان خدمات تا بنویسید من براي را آنان نشان و نام و کنید احترام کنند می نقل را عثمان فضایل و مناقب که کسانی به

. کنم جبران کالن پاداشهاي

 فضایل روایان شودو پررونق و داغ، عثمان فضایل نقل صورت به، اکاذیب جعل بازار رهاشه تمام در که شد سبب نویدي چنین یک

 فضایل انتشار از نیز خود، معاویه که رسید جایی به کار. آرند چنک به کالنی ثروت سوم ي خلیفه ي درباره حدیث جعل طریق از

 و اول ي خلیفه دو فضایل نقل به کنندو خودداري نیز انعثم فضایل نقل از که داد دستور بار این و شد ناراحت رسوا و اساس بی

 پیامبر دیگر یاران ي درباره را آن شبیه فوراً کند نقل فضیلتی ابوتراب ي درباره محدثی اگر و گمارند همت دیگر ي صحابه و دوم

. مؤثرتراست علی شیعیان براهین کوبیدن براي کار این زیرا، سازند منتشر و کنند جعل

. بود او وردزبان) ع (امام لعن، الوصف مع. نکرد کس هیچ کرد عثمان از علی که دفاعی گفت می که بود کسانی از حکم نب مروان

 با جز ما حکومت هاي پایه:گفت پاسخ در، گویی می ناسزا او به چرا، علی ي درباره اعتقادي چنین با که کردند اعتراض او به وقتی

) ع (علی حضرت درخشان سوابق و وعظمت پاکی به آنکه با آنان از برخی. گردد نمی استوار و محکم او لعن و وسب علی کوبیدن

. گفتند می ناسزا او وفرزندان علی حضرت به، خود موقعیت و مقام حفظ براي ولی، بودند معتقد

 کمال با را نماز ي خطبه و بود نیرومند سرایان سخن و توانا گویندگان از و مدینه فرماندار پدرم: گوید می عبدالعزیز بن عمر

 را او خاندان و علی نماز ي خطبه میان در بود ناچار، شام حکومت ي بخشنامه طبق، که آنجا از ولی. کرد ایرادمی بالغت و فصاحت

، گشت می دگرگون او ي چهره و شد می لکنت دچار خود بیان در ناگهان رسید می مرحله این به سخن که هنگامی م،؛کند لعن

 دانستند نیزمی دیگران، دانم می علی از من که را آنچه اگر: گفت. پرسیدم را علت پدرم از من. داد می دست از را سخن توسالس

. کنم چنین ناچارم مروان آل موقعیت حفظ براي زیرا،گویم می ناسزا او به علی منیع مقام به توجه با منو؛کرد نمی ازماپیروي کسی

 این از دست کردندکه توصیه معاویه به خیراندیشان از گروهی وقتی. بود) ع (علی حضرت عداوت از ماالمال امیه فرزندان قلوب

! شوند پیر حالت بااین بزرگانمان و شوند بزرگ فکر این با ما کودکان که داد خواهیم ادامه آنقدر را کار این: گفت، بردارد کار

 و خطبا درمیان، حدیث و درس و خطابه و وعظ و مجالس رد و منابر فراز بر تمام سال شصت، )ع (علی حضرت وسب لعن

 به او با و کرد تندي مردي به حجاج روزي گویند می که افتاد مؤثر حدي به و داشت ادامه معاویه دستگاه به وابسته محدثان

 داراي ما؛ مگو سخن طور این ما با! امیر اي: گفت و کرد حجاج به رو بود أزد بنی ي قبیله از فردي که او و گفت سخن خشونت

 وصلت ما با بخواهد کسی اگر که است این ما فضایل از یکی: گفت پاسخ در او و پرسید او فضایل از حجاج. هستیم فضیلتهایی

 نمی وصلت او با هرگز باشد داشته او به اي عالقه کوچکترین اگر! نه یا دارد دوست را ابوتراب آیا که پرسیم می او از نخست کند

 دختري و، باشد حسین یا حسن او نام که شود نمی پیدا مردي ما ي قبیله در که است حدي به علی خاندان با ما واتعد. کنیم

 بیزاري نیز او فرزندان از فوراً بجوید بیزاري علی از که شود گفته ما ي قبیله افراد از یکی به اگر. باشد فاطمه او نام که نیست

. جوید می
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 چنان حضرت آن ي درباره بدگویی انگاشتن درست او مناقب انکار و) ع (علی حضرت فضایل اخفاي در امیه خاندان پافشاري اثر بر

 عبدالعزیز عمربن که روزي.شمردند می اخالقی اي فریضه بعضاً و مستحب عمل یک را آن که بود کرده رسوخ جوان و پیر قلوب در

: که شد بلند اموي مکتب یافتگان تربیت از گروهی ي ناله سازد پاك اسالمی جامعه دامن از را ننگین ي لکه این که شد آن بر

! ببرد بین از را اسالمی سنت خواهد می خلیفه

 مستمر وکوششهاي شد آب بر نقش امیه فرزندان ي ناجوانمردانه هاي نقشه که دهد می گواهی اسالم تاریخ صفحات، همه این با

 روشنی به اموي دستگاه خطیبان القائات و اوهام وراي از) ع (امام فضیلت اسراپ وجود آفتاب و داد معکوس ي نتیجه آنان

 شد سبب بلکه نکاست بیدار دلهاي در) ع (علی حضرت محبت و موقعیت از تنها نه دشمن انکار و اصرار. گرفت درخشیدن

 که آنجا تا، دهند قرار قضاوت مورد سیاسی ازجنجالهاي دور به را) ع (امام شخصیت و کنند بیشتري بررسی حضرت آن ي درباره

 او امیه بنی زیرا بردارد دست علی ي درباره بدگویی از که کرد خودتوصیه فرزند به علوي خاندان دشمن زبیر بن عبداهللا ي نوه عامر

 وي سوي به بیدار دلهاي جذب و علی موقعیت و مقام رفتن باال جز اي نتیجه ولی کردند سب منابر باالي در سال شصت را

. نگرفتند

  یاور نخستین

، نبود امیه بنی عصر به منحصر حضرت آن ي درباره مسلم حقایق تحلیل در ورزي غرض و) ع (امیرالمؤمنین فضایل کردن پنهان

 از متعصب نویسندگان، جمله از. است گرفته قرار تعدي مورد مغرضان و دشمنان طرف از بشریت کامل ي نمونه این پیوسته بلکه

 برخی گذرد می اسالم آغاز از قرن چهارده که نیز اکنون هم و اند نکرده خودداري) ع (علی حضرت خاندان حقوق به تجاوز و حمله

 روي بر پرده و کنند می کمک اموي مقاصد به خود زهرآگین قلمهاي با پندارند می نو نسل رهبر و آزادمرد و روشنفکر را خود که

: وشنر گواه یک اینک. کشند می) ع (امام فضایل

 وحی ي فرشته. ساخت مفتخر رسالت و نبوت مقام به را او و شد نازل) ص (اکرم پیامبر قلب بر حرا کوه در بار نخستین الهی وحی

 دعوت از سال سه مدت) ص (پیامبر، رو این از. نکرد معین را رسالت ابالغ هنگام ولی ساخت آگاه رسالت مقام از را او گرچه

 الهی جدید آیین به را معدودي گروه توانست شایسته و قابل افراد با خصوصی مالقاتهاي رهگذر از اتنه و کرد خودداري عمومی

 دعوت طریق از را خود همگانی پیامبردعوت که داد فرمان خدا جانب از و رسید فرا وحی پیک سرانجام اینکه تا. کند هدایت

 ء بري انی فقل عصوك فان المؤمنین من اتبعک لمن جناحک اخفض و االقربین عشیرتک انذر و«: کند آغاز بستگان و خویشاوندان

 با افراد سر بر را خود مودت و مهر پر بال و پر و ده بیم الهی عذاب از را خود نزدیک بستگان«) 216 تا 214: شعرا. (»تعملون مما

 .»بیزارم) شما بد (کارهاي از من بگو شدند وارد مخالفت در تواز با اگر و، بگشا ایمان

 از و نیاورند اوایمان به اجتماعی یا و الهی رهبر یک نزدیک تا که است این شد شروع خویشاوندان دعوت با علنی دعوت اینکه علت

. اند واقف او معایب و ملکات و احوال و اسرار بر آدمی نزدیکان زیرا. شود نمی واقع مؤثر بیگانگان در او دعوت هرگز نکنند پیروي او

 صدق از مدعی دوري از حاکی ایشان اعراض که چنان، رود می شمار به او صدق ي نشانه او به رسالت مدعی اوندانخویش ایمان لذا

. ادعاست در
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 کند دعوت مهمانی به را هاشم بین بزرگ شخصیتهاي از نفر پنج و چهل که داد دستور) ع (علی حضرت به) ص (پیامبر، رو این از

. سازد آماده پذیرایی ايبر شیر با همراه گوشت از غذایی و

 را مجلس خود سبک سخنان با پیامبر عمومی ابولهب، غذا صرف از پس. شتافتند پیامبر حضور به معین وقت در همگی مهمانان

 و غذا صرف از پس، مهمانان و رسید پایان به نتیجه اخذ بدون مهمانی. برد بیرون هدف تعقیب و دعوت طرح براي آمادگی از

. گفتند ترك را خدا سولر ي خانه، شیر

. کند خوددعوت ي خانه به ابولهب جز به را آنان ي همه و دهد ترتیب دیگري ضیافت روز آن فرادي که گرفت تصمیم) ص (پیامبر

 براي هاشم بنی ي شده شناخته و برجسته شخصیتهاي از و کرد آماده شیر و غذا) ص (پیامبر دستور به) ع (علی حضرت دیگر بار

 پس، پیامبر و شدند حاضر درمجلس مقرر موعد در مجدداً مهمانان ي همه. آورد عمل به دعوت پیامبر سخنان استماع و نهار صرف

: کرد آغاز چنین را خود سخنان، غذا صرف از

 دروغ شما به قطعاً بگویم دورغ دیگران به) محال فرض به (هرگاه من. گوید نمی دورغ آنان به مردم راهنماي گاه هیچ راستی به«

 سوي به او ي فرستاده من، نیست خدایی او جز که خدایی به. داد نخواهم فریب را شما دهم فریب را دیگران اگر و گفت نخواهم

. شد خواهید زنده شوید می بیدار که همچنان و میرید می خوابید می که گونه همان، باشید آگاه، هان. هستم جهانیان عموم و شما

 براي ابدي دوزخ و نیکوکاران براي جاودان بهشت و، رسند می کردارشان کیفر به بدکاران و خود عمالا پاداش به کاران نیکو

. است آماده بدکاران

 و شما براي آخت و دنیا خیر من. است نیاورده ام آورده شما براي من آنچه از بهتر چیزي خود اهل براي مردم از کس هیچ

 راه این در شمامرا از کسی چه. کنم دعوت خویش رسالت و او وحدانیت به را شما که است داده فرمان من به خدایم. ام آورده

. »؟باشد شما میان در من ي نماینده و وصی و برادر تا کند می کمک

 سکوتی هنگام آن در. گوید می مثبت پاسخ او نداي به حاضران از یک کدام ببیند تا کرد مکث قدري و گفت را جمله این او

. بودند رفته فرو فکر در، افکنده زیر به سر همه و کرد می حکومت مجلس بر حیرت و بهت با آمیخته

 پیامبر به ورو برخاست و شکست درهم را سکوت کرد نمی تجاوز سال پانزده از روز آن در او سن که) ع (علی حضرت ناگهان

 به را او دست تا درازکرد پیامبر سوي به را خود دست سپس. کنم می یاري راه این در را تو من، خدا پیامبر اي: گفت و کرد) ص(

. بفشرد فداکاري پیمان عنوان

 این. کرد رااعالم خود آمادگی و برخاست) ع (علی باز. کرد تکرار را خود سؤال دیگر بار و بنشیند علی که داد دستور) ص (پیامبر

 به که بود او تنها و برنخاست کسی) ع (علی جز، قبل نوبت دو همچون، نیز سوم نوبت در. بنشیند داد دستور وي به پیامبر هم بار

 و زد علی حضرت دست بر را خود دست) ص (پیامبر، موقع این در. کرد اعالم پیامبر مقدس هدف از را خود پشتیبانی و خاست پا

، من بستگان و ویشاوندانخ اي هان: آورد زبان بر چنین هاشم بزرگان مجلس در) ع (علی حضرت ي درباره را خود تاریخی کالم

. است شما میان در من خلیفه و وصی و برادر علی که بدانید

. »هست نیز من وارث و وزیر و«: گفت و افزود نیز دیگر مطلب دو جمله این بر) ص (اکرم رسول، حلبی ي سیره نقل به بنا
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 به کسی قلیل اي عده جز که زمانی در و رسالت ناعال آغاز در، الهی سفیر آخرین ي وسیله به اسالم وصی نخستین، طریق این از

. شد تعیین، بود نگرویده وي آیین

 امامت موقعیت و مقام توان می کرد اعالن و اعالم همزمان را) ع (علی حضرت امامت و خود نبوت، روز یک در) ص (پیامبر اینکه از

. است رسالت متمم و مکمل امامت همواره و نیستند جدا دیگریک از مقام دو این که دریافت و کرد ارزیابی و فهم روشن نحو به را

   تاریخی سند این مدارك

 و اند کرده نقل، آن اسناد و محتوا از انتقاد کوچکترین بدون، شیعی غیر و شیعی  مفسران و محدثان از گروهی را تاریخی سند این

 و راه که، دمشقی ي تیمیه ابن، تسنن اهل معروف ي نویسنده طفق، میان این در. اند دانسته) ع (امام فضایل و مناقب مستندات از

 مجعول را آن، کرده رد را سند این، است شده شناخته و روشن عترت و رسالت خاندان فضایل به مربوط احادیث در او روش

. است دانسته

 احادیثی غالب، دارد) ع (امام خاندان ي ارهدرب که خاصی تفکر طرز به بنا بلکه، داند می اساس بی و مجهول را حدیث این تنها نه او

! داند می پایه بی و مجعول، باشد رسیده نیز تواتر حد به چه اگر، است رسالت خاندان فضایل و مناقب ي درباره که را

. دانست می مجعول را حدیث این وي که کند می نقل، برد نمی او از نامی که، خود استاد از »الکامل «تاریخ زیرنویسهاي ي نگارنده

 بود داده تشخیص گانه سه خلفاي خالفت با مخالف را سند که جهت یا و است بوده تیمیه ابن افکار تأثیر تحت وي استاد گویا(

 در) ع (امام بودن وصی که گوید ومی کند می توجیه را حدیث مضمون عجیبی وضع به او خود سپس). است دانسته مجعول را آن

! باشد پیامبر وصی که نبود علی جز مسلمانی روز آن در زیرا، ندارد بعدها در ابوبکر فتخال با منافات اسالم آغاز

 در و طورکامل به خود کتابهاي از برخی در را حدیث این که است کسانی به ما ایراد؛ ندارد فاید افرادي چنین با مناظره و بحث

 نخستین در را حدیث این که است شخص آن به یا و اند دهکر نقل است حقیقت کتمان نوعی که ابهام و اجمال به دیگر برخی

) ع (امام حقوق به تجاوز گفت باید که اینجاست. است کرده حذف محیط فشار اثر بر بعد چاپهاي در ولی آورده خود کتاب چاپ

. دارد ادامه نیز اکنون هم شد نهاده آن اساس) ص (پیامبر درگذشت از پس که

: مطلب مشروح بیان اینک

   تاریخی حقایق تمانک

، است کرده اعتمادنقل قابل سندي با را تاریخی فضیلت این خود تاریخ در است اسالم بزرگ مورخان از که طبري جریر بن محمد

 ابهام و اجمال به و شکسته پا و دست آنچنان را سند این رسد می »االقربین عشیرتک انذر و «ي آیه به  خود تفسیر در وقتی ولی

 حاضران به خطاب خود دعوت پایان در) ص (پیامبر که گذشت پیشتر. یافت توان نمی تعصب جز آن براي وجهی که دکن می نقل

» ؟خلیفتی و وصیی و اخی یکون ان علی یوازرنی فانکم«: پرسد می مجلس در

» ؟کذا و کذا و اخی یکون ان علی یوازرنی فانکم«: است کرده نقل چنین را سؤال این طبري
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 حفظ و تعصب جز جهتی، اجمال و ابهام الفاظ به آنها تبدیل و »خلیفتی «و »وصیی «ي کلمه دو حذف که نیست وگفتگ جاي

. ندارد خلفا موقعیت و مقام

 و اخی هذا ان«: فرمود) ع (علی حضرت به) ص (پیامبر که را حدیث دوم قسمت بلکه، است کرده تحریف را پیامبر سؤال تنها نه او

 امیر بالفصل خالفت بر روشن گواه که »خلیفتی «و »وصیی «لفظ دو جاي به و است آورده نحو همین به یزن »خلیفتی و وصیی

. است گذراده است صحیح غیر اجمال نوع یک که را »کذا و کذا «لفظ است مؤمنان

 از و کند می رها را طبري ختاری فوراً رسد می سند این به وقتی دهد می تشکیل طبري تاریخ را او تاریخ اساس که شامی کثیر ابن

. شود می متوسل اجمال و ابهام به او همچون و کند می پیروي تفسیرش در او روش

 برده بکار »محمد حیات «کتاب در هیکل حسنین محمد دکتر، مصر نام صاحب و معاصر روشنفکر که است تحریفی، همه از بدتر

. است زده خود کتاب اعتبار بر اي شکننده ي ضربه و است

) ع (پیامبر که، را دوم ي جمله ولی، است کرده نقل را سؤال ي جمله تنها دعوتش پایان در) ص (پیامبر حساس ي جمله دو از، اوالً

. است نیاورده میان به آن از سخنی، کرده حذف کلی به، هستی من ي خلیفه و وصی و برادر تو: گفت) ع (علی به

 حذف کلی به بوده کرده نقل که هم را حدیث از قسمت آن حتی نهاده فراتر را گام کورمذ کتاب سوم و دوم چاپهاي در، ثانیاً

 دست به دیگري ي برگه که اند کرده وادار نتیجه در و مالمت نیز قسمت همان نقل در را او متعصبی افراد گویی تو. است کرده

. سازد وارد خود کتاب بر دیگري ي لطمه و بدهد تاریخ نقادان

   سکافیا از سخنی

 ي برجسته شخصیتهاي و عموها و پدر محضر در) ع (علی حضرت که تاریخی فضیلت این درباره خود معرفی کتاب در اسکافی

: گوید می چنین داده سخن خواندداد خود ي وخلیفه وصی و برادر اورا نیز حضرت وآن بست فداکاري پیمان) ص(باپیامبر هاشم بنی

 تشخیص درستی به را بد و خوب آن در کودك که دورانی است بوده کودکی دوران در) ع (امام ایمان گفتند می که کسانی

؟ گویند می چه تاریخی سند این ي درباره دهد نمی

 که دهد فرمان خردسالی کودك به یا و؟ بگذارد کودکی دوش بر را زیادي جمعیت غذاي پختن رنج) ص (پیامبر است ممکن آیا

 برادر را او و بگذارد او دردست دست و بداند نبوت دار راز را نابالغی کودك پیامبر است صحیح آیا؟ کند دعوت ضیافت براي را آنان

؟ کند معرفی مردم میان در خود ي نماینده و وصی و

 کارها این ي همه براي که بود رسیده حدي به فکري رشد و جسمی قدرت لحاظ از روز آن در) ع (علی گفت باید بلکه. خیر مسلماً

 و، نپرداخت آنان با بازي به و نشد وارد آنان ي جرگه در و نگرفت انس دیگر کودکان با گاه هیچ کودك این لذا. داشت یستگیشا

 را خود گفتار پیوسته و بود خودراسخ تصمیم در کرد دراز خدا رسول سوي به فداکاري و خدمت پیمان دست که اي لحظه از بلکه

. بود) ص (پیامبر انیس زندگی مراحل تمام در و ساخت می توأم کردار با
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 قریش سران که هنگامی بلکه داشت ابراز) ص (پیامبر رسالت به نسبت را خود ایمان که بود کسی اولین مجلس آن در تنها نه او

 از درخت که دهد دستور یعنی (بیاورد اي معجزه خدا با ارتباطش گواه و خویش گفتار صدق اثبات براي که خواستند پیامبر از

. کرد ابراز دیگران انکار برابر در خودرا ایمان که بود فردي یگانه نیز هنگام آن در علی) بایستد آنان برابر و شود کنده خود جاي

 آنان به) ص (پیامبر: گوید می و کند می نقل خود هاي خطبه از یکی در را گروه این خواهی معجزه ماجراي خود، )ع (امیرالمؤمنین

؟ آورید می ایمان من رسالت و او یگانگی به، کند نینچ خدا اگر: گفت

. بلی: گفتند همه

. ایستاد برابرپیامبر در و شد کنده خود جاي از درخت و ساخت مستجاب را او دعاي خدا و کرد دعا) ص (پیامبر هنگام این در

 ایستاده پیامبر درکنار که من ولی. خواندند جادوگر را او پیامبر تصدیق جاي به و پیمودند را کفر و عناد راه خواه معجزه گروه

: گفتم و کردم او به رو، بودم

 تا داد انجام خدا فرمان به را کار این درخت که کنم می اعتراف و دارم ایمان تو رسالت به که هستم کسی نخستین من! پیامبر اي

. شمارد بزرگ را تو سخن و کند تصدیق را تو نبوت

  . کرد نخواهد تصدیق علی جز کسی را تو که گفتند و آمد گردان آنان بر من تصدیق، هنگام این در

  نظیر بی فداکاري

 به انسان اگرایمان. است ایمان با افراد هاي نشانه از فداکاري و جانبازي. است او عقیده و تفکر طرز ي زاییده، فرد هر رفتار و اعمال

 خویش شؤون تمام و هستی و شناسد نمی پا از سر آن راه در قطعاً، بداند خود مال و جان از باالتر را آن که برسد حدي به چیزي

 لم ثم رسوله و باهللا آمنوا الذین المؤمنون انما«: است کرده منعکس زیر ي آیه در را حقیقت این مجید قرآن. سازد می آن فداي را

 پیامبر و خدا به که هست کسانی مؤمنان«) 15: راتحج. (»الصادقون هم اولئک اهللا سبیل فی انفسهم و باموالهم جاهدوا و یرتابوا

 در» .صادقند خود ایمان در راستی به آنان؛ کوشیدند خدا راه در خود جان و مال با و نکردند تردید هرگز آن در و آوردند ایمان او

 از را دشمنان که نچهآ. کردند می تحمل هدف پیشبرد راه در را زجرها و ها شکنجه ترین سخت مسلمانان، بعثت آغاز سالهاي

 و طبقاتی و قومی امیتازات به تفاخر و خدایان مقام حفظ و نیاکان خرافی عقاید همان داشت می باز توحید آیین به گرایش

 آن اطراف و مکه در اسالم پیشرفت راه سر بر، کرد فتح را مکه) ص (پیامبر که روزي تا موانع این. بود اي قبیله موروثی هاي کینه

. نرفت میان از اسالم ارتش نیرومند قدرت با جز و شتدا وجود

 وحضرت پیامبر آنکه با. کنند مهاجرت یثرب  به دیگري گروه و حبشه به آنان از گروهی که شد سبب مسلمانان بر قریش فشار

 از چند تنی همراه به شد ناگزیر طالب ابی بن جعفر اما، بودند برخوردار ابوطالب باالخص و هاشم بنی خاندان حمایت از علی

. گزیند اقامت درآنجا بود خیبر فتح سال که هجرت هفتم سال تا و گوید ترك حبشه عزم به را مکه بعثت پنجم سال در مسلمانان

 روز چند از بیش. داد دست از مکه در، را خویش مدافع و حامی بزرگترین، ابوطالب حضرت بعثت دهم سال در) ص (اسالم پیامبر

 مقدس هدف پیشبرد در مال و جان بذل از گاه هیچ که، خدیجه او مهربان همسر که بود نگذشته زرگوارشب عمومی مرگ از

 مکه در مسلمین بر فشار و خفقان میزان، بزرگ حامی دو این درگذشت با. پوشید جهان از چشم نیز، داشت نمی دریغ پیامبر

 زندانی با را توحید نداي که گرفتند تصمیم عمومی شوراي یک در قریش سران، بعثت سیزدهم سال در که آنجا تا؛ گرفت فزونی
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 بک یمکر اذ و«: فرماید می، شده یادآور را آنان ي نقشه سه این مجید قرآن. سازد خاموش او تبعید یا و کشتن با یا پیامبر کردن

 که را هنگامی یادآور به) 30: انفال. (»الماکرین خیر اهللا و اهللا یمکر و یمکرون و یخرجوك او اویقتلوك لیثبتوك کفروا الذین

 و شوند می وارد مکر در از آنان. کنند تبعید یا و بکشند یا دارند نگه زندان در را تو که شدند آن بر و کردند حیله تو ضد بر کافران

. است جوتر چاره همه از خداوند و؛ گرداند می باز خودشان به را آنان مکر خداوند

 محمد ي برخانه یکباره شب نیمه هنگام به منتخب افراد سپس و شود انتخاب فردي قبیله هر از که گرفتند تصمیم قریش سران

 قبایل میان در او خون هم و شدند می آسوده او تبلیغات از مشرکان هم، طریق بدین. کنند قطعه قطعه را او، برده هجوم) ص(

 و خونخواهی به بودند کرده شرکت وي خون ریختن در که یقبایل تمام با توانست نمی هاشم خاندان لذا و شد می پخش عرب

. برخیزند مبارزه

 عزم رابه مکه زودتر چه هر باید که کرد ابالغ او به را الهی دستور و ساخت آگاه مشرکان شوم ي نقشه از را پیامبر وحی ي فرشته

. کند ترك یثرب

 جانب به ازسویی یک هر قریش مسلح مأموران. بود رفته فرو شب تاریکی در) ص (پیامبر ي خانه محیط و مکه رسید فرا مقرر شب

 وانمود چنین، حال عین در، کرده ترك را خانه غافلگیري ي شیوه از استفاده با باید پیامبر اکنون. آوردند روي خدا رسول ي خانه

 روانداز و بخوابد او بستر در جانبازي فرد که بود الزم نقشه این اجراي براي. است آرمیده خود بستر در و است خانه در که کند

 آنان توجه لذا و است نگفته راترك هنوز او که کنند تصور اند کشیده را او قتل ي نقشه که افرادي تا بپیچد خود به را پیامبر سبز

 بگذرد خود جان از که کیست اما. نکنند جلوگیري مکه بیرون و کوچه در افراد مرور و عبور راه از و شود او ي خانه به معطوف فقط

، وار پروانه، بعثت آغاز از و است آورده ایمان وي به همه از پیش که است کسی البد، فداکار فرد این؟ بخوابد پیامبر خوابگاه در و

. شود وي نصیب باید افتخار این و نیست) ع (علی جز کس شایسته شخص این، آري. است گردیده او وجود شمع گرد

 طوردسته به که اند گرفته تصمیم و اند کشیده مرا قتل ي نقشه قریش مشرکان: گفت و کرد علی حضرت به رو پیامبر، رو این از

 است الزم لذا.کنم ترك را مکه که مأمورم خدا طرف از جهت این از. بکشند بستر میان در مرا و آورند هجوم من ي خانه به جمعی

 ام آرمیده بسترم در و ام خانه در هنوز من که کنند تصور آنان تا بپیچی خود به را سبز ي پارچه آن و بخوابی من خوابگاه در امشب

. آرمید حضرت آن بستر در شب آغاز از) ص (اکرم رسول امر اطاعت در) ع (علی حضرت و. نکنند تعقیب مرا و

 دیدند می راعادي خانه وضع و دنگریستن می داخل به در شکاف از و بودند کرده محاصره را پیامبر ي خانه اطراف آدمکش نفر چهل

 و بودند گرفته نظر راتحت خانه وضع آنچنان و بودند مراقب سراپا همه. است آرمیده خود بستر در پیامبر که کردند می گمان و

. ماند نمی مخفی آنان نظر از موري جنبش که بودند گرفته نظر تحت را خانه وضع آنچنان

. گفت ترك را خانه چگونه، شدید مراقبت این با، اکرم پیامبر که دید باید اکنون

 نهم و هشتم آیات منظور کرد می قرائت را یس ي سوره از آیاتی که حالی در) ص (اکرم پیامبر که آنند بر نویسان سیره از بسیاري

 قابل مطلب این امکان. نشد متوجه احدي که کرد عبور میانشان از آنچنان و شکافت را کنندگان محاصره صف است سوره این از

 هیچ، دهد نجات عادي غیر طور به و اعجاز طریق از را خود پیامبر که گیرد تعلق این بر الهی مشیت گاه هر چه؛نیست انکار

 طریق از را خود پیامبر خواست نمی خدا که کند می حکایت زیادي قراین که اینجاست سخن ولی. شود آن از مانع تواند چیزنمی
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 سپس و برود »نور «غار به پیامبر خود و بخوابد پیامبر بستر در علی حضرت که نبود الزم صورت این در رازی، بخشد نجات اعجاز

. گیرد پیش در را مدینه راه زیادي زحمات با

 ولی. کرد استفاده آنان غفلت از پیامبر و بود ربوده خواب را آنان ي همه شد خارج خانه از پیامبر که هنگامی گویند می نیز برخی

 که بودند کرده محاصره این براي را خانه که آدمکش چهل که کند نیم باور عاقل شخص هرگز و است حقیقت از دور نظر این

 آسوده خیال با همگی که بگیرند سرسري آنچنان را خود مأموریت، بکشند را او مناسب وقت در تا نرود بیرون خانه از پیامبر

. بود گفته ترك را خانه، تروریستها آمدن گرد از پیش پیامبر، اند نوشته برخی که طور همان، نیست بعید ولی! بخوابند

   وحی خانه به یورش

 و آورند یورش وحی ي خانه به همگی که بودند اي لحظه منتظر، بود شمشیر ي قبضه بر دستهایشان که حالی در، قریش مأموران

 پوست در فرح فرط از و نگریستند می) ص (پیامبر خوابگاه به در شکاف از آنان. بریزند است آرمیده بسترش در که را پیامبر خون

 در، آرام خاطري و مطمئن باقلبی) ع (علی ولی. رسید خواهند خود آرزوي آخرین به زودي به که کردند می تصور و گنجیدند نمی

. است ادهد نجات را خود عزیز پیامبر خداوند که دانست می زیرا، بود کشیده دراز پیامبر خوابگاه

 و شدند منصرف تصمیم این از عللی به ولی، آوردند هجوم پیامبر ي خانه به شب نیمه که بودند گرفته تصمیم نخست، دشمنان

 صبح و رفت کنار به شب ي تیره هاي پرده. دهند انجام را خود مأموریت و شوند خانه وارد صبح فروغ در گذاشتند قرار سرانجام

 در اینکه از و آوردند هجوم پیامبر ي خانه به جمعی دسته طور به برهنه شمشیرهاي با مأموران. فتشکا را افق ي سینه صادق

 شدند) ص (پیامبر خوابگاه وارد وقتی اما، گنجیدند نمی خود پوست در شادي از بودند خود آرزوي بزرگترین تحقق ي آستانه

 پرسیدند و کردند علی حضرت به رو. فراگرفت را آنان وجود سراپاس تعجب و خشم. یافتند پیامبر جاي به را) ع (علی حضرت

 علی حضرت سوي به عصبانیت فرط از، موقع این در؟ خواهید می من از که بودید سپرده من به را او مگر: فرمود! ؟کجاست محمد

 خشم که حالی در و ندساخت آزادش نازیر مختصري بازداشت از پس ولی، کشیدند الحرام مسجد سوي به را او و بردند حمله) ع(

. کنند کشف را) ص (پیامبر جایگاه تا ننشینند پاي از که گرفتند تصمیم فشرد می را آنان گلوي

 را) ع (علی حضرت جانبازي اي آیه طی در، بماند جاودان اعصار و قرون تمام در نظیر بی فداکاري این اینکه براي مجید قرآن

 ابتغاء نفسه یشري من الناس من و«: شتابند می خدا رضاي کسب راه در کف به جان که داند می کسانی از را او و ستاید می

 دست از خداوند رضاي تحصیل براي را خود جان که هستند کسانی مردم از برخی) 207: بقره (»بالعباد رؤوف اهللا و اهللا مرضات

. است مهربان و رؤوف خود بندگان به خداوند و؛ دهند می

   امیه بنی عصر جنایتکار

 حضرت ي درباره مناسبت همین به آیه که آنند بر و دانند می »المبیت لیلۀ «ي حادثه را اخیر ي آیه نزول شأن مفسران از بسیاري

. است شده نازل) ع (علی

 علی حضرت ي درباره را آیه این نزول که شد حاضر درهم هزار چهارصد گرفتن با، اموي عصر جنایتکار عنصر، جندب بن سمرة

 را آیه این نزول تنها نه وي! است شده نازل ملجم بن عبدالرحمان ي درباره آیه که بگوید عمومی مجمع دریک و کند انکار) ع(
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 مزبور ي آیه. است شده نازل) ع (علی ي درباره) است منافقان ي درباره که (دیگري ي آیه که افزود بلکه کرد انکار) ع (علی ي درباره

 برخی گفتار) 204: بقره. (»الدالخصام هو و قلبه فی ما علی اهللا یشهد و الدنیا الحیاة فی قوله یعجبک من الناس من و«: است این

 از وي) زیرا، مخور اورا گفتار ظاهر فریب تو. (گیرد می گواه دارد دل در که آنچه بر را خدا و دارد می وا تعجب به را تو مردم از

. است دشمنان ترین سخت

 سبب به و بود بصره فرماندار، عراق در »زیاد «استانداري دوران در وي. نیست بعید جنایتکاري چنان از حقیقت از تحریفی چنین

 وي از »زیاد «وقتی. کشت) ع (علی حضرت با دوستی و والیت جرم به را نفر هزار هشت داشت) ص (پیامبر خاندان با که عنادي

، باشد داشته وجود گناهی بی آنان درمیان که نکرد تصور هیچ و است کشته را دافرا همه این جرأتی چه به و چرا که کرد بازجویی

. نداشتم باکی نیز آنان برابر دو ازکشتن من: یعنی »خشیت ما مثلهم قتلت لو«: گفت وقاحت کمال با پاسخ در وي

 سرکشی براي وقت هر که، را) ص (پیغمبر دستور که است کسی همان او. گنجد نمی صفحات این در سمره ننگین کارهاي ذکر

 بفروشد پیامبر به آن برابرقیمت چند به را خود نخل نشد حتی و کرد رد، بگیرد اجازه باید، شود می مردم منزل وارد خود نخل به

 به جریان این ي مشاهده از پس) ص (اکرم پیامبر. گرفت نخواهد اجازه هرگز خود نخل به سرکشی براي که ورزید می اصرار و

 تو یعنی. »الضرار و ضرر ال و مضار رجل انک«: فرمود سمره به و. بینداز دور به و بکن را مرد این درخت برو: گفت انهخ صاحب

. بزند ضرر کسی به کسی دهد نمی اجازه اسالم و هستی رسانی زیان مرد

 اسالم تاریخ محققان و زد کنار به ار تعصب هاي پرده زمان مرور ولی، نهاد جزئی اثر لوحان ساده بر روزي چند تحریف این، باري

 ي واقعه این. کردند تصدیق) ع (علی حضرت شأن در را آیه نزول مفسران و محدثان و کشیدند بیرون اوهام وراي از را حقایق

 آن گویندگان دهان از چه هر که بودند گرفته قرار اموي دستگاه تبلیغات تأثیر تحت چنان شام مردم که است حاکی تاریخی

 توان می کردند می راتصدیق سمره امثال گفتار شام مردم اینکه از. پنداشتند می محفوظ لوح چون را همه شنیدند می تگاهدس

 الاقل و بود نگشوده جهان به چشم عبدالرحمان آیه نزول هنگام زیرا، نداشتند اسالم تاریخ از اطالعی کوچکترین آنان که فهمید

. شود نازل او ي درباره اي آیه تا بود ندیده را برپیام و نگذاشته قدم حجاز محیط به

  ناروا تعصبات

 را آن بتوان که نیست امري بود شده محاصره قریش آدمکشان طرد از) ص (پیامبر ي خانه که شبی در) ع (مؤمنان امیر فداکاري

، بقره ي سوره (مجید درقرآن بخشد یجاودان و ابدي رنگ تاریخی رویداد این به اینکه براي خداوند. شمرد کوچک یا و کرد انکار

) ع (علی حضرت شأن در آن نزول به واقعه این به مربوط ي آیه تفسیر در نیز بزرگ مفسران و است کرده یاد آن از) 207 ي آیه

 این ات اند افتاده پا و دست به دارند) ع (علی حضرت به بغض و تعصب، دل در و پرده، دیده بر که افرادي ولی. اند کرده اشاره

. بکاهند حضرت آن فداکاري عظمت از که کنند تفسیر چنان را تاریخی بزرگ فضیلت

 فضیلت و اطاعت را پیامبر بستر در علی خوابیدن توان نمی هرگز: نویسد می چنین، تسنن اهل معروف دانشمندان از یکی، جاحظ

. رسید نخواهد او به آسیبی بخوابد او جایگاه در اگر که بود داده اطمینان او به پیامبر زیرا، شمرد بزرگ

 و شفاعت ي درباره که خاصی عقاید و داشت اسالم علماي با که مخالفتهایی سبب به تیمیه ابن( دمشقی ي تیمیه ابن، وي از پس

 بمطل این به ) درگذشت شام زندان در هجري 728 سال در سرانجام و گردید وقت علماي مطرود کرد می ابراز... و قبور زیارت
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 مکه از معینی محل در فراد که بود گفته وي به پیامبر زیرا، شود نمی کشته که دانست می نیز دیگر طریق از علی: که است افزوده

 در اگر که دریافت خوبی به داد وي به پیامبر که مأموریتی از علی. گیرد باز و بیاید دارد امانتی محمد نزد هرکس که کند اعالم

. برد خواهد سالمت به جان و رسید نخواهد وي به آسیبی بخوبد حضرت آن بستر

   پاسخ

 مهري بی به که، دو آن پیروان و تیمیه ابن و جاحظ اینکه آن و ناگزیریم اي نکته تذکر از کنیم بررسی را موضوع آنکه از پیش

 زیرا! اند کرده اثبات)ع (علی حضرت براي را برتري فضیلت، ناخودآگاه، فضیلتی انکار براي، معروفند) ص (پیامبر خاندان به نسبت

 او ایمان یا. نبود خارج حال دو از ایمان نظر از بخوابد او خوابگاه در که داشت مأموریت) ص (پیامبر طرف از که) ع (علی حضرت

. داشت پیامبرایمان گفتار صدق به اي العاده فوق طور به یا و بود متعارف حد در پیامبر راستگویی به

 و ایمان نظر از که کسانی براي زیرا، داشت خود بقاي و سالمت به قطعی علم) ع (علی حضرت که گفت توان می ستنخ صورت در

 بستر در هم اگر و شود نمی حاصل او گفتار صحت به یقین و جزم) ص (پیامبر گفتار از هرگز دارند قرار نازل اي مرتبه در اعتقاد

. بود واهندخ فراوان تشویش و نگرانی دچار بخوابند وي

 روشن خورشید نور چون دل در) ص (پیامبر گفتار صحت و داشت قرار عالی اي درجه در ایمان نظر از) ع (علی حضرت اگر ولی

 از را آنچه که برسد اي مرتبه به فردي ایمان هرگاه زیرا. ایم کرده اثبات باالتري فضیلت) ع (علی حضرت براي صورت این در، بود

 بستر در اگر که بگوید او به پیامبر اگر و نکند فرق روشن روز با او براي که بینگارد صادق و صحیح چنان دشنو می) ص (پیامبر

 فضیلتی چنین با، ندهد خطر احتمال سرسوزنی که بیارمد او بستر در آرام چنان قلبی با رسید نخواهد او به آسیبی بخوابد وي

. کند نمی برابري چیزي قطعاً

. بزنیم ورق را ختاری صفحات اکنون

 رجوع تاریخ به اگر ولی، شد نخواهد کشته که است گفته) ع (علی حضرت به) ص (پیامبر که بود فرض این بر ما بحث تاکنون

 این که آنگونه را حادثه مورخان ي همه و اند کرده گمان تیمیه ابن و حاجظ پیروان که نیست چنان مطلب که دید خواهیم کنیم

. اند نکرده ضبط اند نوشته دو

 داده قرار خود دستاویز را آن جاحظ که اي جمله آن از هرگز و است نوشته مشروح طور به را هجرت ي واقعه کبرا طبقات مولف

. است نکرده یادي) رسید نخواهد تو به آسیبی و بخواب من خوابگاه در: گفته علی به پیامبر که(

 و است کرده نقل واقدي کاتب همچون را حادثه االسماع امتاع مشهور کتاب در نیز، نهم قرن معروف مورخ، مقریزي بلکه او تنها نه

. »رسید نخواهد تو به آسیبی«: فرمود علی به پیامبر که نگفته هرگز

 کسانی و اند کرده یادي گفتار آن از) 99 ص 2 ج (خود تاریخ در طبري و) 483 ص 1 ج (سیره در هشام ابن میان این در، آري

 طبري تاریخ یا و هشام ابن ي سیره از همگی اند کرده نقل را آن که نیز دیگران و) 372 ص 2 ج (کامل تاریخ در اثیر ابن همچون

. اند گرفته
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 را دومطلب هر که نیست معلوم وجه هیچ به باشد گفته هم اگر و باشد گفته را مطلب این) ص (پیامبر که نیست مسلّم بنابراین

 برخی و شیعه مورخان و علما را حادثه این اینکه گواه به؛ باشد گفته نخست شب همان در) مردم ايامانته رد و آسیب نرسیدن(

: مطلب توضیح اینک. اند کرده نقل دیگري صورت به تسنن اهل نویسان سیره از

 شدچنین برپیام نجات به منتهی که را هجرت ي واقعه ي دنباله خود امالی در، طوسی شیخ مرحوم، شیعه معروف دانشمندان

 پیامبرالزم سفر مقدمات ساختن فراهم براي و بود آگاه) ص (پیامبر اختفاي محل از) ع (علی و شد سپري هجرت شب: نویسد می

. کند مالقات او با شبانه بود

 به و رفتند غار به خدیجه فرزند هاله ابی بن هند و) ع (علی حضرت شبها از یکی در. برد بسر نور غار در شب سه) ص (اکرم پیامبر

: داد علی حضرت به را زیر دستورهاي پیامبر. رسیدند) ص (پیامبر محضر

 در: فرمود پیامبر. ام کرده آماده کار این براي شتر دو قبالً من: گفت ابوبکر موقع این در. (کن آماده همسفرم و من براي شتر دو - 1

. »بپردازد را شتران پول که داد دستور علی به سپس. زمبپردا را دو هر پول که پذیرم می تو از را شتر دو این صورتی

 صداي با و بایستی مکه از معینی محل در باید فردا. است من ي خانه در مردم امانتهاي اکنون هم و هستم قریش امین من - 2

. گیرد باز را آن و بیاید دارد محمد نزد امانتی کس هر که کنی اعالم رسا

 دختر فاطمه و فاطمه مادرت و فاطمه دخترم، رسید تو به من ي نامه وقت هر. کنی مهاجرت ي آماده خود دبای امانتها رد از بعد - 3

. کن فراهم نیز را آنان هجرت مقدمات شدند مهاجرت خواستار هاشم بنی از کسانی اگر و. بیاور خود همراه را عبدالمطلب بن زبیر

. " 1 ". »رسید نخواهد تو به دیگرآسیبی و است شده برطرف تو از بود تو کمین در که خطري هر پس این از«:) فرمود سپس(

 علی حضرت به پیامبر اگر بنابراین. اند آورده خود تاریخ در طبري و سیره در هشام ابن که است اي جمله همان مانند جمله این

 رد را مردم امانتهاي که است داده فرمان علی حضرت به اگر و، هجرت شب در نه و است بوده بعد شبهاي در است داده تأمین

. المبیت لیلۀ در نه و است بوده سوم یا و دوم شب در کند

 علی حضرت به هجرت شب همان در) ص (اکرم پیامبر رساند می که اند کرده نقل طوري را واقعه تسنن اهل مورخان از بعضی اگر

 اصل نقل به آنان نظر که نیست بعید زیرا، است توجیه قابل است کرده صادر را امانتها رد دستور شب همان در و داده تأمین

. است نبوده اهمیت حائز آنان براي وصایا و اوامر این صدور مکان و زمان ذکر و است بوده حادثه

 رپیامب. گردید محضرش شرفیاب) ع (علی برد می بسر نور غار در) ص (پیامبر که شبها از یکی در: نویسد می خود ي سیره در حلبی

. کند ادا را پیامبر قرضهاي و بازگرداند را مردم امانتهاي که داد دستور) ع (علی به شب آن در) ص(

  . است داشته مالقات) ص (اکرم پیامبر با هجرت شب از پس) ع (علی که کند می نقل »الدرالمنثور «کتاب مؤلف از و
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   امام فداکاري بر روشن گواه دو

 و قتل ي آماده راستی به حضرت آن، نبوده فداکاري جز شب آن در) ع (علی حضرت عمل که دهد می گواه تاریخی مطلب دو

. است بوده خدا راه در شهادت

 گواه، است کرده نقل " 2 " خود تفسیر در را آنها ي همه سیوطی و سروده تاریخی ي حادثه این پیرامون) ع (امام که اشعاري - 1

  : اوست جانبازي بر روشن

 الحصی وطا من خیر بنفسی وقیت

   بالحجر و العتیق بالبیت طاف من و

 به یمکروا ان خاف لما محمد

   المکر من الجالل ذو ربی فوقاه

 ینشرونی متی اراعیهم بت و

   االسر و القتل علی نفسی وطنت قد و

 قرار سپر است کرده وافط را اسماعیل حجر و خدا ي خانه که شخصی نیکوترین و زمین روي فرد بهترین براي را خود جان من

 من خداي ولی بودند کشیده را او قتل ي نقشه کافران که زدم کار این به دست هنگامی من و. بود محمد عالیقدر شخص آن. دادم

 آماده اسارت و مرگ براي را خود و بودم دشمن ي حمله انتظار در و کردم بیتوته وي بتسر در من. کرد حفظ دشمنان مکر از را او

. بودم کرده

: که کرد خطاب، میکائیل و جبرئیل، خود بزرگ ي فرشته دو به شب آن در خداوند که اند کرده نقل شیعه و سنی دانشمندان - 2

 دیگر به وزندگی بپذیرد را مرگ است حاضر شما از یک کدام کنم مقرر حیات دیگري براي و مرگ شما از یکی براي من اگر

 خطاب فرشته دو آن به خدا سپس. کند فداکاري دیگري راه در و بپذیرد را مرگ نتوانست مکدا هیچ لحظه این در؟ کند واگذار

 شر از را علی جان سپس؛است کرده پیامبر فداي را خود، خریده را مرگ چگونه علی که ببینید و آیید فرود زمین به: که کرد

. کنید حفظ دشمن

 و دوست نظر در) ع (علی حضرت عمل اسالم آغاز ولی، است کشیده پرده بزرگ فضیلت این بر زمان مرور بعضی نظر از اگر

 با) ع (علی شد تشکیل خلیفه تعیین براي عمر فرمان به که نفري شش شوراي در. رفت می شمار به فداکاري بزرگترین دشمن

: گفت و کرد احتجاج شورا اعضاي بر بزرگ فضیلت این ذکر

 کسی من آیاجز؟ ببرد غذا) حرا (غار در پیامبر براي که بود کسی من جز آیا که مده می سوگند خدا به را شوري اعضاي شما من

. است نبوده کسی تو جز واهللا: گفتند همگی؟ کرد او بالي سپر را خود و خوابید او جاي در
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 برابر در او متسلی و اسماعیل فداکاري به را آن و دارد جالبی تحلیل) ع (علی حضرت فداکاري ي درباره طاووس بن سید مرحوم

. است کرده اثبات را) ع (علی حضرت ایثار برتري، کرده قیاس پدر

پیامبر رحلت از پیش و هجرت از پس علی حضرت زندگی

   دوران این از اي خالصه

 سراسر. است حضرت آن زندگی از بخش سومین) ص (گرامی پیامبر هجرت از پس مدینه به مکه از) ع (علی حضرت هجرت

 کارهاي. دهد می تشکیل چشمگیر و برجسته بسیار حوداث و طالیی سطور رشته یک) ع (علی حیات کتاب از لفص این صفحات

: شود می خالصه مورد دو در، زندگی از فصل این در امام حساس و مهم

 جهاد میدانهاي در فداکاري و جانبازي - 1

 در. داشت »غزوه «هفت و بیست شورشیان و هودانی و مشرکان با مدینه در خود زندگی دوران طی در) ص (گرامی پیامبر

 پیامبر را اسالم سپاه رهبري و فرماندهی که گویند می غزوه نبردهایی و مجاهدتها از دسته آن به مسلمان نویسان سیره اصطالح

 پنج و پنجاه، غزوات بر عالوه. گشت می باز مدینه به نیز آنان با و کرد می حرکت سپاهیان همراه شخصاً و داشت می عهده بر خود

 سرکوبی براي اسالم سپاه از بخشی آنها در که است نبردهایی سریه از مقصود. گرفت صورت حضرت آن امر به نیز »سریه«

. شد می واگذار اسالم سپاه ي برجسته افراد از یکی ي عهده  به لشکر فرماندهی و کرد می حرکت مدینه از گران توطئه و شورشیان

 مدینه در) ص (اکرم رسول فرمان به »تبوك «ي غزوه در فقط و کرد شرکت پیامبر غزوات از غزوه شش و بیست در مؤمنان امیر

 در را امور زمام و کنند شورش پیامبر غیاب در مدینه منافقان که رفت می آن بیم زیرا، ماند باز جنگ در شرکت از و گزید اقامت

. گیرند دست به) مدینه (اسالم مرکز

 بخش دراین را ها سریه این از برخی تفصیل ولی، نیست مشخص درستی به بود امام ي عهده بر آنها رهبري که هایی هسری تعداد

. نگاشت خواهیم

) قرآن (وحی کتابت و ضبط - 2

 پر و حساس ازکارهاي دیگر یکی... و دعوتی و تبلیغی هاي نامه نوشتن و سیاسی و تاریخی اسناد از بسیاري تنظیم و وحی کتابت

. بود) ع (امام ارج

 دقت به) ص (پیامبر حیات دوران در، مدینه در که آنها چه و شد می نازل مکه در که آنها چه، را قرآن آیات تمام مؤمنان امیر

 و تاریخی و سیاسی اسناد تنظیم در همچنین. رفت می شمار به قرآن حافظان و وحی کاتبان از یکی جهت این از و کرد می ضبط

 به اسالم دبیر نخستین حضرت آن، است مضبوط تاریخ و سیره کتابهاي در آنها از بسیاري متن اکنون هم که، تبلیغی هاي نامه

. شد تنظیم) ع (علی خط و) ص (پیامبر امالي به »حدیبیه «تاریخ ي صلحنامه حتی، رود می شمار
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 درفرصتهاي و داشت بسیار کوششهاي اکرم روسل سنن و آثار حفظ در بلکه، نبود اینها به منحصر امام قلمی و علمی خدمات

 موفق) ع (امام رو ازاین کرد می ضبط... و غیبی اخبار و حوادث و سنن و آداب و فرایض و احکام ي درباره را پیامبر سخنان، مختلف

 در کتابها این ي همه ماما شهادت از پس و بگذارد یادگار به خود از کتاب شش صورت به بود شنیده) ص (پیامبر از که را آنچه شد

 بر احتجاج مقام در، المؤمنین امیر از پس پیشوایان دیگر و شد می حفاظت گنجینه ترین ارزنده عنوان به حضرت آن فرزندان نزد

 دنز را کتابها این از برخی است بوده) ع (صادق امام ي برجسته شاگردان از یکی که زراره. جستند می استناد کتابها این به، دیگران

. است کرده نقل را آنها خصوصیات، دیده حضرت آن

   امام هجرت چگونگی

 مکه به حضرت آن از اي نامه لیثی واقد ابو که نگذشت چیزي و بود) ص (اکرم رسول ي نامه انتظار در امام، پیامبر هجرت از پس

 آن بوددر گفته علی حضرت به شفاهاً، ورث درغار، هجرت سوم شب در که را آنچه) ص (پیامبر. کرد) ع (علی حضرت تسلیم و آورد

. کند هستندنیزکمک مهاجرت به مایل که ناتوان افراد کندوبه حرکت رسالت خاندان بانوان با بودکه داده فرمان، کرده تأیید نامه

 بستگانش و ودخ حرکت اسباب ساختن فراهم جز کاري بود کرده عمل مو به مو مردم امانتهاي ي درباره را پیامبر وصایاي که امام

 چند در و شوند خارج مکه از مخفیانه که داد پیغام بودند مهاجرت ي آماده که مؤمنان از گروه آن به لذا، نداشت مدینه به

 به پیغامی چنین اینکه با)ع (علی حضرت اما. برسد آنان به امام ي قافله تا کنند توقف »طوي ذو« نام به محلی در، شهر کیلومتري

: گفت واقد ابو به و کرد کجاوه بر سوار ایمن ام فرزند ایمن کمک با را زنان و بست سفر بار روشن روز در را خود، بود داده آنان

. »ندارند رفتن تند توانایی، زنان زیرا بران آهسته را شتران«

 دشمنان دیدگان رابرب در و روشن روز در خواهد می که دانست و شد آگاه) ع (علی تصمیم از عباس: نویسد می آشوب شهر ابن

 ترك را مکه مخفیانه) ص (محمد: گفت و رساند) ع (علی به را خود فوراً رو این از، ببرد خود همراه را زنان و گوید ترك را مکه

 ترك دشمنان چشم برابر در عایله این با را مکه چگونه تو؛ نهادند پا زیر را آن اطراف و مکه نقاط تمام او یافتن براي قریش و گفت

؟ دارند می باز حرکت از را تو که دانی نمی؟ گویی می

 مهاجرت ازمکه هاشمی زنان با که داد دستور و کردم مالقات غار در) ص (پیامبر با که شبی: گفت خود عمومی پاسخ در) ع (علی

 او راه و دارم ایمان) ص (داحم قول به و اعتماد پروردگارم به من. رسید نخواهد من به آسیبی پس این از که داد نوید من به کنم

! گویم می ترك را مکه قریش دیدگان برابر در و روشن روز در پس؛ است یکی من با

  :است چنین) ع (امام اشعار متن

محمداً النبی آمنه ابن ان

   جبریل عن قال صدوق رجل

عائق عن تخف ال و الزمام ارخ

 التنکیل عن یردیهم فاهللا
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باحمد واثق بربی انی

 بسبیلی حق متال لهسبی و

 از زودتر را کاروان اینکه براي و گرفت عهده بر را شتران هدایت لیثی که هنگامی بلکه، داد پاسخ چنین خود عمومی به تنها نه او

 است فرموده من به) ص (پیامبر: گفت و بازداشت کردن شتاب از را او) ع (امام، افزود شتران سرعت بر ببرد بیرون قریش تیررس

: خواند رجز چنین و گرفت عهده بر خود را شتران هدایت سپس. رسید نخواهد من به آسیبی راه این رد که

  کند می تعقیب را علی حضرت قریش

 به را خود اسبهاي سرعت به و شدند نمایان دور از نقابدار سوار هفت که برسد »ضجنان «سرزمین به بود نزدیک) ع (امام کاروان

 را شتران فوراً که دستورداد ایمن و واقد به زنان براي بدي پیشامد نوع هر از جلوگیري براي) ع (یعل. راندند کاروان سوي

 با نقابدار سواران که گرفت می انجام کار این و کنند پیاده را زنان که کرد کمک سپس. ببندند را آنها پاهاي و بخوابانند

 این با کنی می تصور تو: که کردند بدگویی به شروع فشرد می را آنان گلوي خشم که حالی در و رسیدند سر برهنه شمشیرهاي

. بازگردي راه این از باید حتماً! ؟کنی فرار ما دست از توانی می زنان

؟ شود می چه نگردم باز اگر: گفت) ع (علی

. گردیم می باز تو سر با یا و گردانیم می باز را تو زور به: گفتند

. شد آنان پیشروي از مانع خود شمشیر با) ع (علی حضرت هنگام این در. برمانند را آنها که آوردند شتران به رو و گفتند را این

 از کانونی که حالی در سپس و گردانید باز خود از را او شمشیر ابوطالب پسر. کرد علی حضرت متوجه را خود شمشیر آنان از یکی

 آید فرود او ي شانه بر بود نزدیک شمشیر. کرد جناح نام به آنان از کیی متوجه را خود شمشیر و برد حمله آنان سوي به بود غضب

: زد فریاد آنان به خطاب) ع (علی حضرت هنگام دراین.آمد اوفرود اسب پشت بر) ع (امام وشمشیر رفت عقب به او اسب ناگهان که

 او خون و کنم قطعه قطعه را او که اهدخو می کس هر؛ برسم خدا رسول حضور به که ندارم این جز هدفی و هستم مدینه عازم من

. شود نزدیک من به یا و بیاید من پی در بریزم را

. گیرند پیش خود راه و کنند باز را شتران پاي و برخیزند که کرد امر واقد ابو و ایمن به سپس و گفتند را این

 از یکی بود نزدیک که دیدند خود چشم به و بجنگد آنان با جان پاي تا است آماده) ع (علی حضرت که کردند احساس دشمنان

 را مدینه سوي به نیزحرکت) ع (امام. گرفتند پیش در را مکه راه و بازگشتند خود تصمیم لذا، بدهد دست از را خود جان ایشان

 آنان به داشتند مهاجرت به تصمیم که دیگري افراد تا پرداخت استراحت به روز شبانه یک ضجنان کوه نزدیکی در. داد ادامه

 خاندان از هرگز عمر پایان تا که پاکدامنی زن بود ایمن ام پیوست او همراهان و) ع (علی حضرت به که افرادي جمله از. بپیوندند

. نشد جدا خدا رسول
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 ي مهه ودر نرفت مبارکش لبان از خدا یاد منازل تمام در و کرد طی پیاده را مسافت این تمام) ع (علی حضرت که نویسد می تاریخ

. آورد می بجا خود همسفران با را نماز راه

: است شده نازل افراد این ي درباره زیر ي آیه که برآنند مفسران از برخی

: عمران آل. (»باظال هذا خلقت ما ربنا االرض و السموات خلق فی یتفکرون و جنوبهم علی و قعودا و قیاما اهللا یذکرون ِالذین«

 و آسمانها آفرینش در و کنند می یاد، خود پهلوي بر خوابیده یا و نشسته و ایستاده) حاالت تمام در(، را خدا که کسانی) 191

. اي نکرده خلق هدف بدون و جهت بی را خلقت بزرگ نظام این تو خدایا گویند می و کنند می فکر زمین

 حضرت به پیامبر نگاه که هنگامی. تافتش دیدارشان به) ص (اکرم رسول، مدینه به او همراهان و) ع (علی حضرت ورود از پس

 اشک و گرفت آغوش در را) ع (علی حضرت، پس. چکد می آن از خون قطرات و است کرده ورم پاهایش که کرد مشاهده افتاد علی

. زد حلقه) ص (پیامبر مهر پر دیدگان در

   بزرگ فضیلت دو

 لزوم ي درباره، باشیم نیازمند گواه و برهان و آزمایش به آن ثباتا براي یا و کنیم تردید اجتماعی مسائل از اي مسئله هر در اگر

 پراکندگی بگوید که کنیم نمی پیدا را کسی هرگز و دهیم نمی راه خود به تردید آن سرشار منافع و اجتماعی همبستگی و اتحاد

 پیوستن شود می جامعه عاید فاقات از که سودي کمترین زیرا. زیانمند و بد اتفاق و اتحاد و است مفید و خوب دستگی دو و

 در بزرگ تحوالتی مبدأ تواند می که آید می پدید عظیمی نیروي آن ي سایه در که است یکدیگر به پراکنده و کوچک نیروهاي

. شود جامعه مختلف شئون

 نه تنهایی به که است آمده وجود به کوچکی رودهاي پیوستن از کند می جلوه دریاچه صورت به بزرگ سدهاي پشت در که آبهایی

 حاصل اي دریاچه محل یک در کوچک رودها این اجتماع از اما خورند می کشاورزي درد به چندان نه و دارند برق تولید قدرت

  . برد کشت زیر توان می را زمین هکتار هزاران آن آب با و دارد را برق وات کیلو هزاران تولید قدرت که شود می

 استقو جمع اجتماع و زانجمن غرض

    دریاست هم به متصل شد چو قطره که چرا

 گشت دریا چون ولی نیاید هیچ قطره ز

    است آنجا آن در کنی تصور نفع آنچه هر

 هرگز شود نمی پیدا ماهی، قطره ز

  خاست خواهد نهنگ آن از، گشت محیط
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 نمود وقوت نان پخت نتوان می گندمی ز

    نواست و برگ وقت خروار و خرمن گشت چو

 بزرگ کارهاي است محال فرد فرد ز

    خواست خواهی چه هر خواست توان جمع ز ولی

 دهد دست وفاق را مورچگان چون بلی

    فناست و اسیر ژیان هژبر، شیخ قول به

 و اجتماعی مشکالت رفع در افراد معنوي و فکر قدرت از باید بلکه خواست کمک اهداف پیشبرد در مادي نیروهاي از باید تنها نه

 فایق مشکالت از کوههایی بر و ساخت روشن را چاه و راه نظر تبادل و مشاوره طریق از و جست استمداد صحیح ریزیهاي برنامه

 چشم به خوبی به اجتماعی امور در ومشاوره مذاکره موضوع اهیمیت، اسالم آیین ي ارزنده و اصیل هاي برنامه در، جهت این از. آمد

 و«: دهد تشکیل نظر تبادل و مشاوره را آنان کارهاي اساس که کند می معرفی بین واقع و حقجو را نیکسا کریم قرآن و خورد می

 خود پروردگار نداي به که کسانی) 38: شوري. (»ینفقون رزقناهم مما و بینهم شوري امرهم و الصالة اقاموا و لربهم استجابوا الذین

 انفاق ایم کرده آنان روزي که آنچه از و دهند می انجام خویش میان در مشورت با را دخو امور و دارند می پا بر را نماز و گفتند پاسخ

. کنند می

   برادري پیوند و اتحاد

 پیوند این استوارساختن جهت در مختلف صورتهاي  به) ص (اسالم پیامبر. است اسالم آیین اجتماعی اصول از اسالمی اخوت

. است کوشیده

) ص (پیامبر دست به، خزرج و اوس یعنی، انصار از تیره دو میان برادري پیوند، بار نخستین براي، ینهمد به مهاجران ورود از پس

 یکدیگر با اکرم رسول کوششهاي پرتو در، داشتند نبرد یکدیگر با درازي سالیان و بودند مدینه بومیان که، قبیله دو این. خورد گره

 ي عمده ستون دو که، خزرج و اوس که بود آن پیوند این عقد از هدف. کنند اموشفر را ها گذشته که گرفتند تصمیم و شدند برادر

 را صفا و صلح و بسپارند فراموشی به را یکدیگر به وتعدي ظلم و کشتار و کشت، دادند می تشکیل مشرکان برابر در را اسالم ارتش

. کنند دیرینه عداوتهاي جایگزین

 برادري خود براي کدام هر و شوند برادر یکدیگر با، انصار و مهاجر از اعم، او یاران که داد دستور) ص (گرامی پیامبر، دوم بار براي

 برادري عنوان به را یکدیگر دست و بستند اخوت عقد انصار از یکی با مهاجران از یکی یا و یکدیگر با مهاجر دو بسا چه. بگیرد

. افکند سایه نسرآنا بر معنوي سیاسی قدرت نوع یک طریق این از و فشردند

 اخوین اهللا فی تاخوا«: فرمود خود یاران به خطاب و برخاست) ص (اکرم پیامبر روزي: نویسند می اسالمی محدثان و مورخان

. شوید برادر هم با تا دو دوتا خدا راه در یعنی. »اخوین
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 با ابوبکر مثالً. کردند برقرار اخوت پیوند دیگریک با روز آن در) ص (پیامبر فرمان به که برد می نام افرادي از مورد این در تاریخ

 پیوند... و الدرداء باابو سلمان، حذیفه ابو با عمار، مسعود ابن با کعب بن ابی، زبیر با طلحه، عوف بن عبدالرحمان با عثمان، عمر

. رسید پیامبر تصویب به افراد این اخوت و بستند برادري

 در را آن مجید قرآن که است اسالمی برادري و همگانی اخوت آن غیر، گرفت صورت عدوديم افراد میان در که برادري پیوند این

. است خوانده یکدیگر برادر را مؤمنان ي همه و است کرده اعالم اسالم جهان مقیاس

   است پیامبر برادر علی حضرت

 براي و ماند تنها میان آن در) ع (علی. کرد معین برادري بودند حاضر النبی مسجد در که افرادي از یک هر براي) ص (اکرم رسول

: گفت و رسید) ص (پیامبر حضور به آلود اشک دیدگان با) ع (علی هنگام این در. نشد تعیین برادري او

! نفرمودي برقرار اخوت پیوند کسی و من میان ولی کردي تعیین برادري خویش یاران از یک هر براي

 پیامبر به نسبت او منزلت و قرب حیث از) ع (علی موقعیت و مقام مبین که را که خود خیتاری کالم اکرم پیامبر لحظه این در

 تو. »االخرة و الدنیا فی اخی انت. لنفسی اال اخزتک ما بالحق بعثنی الذي و االخرة و الدنیا فی اخی انت«: فرمود او به خطاب است

 تو که انداختم عقب به را تو برادري کار من است برانگیخته حق به مرا که خدایی به. هستی دیگر سراي و جهان این در من برادر

. گیرد فرا را جهان دو هر آن ي دامنه که اخوتی، کنم انتخاب خود برادر را

 به، دینی دراهداف اخالص نظر از و پاکی و معنویت نظر از، )ص (اکرم پیامبر به نسبت را) ع (علی حضرت موقعیت کالم این

 .است کرده اعتراف حقیقت این به »النضرة الریاض «مؤلف تسنن اهل دانشمندان میان از و زدسا می روشن خوبی

 از مقصود گویند می کلمه اتفاق به تفسیر علماي. آید می دست به 61 ي آیه، عمران آل ي سوره مباهله ي آیه تفسیر مبناي اینجا از

 تجاذب زیرا. است شمرده او خود و »پیامبر نفس «را او مجید قرآن که است) ع (طالب ابی بن علی »انفسکم و انفسنا و «عبارت

. دهد می نشان واحد شخص را فرد دو گاهی بلکه کشد می هم سوي به را هفکر دو تنها نه روحی و فکري

 دندار آسمان و زمین اجرام و اجسام عالم به اختصاص کند می دفع را خود مخالف و جذب را خود همجنس موجودي هر اینکه

 براساس وگریز کشش نوع این. کنند می رادفع دیگري وگروه جذب را گروهی؛ دفعند و جذب مظاهر جهان بزرگ شخصیتهاي بلکه

. راند می راعقب ودیگري آورد می گرد هم رادور گروهی که است وتضاد وسنخیت است شده ریزي پی یاتضادروحی سنخیت

 و اجتماع ي مایه، مشابهت و سنخیت یعنی»االنضمام علمۀ السنخیۀ «است دهش تعبیر چنین اسالمی ي فلسفه در مسئله این از

  . است اشیاء انضمام
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   امام براي دیگري فضیلت

 به رو آنها درهاي از یکی که بودند ساخته هایی خانه خود براي مسجد اطراف در) ص (پیامبر یاران، النبی مسجد بناي از پس

 علی ي خانه در جز، ببندند شد می باز مسجد به که را درهایی تمام که داد دستور خدا فرمان به گرامی پیامبر. شد می باز مسجد

: فرمود چنین و رفت منبر بر) ص (پیامبر رو این از، آمد گران خدا رسول یاران از بسیاري بر مطلب این. را طالب ابی بن

 از هرگز من و؛ را علی ي درخانه جز، ببندم شود می باز مسجد به که را درهایی تمام که است داده دستور من به بزرگ خداوند

 هستم خدا فرمان پیرو مسایل این در من؛ دهم نمی دستور آن بازماندن یا و دري شدن بسته به خود پیش

 بعدها دوم ي خلیفه که آنجا تا کردند تلقی) ع (علی حضرت براي بزرگی فضیلت را موضوع این خدا رسول یاران تمام روز آن

: از عبارتند فضیلت سه آن و، بود شده من نصیب شد علی نصیب که فضیلتی سه کاش اي: گفت یم

. درآورد علی عقد در را خود دختر پیامبر - 1

. را علی ي خانه در جز، بست شد می باز مسجد به که را درهایی تمام - 2

 داد علی دست به را پرچم پیامبر خبیر جنگ در - 3

 خدا زاد اوخانه، بود نشده قطع وقت هیچ مسجد با او ارتباط که بود این داشت وجود دیگران و) ع (علی تحضر میان که تفاوتی

 کس هیچ براي دیگرهرگز، موقعیت این و بود او ي خانه نخست روز از مسجد بنابراین، بود گشوده جهان به دیده کعبه در و بود

 کمتر دیگران ولی کرد رامی مسجد شئون رعایت حال هر در و قطع طور به) ع (علی حضرت، این از گذشته. نداد دست

. کنند رعایت باید که طور آن را مسجد شئون توانستند می

  بدر جنگ نظیر بی قهرمان

 نهاد ارونه، برگردانده را جهازش، شکافته را آن بینی، بریده را خود شتر گوشهاي که ضمضم نام به مردي خراش جگر هاي نعره

 و گوش از خون که شتري پشت بر، زده چاك عقب و جلو از را خود پیراهن که حالی در او. کرد جلب خود به را قریش توجه، بود

 آنان. خطرند در او یاران و محمد طرف از مشکند ي نافه حامل که شترانی! مردم: زد می فریاد و بود ایستاده چکید می آن دماغ

! کنید یاري! برسید فریاد به. کنند درهمصا »بدر «سرزمین در را آنها ي همه خواهند می

 را او دور گویندو ترك را خود کسب و کار محل و خانه قریش جوانان و دالوران تمام که شد سبب او پیاپی هاي استغاثه و ها ناله

 مردم اکثر .سپرد احساسات دست به را کار زمام و ربود مردم سر از را عقل ضمضم التماس و وزاري شتر بار رقت وضع. بگیرند

. کنند ترك بدر سوي به قریش کاروان نجات براي را مکه شهر که گرفتند تصمیم

 شده چه اما. کند مصادره جهت بی را گروهی اموال و بدوزد چشم کسی منال و مال به که بود آن از باالتر و برتر عالیقدر پیامبر

؟ بود گرفته تصمیمی چنین وي که بود
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: بود چیز دو کار این براي) ص (اکرم رسول ي انگیزه

 و شوند مانع اسالم تبلیغ و نشر از آنان اگر و است گرفته قرار اسالم نیروهاي اختیار در آنها بازرگانی راههاي که بدانند قریش - 1

 قوي قدر هر گوینده زیرا. شد خواهد بریده اسالم نیروهاي ي وسیله به آنان حیاتی شریانهاي کنند سلب مسلمانان از را بیان آزادي

. کند وظیفه انجام توانست نخواهد شایسته طور به نشود برخوردار تبلیغ و بیان آزادي از تا، ورزد استقامت و اخالص چه هر و باشد

 دادند می اجازه قبایل تمام به آنان. بودند یکتاپرستی آیین به مردم توجه و اسالم تبلیغ براي مانع بزرگترین قریش، مکه محیط در

 بر اگر حتی و بودند ممنوع کامالً آن حوالی و مکه به ورود از مسلمانان و اسالم عالیقدر رهبر ولی، شوند مکه وارد حج ایام در که

 این و آمدند می گرد خدا ي خانه اطراف در حجاز نقاط تمام از مردم حج ایام در که صورتی در. کشتند می را او یافتند می دست او

. بود الهی پاك آیین و توحید تبلیغ براي فرصت بهترین ایام

 و آنان اموال و بودند قریش آزار مورد پیوسته کنند ترك مدینه عزم به را مکه بودند نتوانسته عللی به که مسلمانان از گروهی - 2

 با) ص (رپیامب. شد می تهدید قریش طرف از همواره بودن نشده خود دارایی انتقال به موفق اما بودن کرده مهاجرت که کسانی

 کرده سلب مسلمانان از را آزادي نوع هر که بدهد گروه آن به سختی گوشمالی خواست می قریش کاروان کاالي ي مصادره به اقدام

. نداشتند پروایی اموالشان ي مصادره در و داشتند می روا اذیت و آزار آنان به پیوتسه و بودن

 شد خارج مدینه از قریش کاروان کاالهاي و اموال ي مصادره براي نفر 313 با هجري دوم سال رمضان ماه در پیامبر، جهت این از

. کرد می بدرعبور ي ازدهکده مسیرخود ودر گشت می باز مکه سوي به ازشام قریش بازرگانی کاروان.کرد بدرتوقف کنارچاههاي در و

 و داد گرزاش ضمضم ي وسیله به مکه در قریش سران به را موضوع بود شده آگاه پیامبر تصمیم از که کاروان سرپرست ابوسفیان

 که شد سبب آورد پدید ضمضم که اي صحنه. بشتابند کاروان کمک به تا کرد اجیر قریش سران به خویش پیام ابالغ براي را او

. دهند پایان کار به نبرد طریق از و برخیزند کاروان نجات براي قریش جنگجویان و دالوران

 از اماپیش، کردند حرکت بدر سوي به روز  ي اسلحه مدرنترین با مجهز و دیده جنگ و آزموده کار مینظا نفر نهصد با قریش

 از انحرافی راه یک از، کرده عوض را خود مسیر کاروان که شدند آگاه ابوسفیان دیگر ي فرستاده ي وسیله به مقصد به رسیدن

 بامداد و داد ادامه خود راه به جوان اسالم سرکوبی براي آنان، صفو این با. است داده نجات را خود، شد خارج مسلمانان تیررس

. شدند سرازیر بدر دشت به اي تپه پشت از هجري دوم سال رمضان هفدهم روز

 گزارش ناگهان که بودند کاروان عبور انتظار در، گرفته موضع »الدنیا العدوة «دره سرازیري در بدر شمالی گذرگاه در مسلمانان

 ي سوره »القصوي العدوة «دره مرتفع ي نقطه در و اند شده خارج مکه از بازرگانی کاالهاي حفظ براي قریش وراندال که رسید

. اند آمده فرود 42 ي آیه، انفال

 از آورد یورش مدینه بر دشمن اگر که بودن کرده تعهد عقبه در پیامبر با آنان. جنگی نه بود دفاعی پیام، انصار با پیامبران پیمان

 از مرکب که نظامی شوراي یک در) ص (اکرم رسول لذا. بجنگند مدینه بیرون در او دشمن با اینکه نه کنند دفاع پیامبر جودو

 شجاعت سو یک از شد مطرح شورا این در که نظراتی. کرد مبادرت عمومی خواهی نظر به بود مهاجران از گروهی و انصار جوانان

. ساخت منعکس را دیگري ي عده زبونی و جبن دیگر سوي از و اي عده سلحشور و
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 ایمان آیینی به قریش گاه هیچ و اند جسته شرکت ارتش این تجهیز در قریش دالوران و بزرگان: گفت و برخاست ابوبکر نخست

 به راه این از که است این مصلحت یعنی. ایم نیامده بیرون کامل آمادگی با هرگز ما. اند نشده ذیل و خوار اي لحظه و اند نیاورده

. گردیم باز مدینه سوي

. نمود بازگو را خود دوست سخنان و برخاست نیز عمر

: گفت و برخاست مقداد هنگام این در

 اینجا در ما و کنید جهاد بروید پروردگارت و تو موسی اي«: بگوییم موسی به که نیستیم اسرائیل بنی همچون ما سوگند خدا به

. کنیم می نبرد تو رکاب در نیز ما، کن جهاد خود پروردگار عنایات ظل در تو. گوییم می را آن عکس ما. »ایم نشسته

 برافروخته) گذشته نفر دو سخنان به نسبت (خشم از پیامبر ي چهره بگوید سخن برخاست مقداد که هنگامی: نویسد می طبري

. شد زبا حضرت آن ي چهره رسید پایان به کمک نوید با مقداد سخنان وقتی ولی، بود

 به. گذاریم می آن در گام سرتان پشت نیز ما نهید) احمر بحر به اشاره (دریا این در گام شما هرگاه: گفت و برخاست نیز معاذ سعد

. دهید سوق را ما دانید می مصلحت که اي نقطه هر

. نگرم می را قریش کشتارگاه من: گفت آنان به نوید عنوان به و شد آشکار پیامبر ي چهره در خرسندي و سرور آثار موقع این در

. گرفت موضع بدر آبهاي نزدیکی در و افتاد راه به) ص (پیامبر فرماندهی به اسالم سپاه سپس

   حقیقت کتمان

 متن اند حاضرنشده و بپوشانند تعصب ي پرده با را حقیقت ي چهره که اند کوشیده، مقریزي و طبري مانند، نویسان تاریخ از گروهی

 و برخاست ابوبکر: گویند می بلکه، کنند نقل است آورده خود مغازي در واقدي که نحوي به) ص (پیامبر با را ینشیخ گفتگوي

! زد حرف نیکو و برخاست عمر همچنین و گفت سخن نیکو

 سر آنان نانسخ متن نقل از چرا اند گفته سخن شورانیکو آن در آنان هرگاه که پرسید تاریخی نامی ي نویسنده دو این از باید ولی

 پیامبر ي چهره چرا گفتند سخن نیکو آنان اگر؟ کنند می نقل جزئیات تمام با را سعد و مقداد ي مذاکره که صورتی در، زنند می باز

؟ کند می تصریح آن به خود طبري چنانکه، شد هم در آنان سخنان از

. کنیم سیبرر نبرد این در را) ع (علی حضرت موقعیت که است رسیده آن وقت اکنون

   هم برابر در باطل و حق صفوف

 در تن به تن نبردهاي، آغاز در. کرد ور شعله را جنگ آتش کوچک ي حادثه چند و شد آغاز قریش دالوران و مسلمانان آرایی صف

 میدان طوس به کنان غرش عتبه فرزند ولید و شیبه او بزرگ برادر و) ابوسفیان همسر (هند پدر عتبه نامهاي به نفر سه. گرفت

 دالوران اما، کردند معرفی خودرا و شدند میدان وارد آنان با نبرد براي انصار دالوران از نفر سه نخست. طلبیدند هماورد و آمده
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 ما همشأن و ما اقوام از که افرادي یعنی»قومنا من اکفاءنا الینا اخرج محمد یا«: زدند فریاد و کردند خودداري آنان با جنگ از مکه

 پاسخ و برخیزند داد دستور) ع (علی و حمزه و عبدالمطلب بن حارث بن عبیدة به خدا رسول. بفرست ما با جنگ رايب باشند

 هر عتبه و کردند معرفی را خود دالور سه هر. شدند رزمگاه ي روانه پوشیده صورتهاي با اسالم عالیقدر افسر سه. بدهند را دشمن

. هستید ما همشأن همگی: گفت و پذیرفت مبارزه براي را سه

 خود شدند میدان به رفتن ي آماده انصار دالوران از جوان سه که هنگامی: نویسند می، واقدي مانند، مورخان از برخی اینجا در

 آیین که رسانید افراد ي همه به ضمناً و کنند شرکت انصار اسالم نبرد نخستین در که نخواست و داشت با مبارزه از را آنان پیامبر

 از. دهد شرکت جنگ این در را خود افراد نزدیکترین و عزیزترین است شده حاضر که ارجمنداست قدري به وي نظر در دتوحی

. سازند خاموش را خدا نور خواهند می آنان؛ کنید نبرد باطل با و برخیزید: گفت و هاشم بنی به کرد رو حیث این

، معاویه دایی ولید با) ع (علی آنان جوانترین. رفت خود همسال هماورد پی در رزمندگان از یک هر نبرد این در گویند می برخی

 گوید می هشام ابن ولی. کردند نبرد به شروع شیبه با بود آنان پیرترین که عبیده و، معاویه مادري جد عتبه با، حمزه، آنان متوسط

 گرفتن نظر در با. است صحیح نظر دو این از یک کدام ببینیم اکنون. است بوده عبیده نبرد طرف عتبه و حمزه هماورد شبیه که

: شود می روشن حقیقت مطلب دو

 و عبیده میان ضربات ولی، افکندند خاك به نخست هاي لحظه همان در را خود هماوردان حمزه و علی که نویسند می مورخان - 1

 کشتن از پس حمزه و علی. شد نمی غالب دیگري بر کدام هیچ و کرد می مجروح را دیگري یک هر و شد می بدل و رد او هماورد

. کشتند را او نبرد طرف و شتافتند عبیده کمک به خود رقیبان

 اخیک و وخالک بجدك اعضضته الذي السیف عندي و«: کند می یادآوري چنین نویسد می معاویه به که اي نامه در مؤمنان امیر - 2

 و) عتبه فرزند ولید (تو دایی و) معاویه مادر هند پدر عتبه (تو جد بر روز یک در را آن من که شمشیري یعنی »واحد مقام فی

. هستم مجهز قدرت آن با نیز اکنون هم یعنی. است من نزد در آوردم فرود) حنظله (برادرت

 یهمعاو اي تو یعنی »ببعید الظالمین من هی ما و جدك و خالک و اخیک فی نضالها مواقع عرفت قد«: فرماید می دیگر جاي در و

 که دانی می و هستی آگاه خود جد و دایی و برادر بر من شمشیر آمدن فرود جایگاههاي از آنکه حال؟ ترسانی می شمشیر با مرا

. درآوردم پاي از روز یک در را همه

 که نیمدا می دیگر طرف از و است داشته دست معاویه جد کشتن در) ع (امیر حضرت که شود می استفاده خوبی به نامه دو این از

 دیگر باشد) معاویه جد (عتبه جنگ طرف حمزه هرگاه. اند رسانده هالکت به درنگ بدون را خود مقابل طرف کدام هر علی حمزه

 نبرد طرف شبیه که گفت باید ناچار به »درآمد پاي از من شمشیر ضربات زیر تو جد معاویه اي«: بفرماید تواند نمی امیر حضرت

 پاي از را او و رفتند او سوي به خود مبارزان کشتن از پس علی حضرت و حمزه که است بوده بیدهع هماورد عتبه و بود حمزه

  . درآوردند
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   اکرم رسول داماد علی حضرت

 و سکونت خود زندگانی کشتی به جوانی بحران در که شود می آن بر، اسالمی ي حسنه سنت و الهی امر بنابر) ع (علی حضرت

 آفاق و کند نمی اکتفا موقت و نسبی آرامش یک به گزینی همسر در هرگز) ع (علی حضرت چون شخصیتی اما. بخشد آرامش

 و نجابت و بینش و دانش و تقوي و ایمان نظر از که شود می همسري خواستار رو این از. دارد نمی دور نظر از را زندگانی دیگر

 از او خصوصیات ي همه به که) س (زهرا ي فاطمه ضرتح خدا رسول دختر جز همسري چنین. باشد او همشأن و »کفو«، اصالت

. نبود دیگر کسی، داشت آشنایی کامالً زمان آن تا تولد هنگام

  زهرا حضرت خواستگاران

 از دو هر و بودند کرده اعالم) ص (پیامبر دختر با ازدواج براي را خود آمادگی عمر و ابوبکر مانند افرادي) ع (علی حضرت از پیش

. است الهی وحی منتظر زهرا ازدواج ي درباره اینکه آن و بودند شنیده اسخپ یک پیامبر

 که دریافتند آگاهانه و پرداختند گفتگو به اوس ي قبیله رئیس معاذ سعد با بودند شده نومید زهرا حضرت با ازدواج از که دو آن

 دسته رو این از. نیست او غیر به نیز) ص(امبرپی نظر و ندارد را) س (زهرا حضرت با ازدواج شایستگی کسی) ع (علی حضرت جز

 آنان. بود نخلها آبیاري مشغول خود شتر با که یافتند انصار از یکی باغ در را او سرانجام و رفتند) ع (علی حضرت پی در جمعی

 زهرا کار که است فتهگ آنان پاسخ در وپیامبر اند کرده خواستگاري) ص (پیامبر دختر از قریش اشراف: گفتند و کردند علی به روي

 موافق پاسخ کنی خواستگاري فاطمه از) داري که فضایلی و درخشان سوابق با (تو اگر که امیدواریم ما و خداست اذن به منوط

. کنیم یاري را تو حاضریم ما باشد اندك تو دارایی اگر و بشنوي

. است من ي وعالقه میل مورد) ص (پیامبر دختر: گفت و گرفت فرا شوق اشک را) ع (علی حضرت دیدگان سخنان این شنیدن با

 ي خانه در که هنگامی. گرفت پیش در، برد می بسر سلمه ام نزد آنوقت در که،را پیامبر ي خانه وراه کشید کار از ودست گفت را این

. دارند می دوست را او شورسول خدا که است کسی این که کن باز ودررا برخیز:فرمود سلمه ام به فوراً راکوبیدپیامبر اکرم رسول

 کنم باز را در برخاستم وقتی که شد مستولی من بر آنچنان ستود را او پیامبر که شخص این شناسایی شوق: گوید می سلمه ام

 محضر عظمت و حیا اما، نشست) ص (پیامبر محضر در و شد وارد) ع (علی حضرت و کردم باز را در من. بلغزد پایم بود نزدیک

 سکوت) ص (پیامبر اینکه تا. کرد می حکومت مجلس بر سکوت و بود افکنده زیر به سر لذا، بگوید سخن که بود آن مانع پیامبر

 و رسالت خاندان با من خویشاوندي پیوند: گفت پاسخ در) ع (علی حضرت؟ اي آمده کاري براي گویا: گفت و شکست را مجلس

 گویی می که آنچه از تو: فرمود) ص (پیامبر. است روشن شما بر اسالم ردپیشب در کوششم و جهاد و دین راه در پایداریم و ثبات

 از خواستگاري امر در) ع (علی حضرت؟ درآورید من عقد در را فاطمه که دانید می صالح آیا: گفت) ع (علی حضرت. هستی باالتر

 خواستگاري به اقدام اي واسطه هیچ بی و شخصاً. است گرفته فرا را او حیا از اي هاله که حالی در. کند می پیروي اصیل سنت یک

است تقدیر شایان، عفاف با توأم روحی شجاعت نوع این و؛ کند می

 تعلیم همگان به طریق این از و کند می تکیه اسالم در خود درخشان سوابق و تقوا بر خود پیشنهاد طرح در) ع (علی حضرت

. منصب و ثروت و زیبایی نه  است این برتري مالك که دهد می
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 از دیگري افراد شما از پیش: فرمود) ع (علی حضرت پاسخ در و کرد استفاده همسر انتخاب در زن آزادي اصل از) ص (اکرم پیامبر

 میلی بی افراد آن به نسبت او ي چهره در ولی ام نهاده میان در دخترم با را آنان درخواست من و اند کرده خواستگاري دخترم

. دهم می اطالع شما به را نتیجه سپس، گذارم می میان در او با را شما درخواست اکنون .ام کرده احساس شدیدي

 پاهاي و درآورد پایش از را کفشهایش و برداشت حضرت آن دوش از ردا و برخاست او و شد) س (زهرا ي خانه وارد) ص (پیامبر

: کرد آغاز چنین گرامیش دختر با را خود سخن پیامبر. نشست محضرش در و ساخت وضو سپس و شست را مبارکش

 عقد به تورا که بودم خواسته خدا از من و است روشن ما بر اسالم در او مقام و فضیلت که است کسانی از ابوطالب فرزند علی

 در) س (زهرا هنگام این در؟ گویی می چه باره این در؛ است آمده تو خواستگاري به او اکنون و آورد در خود مخلوق بهترین

 اکرم رسول. نشد ظاهر او سیماي در ناراحتی کوچکترین و برنگرداند) ص (پیامبر از را خود ي چهره ولی رفت فرو عمیقی کوتس

  . اوست رضاي ي نشانه دخترم سکوت؛ است بزرگ خدا: یعنی »اقرارها سکوتها اکبر اهللا«: فرمود و برخاست جاي از) ص(

   اخالقی و فکري و روحی همشأنی

 مردمسلمانی عقد در که مسلمان زن هر و است دیگري مسلمان همشأن و کفو مسلمان مرد هر اسالم آیین در که است درست

 همشأن زنان از بسیاري بگیریم نظر در را فکري و روحی هاي جنبه اگر ولی، است بسته زناشویی پیمان خود همشأن با درآید

 وسیع بینش و دانش و اخالقی سجایاي و انسانی عالی ملکات از که اصیل و شریف مسلمان مردان. بالعکس و نیستند مردان برخی

 ي درباره امر این. باشند آنان مشابه و همشأن اخالقی سجایاي و روحیات نظر از که ببندند زناشویی پیمان زنانی با باید برخوردار

 که، ازدواج ي عمده هدف. حکمفرماست یزن برخوردارند بلند بینش و اندیشه و اخالقی فضایل از که پرهیزگار و پاکدامن زنان

 و اخالقی مشابهت نوع یک تا و شود نمی تأمین نکته این بارعایت جز، است زندگی طول در خاطر آرامش و سکونت برقراري

. بود خواهد الزم استواري فاقد زناشویی پیوند نگستراند سایه زندگی محیط بر روانی ي جذبه و روحی محاکات

 ابنتک الفاطمۀ کان لما علیا اخلق لم لو«: فرمود که شود می روشن) ص (اکرم پیامبر به الهی خطاب حقیقت، بیان این به توجه با

. نبود همشأنی زمین روي در هرگز فاطمه تو دختر براي، آفریدم نمی را علی اگر »االرض وجه علی کفو

. است روحی و مقامی همشأنی کفویت این از مقصود مسلم طور به

   عروسی و عقد ههزین

 و کند جهاد خدا راه در آنها ي وسیله به توانست می که بود زرهی و شمشیر به منحصر زمان آن در) ع (علی حضرت دارایی تمام

. ساخت می نیاز بی انصار میهمانی از را خود و کرد می کار مدینه باغستانهاي در آن با که داشت نیز شتري

 زندگی و کند تهیه اثاثی خود گرامی همسر براي) ع (علی حضرت که رسید آن وقت عقد مراسم و خواستگاري انجام از پس

 از جزئی عنوان  به و بفروشد را خود زره) ع (علی حضرت که پذیرفت) ص (اکرم پیامبر. کند آغاز پیامبر دختر با را خود مشترك

 گذاشت بالل اختیار در را آن از قدري پیامبر. رفت فروش به درهم صد چهار به زره. بگذارد پیامبر اختیار در) س (فاطمه ي مهریه

 از. کنند تهیه منزل لوازم علی و فاطمه براي تا داد خود یاران از گروهی و یاسر عمار به را باقیمانده و بخرد عطر زهرا براي تا
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 بازار از) ص (پیامبر فرستادگان .برد پی خوبی به اسالم بزرگوار بانوي زندگی وضع به توان می) س (زهرا حضرت ي جهیزیه صورت

: بود زیر قرار به بودند کرده تهیه) ص (زهرا حضرت براي آنچه و بازگشت

؛ درهم هفت بهاي به پیراهنی - 1

؛ درهم یک بهاي به روسري یک - 2

؛ پوشانید نمی را بدن تمام که مشکی ي قطیفه - 3

؛ خرما لیف و چوب از عربی تخت یک - 4

؛ بود خرما لیف از دیگري و پشمی یکی که مصري کتان از تشک دو - 5

؛ خرما لیف از دیگر تاي دو و پشم از تا دو، بالش چهار - 6

؛ پرده - 7

؛ هجري حصیر - 8

؛ آس دست - 9

؛ بزرگ طشت -10

؛ پوست از مشکی -11

؛ شیر براي چوبی ي کاسه -12

؛ آب براي پوست از ظرفی -13

؛ آفتابه -14

؛ مسی بزرگ ظرف -15

؛ کوزه چند -16

؛ نقره از بازوبندي -17
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، کرد می رو و زیر را خود دختر ي خانه اثاث که حالی در، پیامبر و کردند عرضه حضرت آن بر را شده خریداري وسایل پیامبر یاران

 دهد می تشکیل سفال را آنها ظروف بیشتر که گروهی بر را زندگی، خداوندا: یعنی. »الخزف انیتهم جل لقوم بارك اللهم «فرمود

. گردان مبارك

  زهرا حضرت مهریه

). است نخود 18 مثقال هر (بود نقره مثقال یک معادل درم هر که بود درم پانصد) ص (پیامبر دختر مهریه

 زناشویی پیمان عقد از ماه یک. شد برگزار آالیشی بی و سادگی کمال در) ص (اکرم پیامبر ي گرانمایه دختر عروسی مراسم

 آنان پاسخ در) ع (علی حضرت؟ برد نمی خویش ي خانه به را همسرت چرا: گفتند علی حضرت به خدا رسول زنان هک گذشت می

 عروسی مراسم از او دیدگان بود زنده خدیجه اگر: گفت و شد) ص (خدا رسول محضر شرفیاب ایمن ام. کرد اعالم را خود آمادگی

. شد می روشن فاطمه دخترش

 کرد تصدیق کردند تکذیبم همه که هنگامی مرا او: گفت و شد پر ازاشک مبارکش چشمان شنید را خدیجه نام وقتی) ص (پیامبر

. رساند مدد اسالم گسترش به خود اموال یا و داد یاریم خدا دین پیشبرد در و

. کنید روشن شوهر ي خانه به فاطمه اعزام به را همه دیدگان: افزود ایمن ام

. کنند آرایش شب این براي را او و سازند آماده زهرا زفاف براي را ها حجره از یکی که داد دستور) ص (اکرم رسول

 که حالی در) ع (زهرا. طلبید حضرت به را) س (زهرا حضرت) ص (اکرم پیامبر، رسید فرا که داماد ي خانه به عروس اعزام زمان

 موقع این در. بیفتد زمین به بود نزدیک و لغزید او پاي شرم کثرت از و رسید پیامبر حضرت به، ریخت می اش چهره از شرم عرق

. کند حفظ جهان دو در لغزش از را تو خدا. »االخره و الدنیا فی العثرة اهللا اقالک«: فرمود و کرد دعا او حق در) ص (پیامبر

 علی یا اهللا رسول ابنۀ فی لک بارك«: فرمود و گفت تبریک او به و نهاد علی دست در را او دست و کرد باز را زهرا ي چهره سپس

. »فاطمۀ الزوجۀ نعمت

. »علی البعل نعم«: گفت و فاطمه به کرد رو سپس

 زهرا شتر مهار که داد دستور سلمان مانند اي برجسته شخصیت به و گیرند پیش در را خود خانه راه که داد دستور دو هر به آنگاه

. داشت اعالم را رامیشگ دختر مقام جاللت طریق این از و بگیرد را) س(

 ظرف و شد اطاق وارد) ص (اکرم پیامبر. نگریستند می زمین به شرم کثرت از دو هر، رفتند حجله به عروس و داماد که هنگامی

 هذه اللهم«: فرمود دعا چنین دو هر حق در سپس و پاشید دخترش بدن اطراف بر و سر بر تبرك عنوان به و گرفت دست به آبی

 نزد مردم محبوبترین و من دختر این، پروردگارا. »...و ولیا اجعله اللهم الی الخلق احب و اخی هذا و اللهم الی الخلق احب و البنتی

... و فرما استوارتر را دو آن محبت ي رشته، خداوندا. است من نزد مردم ترین گرامی نیز علی، پرودگارا. است من
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  احد جنگ در امیرالمؤمنین فداکاري

 انتقام گرفتن قصد به و معنوي و مادي شکست این جبران براي. بود افسرده سخت بدر جنگ در شکست اثر بر ریشق ي روحیه

 رو این از. کنند حرکت مدینه سوي به عرب قبایل اکثر ي ورزیده دالوران از متشکل و مجهز ارتشی با که شد آن بر، خود کشتگان

 کمک مسلمانان با جنگ براي آنان از و سازند همراه خود با را ثقیف و کنانه قبایل که شدند مأمور دیگر نفر چند و عاص عمرو

. آورند فراهم مسلمانان با مقابله براي جنگی مرد هزار سه توانستند آنان. بگیرند

 يبرا) ص (اکرم رسول. ساخت آگاه مسلمانان با جنگ براي آنان حرکت و قریش تصمیم از را پیامبر، اسالم اطالعاتی دستگاه

 با شهر بیرون در و شود خارج مدینه از اسالم ارتش که دادند نظر اعضا اکثریت و داد تشکیل نظامی شوراي دشمن با مقابله

. گفت ترك احد کوه ي دامنه قصد به را مدینه نفر هزار بر بالغ لشکري با جمعه نماز اداي از پس پیامبر. بجنگد دشمن

 به پشت از که قرارداد خود اردوگاه را مکانی اسالم ارتش. شد آغاز هجرت سوم سال شوال هفتم روز بامداد در لشکر دو آرایی صف

 را کوه، دشمن رفت می احتمال که بود خاصی بریدگی کوه وسط در ولی. شد می محدود احد کوه یعنی طبیعی حافظ و مانع یک

 بر تیرانداز پنجاه با را جبیر عبداهللا خطر این رفع براي پیامبر. شود ظاهر مسلمانان اردوگاه پشت در بریدگی آن وسط از و زند دور

 اگر حتی، نشوند دور نقطه این از هیچگاه که داد فرمان و کنند جلوگیري راه این از دشمن نفوذ از که ساخت مستقر اي تپه روي

. بگذارد فرار به پا دشمن و شوند پیروز مسلمانان

. بود قبیله این از نیز قریش پرچمدار و بود عبدالدار بنی ي قبیله از وي زیرا داد مصعب دست به را پرچم) ص (پیامبر

 که کردند تصور،تپه باالي تیراندازان. گذارد فرار به پا زیاد تلفات دادن با قریش ارتش مسلمانان دالوریهاي اثر بر و، شد آغاز جنگ

 را نگهبانی مقرر غنایم آوري جمع براي، )ص (پیامبر ستورد برخالف، رو این از. نیست نیازي تپه روي بر آنان استقرار به دیگر

 خواسته بار چند. است پیروزي کلید تپه این ي دهانه که دانست می نبرد آغاز از بود شجاع جنگاوري که ولید خالدبن. کردند ترك

 مقر خالد که بار این. بود بازگشته عقب به، شد روبرو نگهبانان تیراندازي با ولی کند نفوذ اسالم ي جبهه پشت به آنجا از که بود

 از را زده غفلت و مسلح غیر مسلمانان و شد ظاهر مسلمانان سر پشت در، غافلگیري با توأم ي حمله یک با دید خلوت را نگهبانی

 میدان ردوا مجدداً راه این از، قریش فراري ارتش و آمد پدید مسلمانان میان در عجیبی مرج و هرج. داد قرار حمله مورد سر پشت

 مصعب صورت چون و شد کشته دشمن سربازان از یکی ي وسیله به اسالم پرچمدار عمیر بن مصعب میان این در. شد نبرد

 که باشید آگاه، مردم اي هان. (»محمد قتل قد اال«: کشید فریاد لذا، است اسالم پیامبر وي که کرد خیال او قاتل بود پوشیده

 که طوري به، گذاردند فرار به پا آنان اتفاق به قریب اکثریت و یافت انتشار مسلمانان میان در پیامبر مرگ خبر). شد کشته محمد

. نماندند باقی شمار انگشت نفر چند جز میدان میان در

 تحت اسالم ارتش که موقعی: گوید می مالک بن انس عموي نضر بن انس: نویسد می چنین، اسالم بزرگ نویس سیره، هشام ابن

 وي. برد پناه اي گوشه به کس هر و افتادند خود جان نجات فکر به مسلمانان بیشتر، منتشرشد پیامبر مرگ خبر و گرفت رقرا فشار

 در و اند نشسته  اي گوشه در، بودند عبیداهللا و طلحه و خطاب عمر آنان بین در که، انصار و مهاجر از اي دسته که دیدم: گوید می

 و است شده کشته پیامبر: گفتند جواب در؟ اید نشسته اینجا چرا: گفتم آنان به آمیزي اعتراض لحن با من. هستند خود نجات فکر

 شد کشته او که راهی آن در و برخیزید؛ ندارد سودي زندگی دیگر شده کشته پیامبر اگر: گفتم آنها به من. ندارد فایده نبرد دیگر
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 خود؛ ندارد تأثیر آنها در سخنانم دیدم من: که افزود می وي. تاس زنده او خداي شد کشته محمد اگر و؛ شوید شهید هم شما

. شدم نبرد مشغول و بردم سالح به دست

 به مسلمانان از گروهی. نشناخت دیگر کسی او خواهر جز را او نعش و، برداشت زخم هفتاد نبرد این در انس: گوید می هشام ابن

 براي ابوسفیان از تا شوند متوسل منافق ابی بن عبداهللا به چگونه که ندکشید می نقشه خود نجات براي که بودند افسرده قدري

. بردند پناه کوه به نیز گروهی! بگیرد امان آنها

 علوي معد بن محمد بزرگ دانشمند نزد را واقدي مغازي کتاب. ق. ه 608 سال در بغداد در شخصی: نویسد می الحدید ابی ابن

، مسلمۀ بن محمد که رسید اینجا به مطلب که هنگامی. کردم شرکت درس مجلس نآ در روز یک نیز من و گرفت می درس

 نامهایشان به را آنان پیامبر و رفتند می باال کوه از مسلمانان که است دیده خود چشمهاي با احد روز در که کند می نقل صریحاً

 مثبت جواب خدا رسول نداي به کس هیچ ولی) نفال اي بیا من سوي به (فالن یا الی، فالن یا الی«: فرمود می و زد می صدا

 از، راوي و آوردند دست به منصب و مقام پیامبر از پس که هستند کسانی همان فالن از منظور که گفت من به استاد، داد نمی

. بیاورد را آنان اسم است نخواسته صریحاً و است کرده خودداري آنان نامهاي به تصریح از، ترس

   هدف به یمانا نشانه فداکاري

 هدف به را انسان اعتقاد و ایمان ي اندازه فداکاري میزان با توان می پیوسته و است هدف به ایمان ي نشانه فداکاري و جانبازي

 هدف راه در او گذشت میزان، فرد یک اعتقاد میزان شناسایی براي مقیاس صحیحترین و محک عالیترین حقیقت در. کرد تعیین

. است کرده بیان صورت این به خود آیات از یکی در را قتحقی این قرآن. است

: حجرات. (»الصادقون هم اولئک اهللا سبیل فی انفسهم و باموالهم جاهدوا و یرتابوا لم ثم رسوله و باهللا آمنوا الذین المومنون انما«

 و اموال خدابا راه در و نداشتند تردید و شک خود ایمان در آوردندو ایمان او رسول و خدا به که هستند کسانی ایمان با افراد) 15

. راستگویانند خود ادعاي در آنان که حقا. کردند جهاد خود جانهاي

 ایمان مدعیان از بسیاري ایمان میزان تعیین براي مقیاس عالیترین و مؤمن غیر از مؤمن شناختن براي محک بهترین احد جنگ

 آمده جنگ ي صحنه به خود فزندان پی در که، مسلمان زنان که بود تأثیرانگیز چنان جنگ این در مسلمانان از گروهی فرا. بود

 کنند دفاع) ص (پیامبر وجود از که شدند مجبور، دادند می آب را تشنگان و کردند می پرستاري را مجروحان گاهی و بودند

 وقتی. کرد دفاع) ص (خدا رسول از و گرفت دست به شمشیري کرد مشاهده را ایمان مدعیان فرار نسیبه نام به زنی که هنگامی

: فرمود و کرد بیان فداکار زن این ي درباره را خود تاریخی ي جمله کرد مشاهده دیگران فرار برابر در را زن این جانبازي پیامبر

 الحدید یاب ابن) است باالتر فالن و فالن مقام از کعب دختر نسیبه مقام (»فالن و فالن مقام من خیر کعب بنت نسیۀ مقام«

. است نیاورده، فرموده صریحاً پیامبر که را افرادي نام، کرده خیانت پیامبر به راوي: گوید می

 مسلمانان مجدد پیروزي و است فداکاري ي نمونه اسالم تاریخ تمام در که کند می اعتراف افسري ایثار به تاریخ، افراد این برابر در

 قریش فرا علت. است) ع (علی،مؤمنان امیر و متقیان موالي، واقعی فداکار این، ارشد فسرا این. اوست جانبازي معلول احد نبرد در

 رعب بالنتیجه و درآمدند پاي از) ع (علی حضرت وسیله به دیگري از پس یکی آنان ي گانه نه پرچمداران که بود این نبرد آغاز در

. نمود سلب آنان از را استقامت و توقف و تاب که افتاد قریش دل در شدیدي
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   امام فداکاري شرح

 به الاقل ویا اوست مقام ي شایسته چنانکه را) ع (علی حضرت حق اند کرده تحلیل را اسالم وقایع که مصري معاصر نویسندگان

 دانیم می الزم رو ازاین. اند داده قرار دیگران ردیف در را مؤمنان امیر فداکاري و اند نکرده ادا است شده ضبط تواریخ در که نحوي

. سازیم منعکس اینجا در خودشان منابع از را حضرت آن فداکاریهاي از اجمالی

 به که اي دسته هر. گرفت قرار قریش لشکر از هایی دسته هجوم مورد طرف هر از) ص (پیامبر: نویسد می خود تاریخ در اثیر ابن - 1

 را تفرقشان موجبات آنها از بعضی کشتن با و برد می ملهح آنها به پیامبر فرمان به) ع (علی حضرت آوردند می حمله حضرت آن

 نزدپیامبر را علی حضرت ایثار و شد نازل وحی امین، فداکاري این پاس به. شد تکرار احد در بار چند جریان این و کرد می فراهم

 واو علی از من«: گفت و کرد تصدیق را وحی امین خدا رسول. دهد می نشان خود از او که است فداکاري نهایت این: گفت و ستود

 چون شمشیري. »علی اال فتی وال، ذوالفقار اال السیف«: بود چنین آن مضمون که شد شنیده میدان در ندایی سپس »است من از

. نیست علی همچون جوانمردي و ذوالفقار

 نفر پنجاه آوردند می هجوم) ص (مبرپیا کشتن براي که اي دسته: گوید می، کرده نقل مشروحتر حدي تا را جریان الحدید ابی ابن

. ساخت می متفرق را آنها بود پیاده که حالی در) ع (علی و بودند

 هاي نسخه از برخی در من، است مسلم تاریخ نظر از که مطلب این بر عالوه: گوید می، کرده نقل را جبرئیل نزول جریان سپس

 آن صحت از سکینه عبدالوهاب خود استاد از روزي حتی. ام هدید را جبرئیل آمدن جریان اسحاق بن محمد »غزوات «کتاب

: گفت پاسخ در وي؟ اند ننوشته ششگانه صحاح مؤلفان را صحیح خبر این چرا گفتم او به من. است صحیح گفت وي. پرسیدم

! اند ورزیده غفلت آن درج از صحاح نویسندگان که داریم صحیح روایات از خیلی

 خود فداکاري به فرمود ایراد خود اصحاب از گروهی محضر در »الیهود رأس «براي مؤمنان امیر که مشروحی سخنرانی در - 2

 وجود با من. گرفتند خود ي خانه راه مهاجرین و انصار، کرد حمله ما بر آسا سیل قریش ارتش که هنگامی: فرماید می اشاره چنین

، بود باقی آنها هاي نشانه که، زخم مواضع روي دست و زد ارکن به را قبا حضرت آن سپس. کردم دفاع حضرت آن از زخم هفتاد

 شمشیر که کرد فداکاري و پافشاري قدري به) ص (پیامبر وجود از دفاع در) ع (علی حضرت، صدوق »خصال «نقل به حتی. کشید

. دهد ادامه خدا راه در خود جهاد به آن ي وسیله به تا نمود مرحمت وي به بود ذوالفقار که را خود شمشیر پیامبر و شکست او

. گرفت باال حضرت آن سوي به دشمن ي حمله فشار نهادند فرار به پا پیامبر یاران غالب که هنگامی: نویسد می الحدید ابی ابن - 3

 هجوم پیامبر سوي به بود نامور قهرمان چهار آنان میان در که عبدمناف بنی ي قبیله از گروهی و کنانه بنی ي قبیله از اي دسته

 گروهی. کرد می جلوگیري او به دشمن شدن نزدیک از و گشت می پیامبر وجود گرد وار پروانه علی حضرت هنگام این در. آوردند

. کرد می متفرق را آنان که بود علی حضرت آتشین حمالت تنها و کردند پیامبر جان قصد کرد می تجاوز نفر پنجاه از آنان تعداد که

 اسامی که نفردیگر ده و قهرمان چهار آن، حمالت این در گرفتند می سر از را خود ي حمله و آمدند می ردگ اي نقطه در باز آنان اما

 پیامبر و گفت تبریک) ص(پیامبر به را) ع (علی حضرت فداکاري این جبرئیل. شدند کشته است نکرده مشخص تاریخ را آنان

. »هستم او از من و من از علی«: فرمود
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 واگذار وتوانا دلیر افراد دست به پرچم پیوسته و بوده برخوردار بزرگی بسیار موقعیت از پرچمدار گذشته ايجنگه ي صحنه در - 4

 به نفر چند سربازان به روحی ي ضربه از جلوگیري براي و بود دیگر جنگجویان دلگرمی موجب پرچمدار پایداري. است شده می

. بگیرد دست به را پرچم یگريد شود کشته یکی اگر تا شد می تعیین پرچمدار عنوان

 معین پرچم حامل عنوان به را خود دالوران از زیادي تعداد، رو این از. بود آگاه بدر نبرد در مسلمانان دالوري و شجاعت از قریش

 با که بود کسی نخستین وي. بود طلیحه بن طلحۀ داشت عهده به را قریش پرچمداري مسئولیت که کسی نخستین. بود کرده

 حضرت ضربات با همگی و گرفتند دست به نوبت به زیر افراد را قریش پرچم او قتل از پس درآمد پاي از) ع (علی حضرت تضربا

 بن عبداهللا، عثمان بن عزیز، طلحه ابی بن حارث، طلحه بن شافع، طلحه بن عثمان، طلحه بن سعید: درآمدند پاي از) ع (علی

. صوأب، شراحبیل بن ارطاة، جمیله

. آمد دستب) ع (علی حضرت فداکاري با مسلمانان پیروزي  نخستین اینراه از گذاردو فرار به پا قریش سپاه، افراد این شدن هکشت با

 دست به، دیگري از پس یکی، همگی و بودند نفر نه قریش پرچمداران که کند می نقل) ع (صادق امام از ارشاد در مفید مرحوم

. درآمدند پاي از) ع (علی حضرت

. درآمدند پاي از) ع (علی ضربات با نخست ي حمله در که برد می نام دیگري افراد از افراد این بر عالوه خود ي سیره در هشام ناب

   شرك بر اسالم قطعی پیروزي

 کرده حفر آنان ورود از پیش روز شش مسلمانان که آمدند فرود ژرفی خندق کنار در، ملخ و مور سان به، پرست بت اعراب سپاه

 و ندیدند آنان از باراثري این ولی، شد خواهند روبرو احد بیابان در مسلمانان با گذشته همچون که کردند می تصور آنان. بودند

 را آنان مدینه پذیر آسیب نقاط در ژرف خندقی ي مشاهده. رسیدند مدینه شهر ي دروازه به تا دادند ادامه خود پیشروي به الجرم

. کرد نمی تجاوز هزار سه از اسالم مجاهدان ي شماره حالیکه در، بود متجاوز هزار ده از دشمن سربازان ي شماره. ساخت زده حیرت

، خندق پاسداران مقاومت با افتادند می خندق از عبور فکر به هرگاه قریش سربازان و کشید طول ماه یک حدود مدینه ي محاصره

 ادامه شب و روز طرف دو هر از تیراندازي. شدند می روبرو، بودند گرفته موضع دفاع سنگرهاي در آن از کوتاهی هاي فاصله در که

. شد نمی پیروزي دیگري بر یک هیچ و داشت

 و کرد می تهدید مرگ به را آنان دامهاي علوفه کمبود و هوا سردي زیرا. بود گران و دشوار دشمن سپاه براي وضع این ي ادامه

 این جز سپاه سران، رو این از. کند رخنه آنان ي روحیه در خستگی و سستی و رود بیرون سرهایشان از جنگ شور که رفت می

 در را خود اسبهاي قریش سپاه قهرمانان از نفر شش. دهند عبور خندق از را خود تواناي و سرسخت رزمندان که ندیدند چاره

. شدند یدانم وارد و کردند عبور باریکی ي نقطه از و آوردند در تاز و تاخت به خندق اطراف

 شمار به جزیره شبه جنگجوي دالورترین و نیرومندترین که بود، عبدود بن عمرو، عرب نامی قهرمان، نفر شش این از یکی

 صفوف برابر در و داشت قرار زره از فوالدین پوششی در وي. شمردند می برابر و سنجیدند می جنگی مرد هزار با را او و رفت می

 دوزخ به مرا که نیست نفر یک شما میان از آیا؟ هستند کجا بهشت مدعیان: که کشید می فریاد و غرید می شیر مانند مسلمانان

 گویی که بود افکنده دلها در ترسی چنان او پیاپی هاي نعره و بود مرگ نداي او کلمات؟ سازم روانه بهشت به را او من یا بفرستد

 بود افتاده کار از جواب براي زبانها و بسته گوشها
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. طلبید مبارز و خرامید و بالید مسلمانان صفوف برابر در و کرد رها را خود اسب ي دهانه عرب ي سالخورده قهرمان دیگر بار

 ولی برود میدان به که گرفت می اجازه پیامبر از و خاست برمی جوانی فقط شد می بلند مبارزه براي عرب قهرمان نداي که بار هر

: فرمود می او تقاضاي دربرابر) ص (پیامبر و بود) ع (علی حضرت جوان آن. شد می روبرو حضرت آن عامتنا و مقاومت با پیوسته

! است عمرو این بنشین

 بار این؟ نهد گام میدان به که نیست کسی شما میان در آیا. گرفت کشیدن فریاد از صدایم: گفت و کشید نعره سوم بار براي عمرو

. است عمرو طلب مبارزه این:فرمود پیامبر. دهد مبارزه اذن وي به که خواست) ص (پیامبر از وانفرا التماس با) ع (علی حضرت نیز

 بست او سر بر اي عمامه و داد او به را خود شمشیر و فرمود موافقت وي درخواست با پیامبر سرانجام. باشد: کرد عرض علی حضرت

 من از را حمزه خدا شیر احد در و عبیده بدر در، پروردگارا. رماف حفظ بدي از را علی، خداوندا: گفت و کرد دعا او حق در و

). 89: انبیاء(»الوارثین خیر انت و فردا االتذرنی رب«: کرد تالوت را آیه این سپس. فرما حفظ آسیب از را علی، خداوندا؛ گرفتی

 روبرو هم با شرك و ایمان کامل مظهر دو یعنی. »کله الشرك الی کله االیمان برز«: فرمود بیان را تاریخی ي جمله این سپس

. شدند

 ي فاصله که باشد این جمله این از) ص (پیامبر مقصود شاید و. بود کفر و شرك کامل مظهر عمرو و ایمان مظهر) ع (علی حضرت

. کند می تحکیم جهان در را شرك موقعیت نبرد این در ایمان شکست و است شده کم بسیار شرکت و ایمان

 این آن مضمون که خواند عرب قهرمان رجز ي قافیه و وزن به رجزي و شد میدان رهسپار سرعت به، تأخیر جبران رايب، )ع (امام

. است آمده تو نداي به پاسخ براي نیرومند مرد؛ مکن عجله: که بود

 از علی باحضرت یآشنای از پس عرب قهرمان. درخشید می مغفر میان از او چشمان و داشت تن بر آهنین زرهی) ع (علی حضرت

. بریزم را او فرزند خون خواهم نمی من و بود من دوستان از پدرت: گفت و کرد خودداري او با مقابله

 بدر جنگ در عمرو: فت چنین کرد می تدریس را تاریخ از قسمت این وقتی ابوالخیر من تاریخ استاد: گوید می الحدید ابی ابن

. گردد روبرو قهرمانی چنین با ترسیدکه ومی آورد می بهانه، ازاینرو. بود دیده را علی هايدالوری و شجاعت نزدیک از و داشت شرکت

 و بود خواهم خوشبخت، گردم پیروز خواه و شوم کشته خواه، من. مخور مرا مرگ ي غصه تو: گفت او به) ع (علی حضرت سرانجام

 این! زاده برادر: وگفت زد لبخندي عمرو موقع این در. توست انتظار در دوزخ احوال ي همه در ولی، است بهشت در من جایگاه

. باشد تو ما دو هر دوزخ و بهشت؛ نیست عادالنه تقسیم

 و بپذیرد را یکی کند تقاضا دو او از قریش از فردي اگر که بود کرده خدا با که انداخت نذري یاد به را او) ع (علی حضرت آنگاه

 از بیا: گفت) ع (علی حضرت. بپذیر را اسالم که است این من نخست درخواست :گفت) ع (علی حضرت. است چنین گفت عمرو

 و قریش براي است سعادتی شد پیروز اگر که واگذار دیگران به را پیامبر کار و شو خویش زادگاه رهسپار و کن نظر صرف جنگ

 چگونه. گویند نمی سخن چنین قریش زنان: گفت پاسخ در عمرو. است پوشیده عمل ي جامه نبرد بدون تو آرزوي شد کشته اگر

 بدر جنگ از پس من زیرا؟ کنم عمل خود نذر به که است رسیده آن وقت اکنون و ام یافته دست محمد بر که حالی در، گردم بر

. بگیرم محمد از را خویش انتقام تا نمالم روغن سرم بر که ام کرده نذر
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 قهرمان موقع این در. بگشاییم شمشیر ضربات از را کار گره و باشی نبرد ي آماده باید ناچار پس: گفت) ع (علی حضرت بار این

 با و نمود پی را وآن آمد فرود خود اسب از دید پیاده را) ع (علی حضرت چون و شد آتشین پوالد سان به خشم کثر از سالخورده

 کرد دفع سپر با را او ضربت) ع (یعل حضرت. آورد فرود حضرت آن سر بر شدت به را آن و تاخت علی حضرت بر خود شمشیر

، شمرده غنیمت را فرصت امام لحظه درهمین. شد مجروح حضرت آن سر و شکست درهم نیز خود کاله و شد نیم دو به سپر ولی

 که بود آن از مانع میدان خاك و گرد و شمشیر ضربات صداي. ساخت زمین بر نقش را او و آورد فرود او بر محکم ضربتی

 سپاه از شادي غریو شد بلند) ع (علی حضرت تکبیر صداي ناگهان وقتی اما. ببینند نزدیک از را مبارزه ي نیتجه طرف دو سپاهیان

. است ساخته کوتاه مسلمانان سر از را او شر، یافته غلبه عرب قهرمان بر) ع (علی حضرت که دریافتند مسلمانان و برخاست اسالم

 دنبال به که، مرداس و ضرار و نوفل و هبیره و عکرمه یعنی، دیگر قهرمان پنج آن که شد سبب نامی قهرمان این شدن کشته

 توانستند ازآنان نفر چهار. گذاشتند فرار به پا، بودند عمرو و) ع (علی حضرت ي مبارزه  ي نتیجه منتظر، کرده عبور خندق از عمرو

 در خود اسب با فرار هنگام به نوفل ولی، سازد آگاه خود گبزر قهرمان قتل از را قریش و بگذرند خود لشکرگاه سوي به خندق از

. درآورد ازپاي ضربت یک با را او و شد خندق وارد بود او تعقیب در که) ع (علی حضرت و افتاد خندق

 .بیفتند خود زادگاه به بازگشت فکر به کدام هر عرب مختلف قبایل و گراید خاموشی به جنگ شور که شد سبب قهرمان این مرگ

 اساس و گرفتند پیش در را خود هاي خانه راه بودند روبرو نیز علوفه کمی و سرما با که نفري هزار ده سپاه که نگذشت چیزي

. بماند مصون و محفوظ) ع (علی حضرت فداکاري پرتو در، شد می تهدید دشمن نیرومندترین طرف از که اسالم

   فداکاري این ارزش

 شده مستولی قریش نامی قهرمان غریدن اثر در آنان بر که ترسی واز مسلمانان رقتبار اوضاع و نبرد این کاریهاي ریزه از که کسانی

 براي ولی. ببرند پس فداکاري این واقعی ارزش به توانند نمی »دارند آتش بر دور از دستی «اصطالح به و ندارند کاملی آگاهی بود

 ارزش، است کرده تحلیل و تجزیه استوار و صحیح اسلوب با را آن، دهخوان دقت به را اسالم تاریخ از بخش این که محقق یک

. بود نخواهد مخفی فداکاري این واالي

 با مبارزه جرأت مسلمانان از یک هیچ در بود نرفته دشمن میدان به) ع (علی حضرت اگر بدانیم که است کافی داوري این در

 ترس و ندهد مثبت پاسخ دشمن طلبی مبارزه نداي به که است این رزهمبا ارتش یک براي نگ بزرگترین و، نبود متجاوز دشمن

 باز خود زادگاه به محاصره ي حلقه شکستن از پس و کرد می نظر صرف نبرد از دشمن اگر حتی. گیرد فرا را سپاهیان رواح و روح

. ماند می باقی اسالم دفاعی تاریخ پیشانی بر ابد براي، عار این داغ، گشت می

 گرداگرد »سلع «کوه ي دامنه در که سربازانی اتفاق به قریب شد می کشته یا و کرد نمی شرکت نبرد این در) ع (علی حضرت اگر

 عین چنانکه. گریختند می و رفته باال سلغ کوه از، گذارده فرار به پا، لرزیدند می بید مثل عرب قهرمان غرشهاي از و بودند پیامبر

 میدان در که شمار انگشت نفر چند جز و داد رخ، است منعکس تاریخ در آن سرگذشت که، نینح نبرد و احد نبرد در جریان این

. نهادند تنها میدان در را پیامبر و گذاشتند فرار به پا همه، کردند دفاع) ص (پیامبر جان از و ورزیدند استقامت نبرد
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 قرار پیامبر کنار در و اسالم پرچم زیر به سلغ کوه ي دامنه در که سربازانی تنها نه، خورد می شکست مبارزه این در) ع (امام اگر

 رها را سنگرها، بودند گرفته موضع کوتاهی هاي فاصله در خندق خط طول در که مراقبی سربازان بلکه، کردند می فرار داشتند

. بردند می پناه اي گوشه به کدام هر و کردند می

 از دشمن سربازان عبور، شد می کشته راه این در یا گرفت نمی را قریش مانهايقهر تجاوز جلو نبرد این در) ع (علی حضرت اگر

 میدان ي نقطه آخرین تا و شد می اسالم ارتش ستاد متوجه دشمن سپاه موج سرانجام و بود قطعی و آسان خندق دفاعی خط

. ودنب اسالم ي پرونده شدن بسته و توحید آیین بر شرك پیروزي جز آن ي نتیجه و تاختند می

: فرمود و کرد ارزیابی چنین روز آن در را) ع (علی حضرت فداکاري، الهی وحی از الهام با) ص (گرامی پیامبر، محاسبات بنابراین

 جهانیان عبادت از آورد فرود دشمن بر خندق روز در علی که ضربتی ارزش. »الثقلین عباده من افضل الخندق یوم علی ضربۀ«

 دیگر و گرفت می فرا را جهان سراسر شرکت آیین شد نمی واقع فداکاري این اگر زیرا. است روشن زیابیار این ي فلسفه. است برتر

. بپردازند خدا پرستش و عبادت به آن فروغ پرتو در و آیند گرد آن دور ثقلین که ماند نمی باقی مشعلی

 است داده قرار خود منت قرین را توحید آیین پیروان و جهان مسلمانان خود نظیر بی فداکاري با) ع (امام گفت باید که اینجاست

. است بوده) ع (امام فداکاري مرهون گذشته اعصار و قرون طی در ایمان و اسالم، دیگر سخن به و

 و نعش و نزد دست او قیمت پر زره به عمرو کشتن از پس که بود حدي به) ع (علی حضرت جوانمردي، فداکاري بر عالوه، باري

 اعتنا او سرزنش به) ع (علی حضرت ولی کرد سرزنش کار این در را او عمرو اینکه با. کرد ترك میدان در حال همان به را او لباس

 کریمی فرد دست به زیرا ریزم نمی اشک تو براي هرگز: گفت چنین آمد برادر بالین بر عمرو خواهر که هنگامی، رو این از. نکرد

. است نزده دست تو جنگی سالح و گرانبها هاي جامه به که شدي گشته

   بزرگ امتیاز سه و خیبر نبرد

 مجلس به بود شده تشکیل او از بدگویی براي که مجلسی و شد گشوده) ع (علی حضرت افتخارات شرح به دشمن زبان چگونه

؟ گشت تبدیل وي ثناخوانی

 بزرگان از و سازد فراهم یزید فرزندش براي را خالفت ي زمینه خود حیات در که داد فرصت معاویه به) ع (مجتبی امام شهادت

 و اسالم ي خلیفه عنوان به را او فرزند دست تا، بگیرد بیعت یزید براي زیست می مدینه و مکه در که خدا رسول یاران و صحابه

. بفشارند پیامبر جانشین

 با، حجاز دینی مراکز در خود اقامت طول در و گفت ترك خدا ي خانه زیارت قصد به را شام سرزمین معاویه، منظور همین به

 در قریش سران اجتماع مرکز که، »الندوة دار «در و شد فارغ کعبه طواف از وقتی. کرد مالقاتهایی خدا رسول یاران و صحابه

 و خالفت ي اندیشه روز آن در که، اسالمی شخصیتهاي دیگر و قاص و سعد با و کرد استراحت قدري، بود جاهلیت دوران

. پرداخت گفتگو به، نبود عملی آنان رضایت جلب بدون یزید یجانشین
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 را جلسه محیط او. نشاند خود کنار در نیز را قاص و سعد و نشست بودند گذارده الندوه دار در او براي که تختی روي بر وي

 ي صحابه حضور در و خدا ي انهخ کنار در هم آن، کار این. بگوید ناسزا او به و کند بدگویی) ع (مؤمنان امیر از که دید مناسب

 چندي تا دانست زیرامی، نبود آسانی کار، داشتند کاملی آگاهی) ع (امام فداکاریهاي و جانبازي و درخشان سوابق از که پیامبر

 به او و شدند سرنگوش) ع (علی حضرت ي وسیله به همه که بود باطل معبودهاي از مملو آن خارج و داخل و کعبه محیط پیش

 از کردند می عبادت را آنها دراز سالیان وي پدران و معاویه خود که را بتهایی و نهاد مبارکش هاي شانه بر گام) ص (پیامبر فرمان

 بزرگترین از، پرستی یگانه و توحید به تظاهر با، خواست می معاویه اکنون شکست هم در را همه و افکند ذلت حضیض به عزت اوج

. بگوید ناسزا او به و کند انتقاد،برآورد برگ و وشاخ دوانید ریشه دردلهاي توحید اودرخت فداکاریهاي وپرت در که، توحید راه جانباز

 به عثمان که روزي. ورزید می رشک امام بارز افتخارات و معنوي مقامات به و بود) ع (امام دشمنان از باطن در وقاص سعد

 جز، کردند انتخاب زعامت و خالفت براي را امیرمؤمنان رغبت و لمی کمال با مردم ي همه شد کشته مصري مهاجمان ي وسیله

 با بیعت به را او عمار که هننگامی. بود آنان ي جمله از وقاص سعد و ورزیدند امتناع وي با بیعت از که شمار انگشت نفر چند

 از را او حسادت: فرمود حضرت. رسانید) ع (امام عرض به را جریان عمار. گفت وي به زننده سخنی کرد دعوت) ع (علی حضرت

. است بازداشته ما با همکاري و بیعت

 شش واعضاي داد فرمان خالفت شوراي تشکیل به دوم ي خلیفه که روزي که بود حدي به) ع (امام با مخالفت به سعد تظاهر

 قرار شورا اعضاي از را انعثم خواهر شوهر و سعد عموي پسر عوف بن عبدالرحمان و وقاص سعد و کرد تعیین خود را شورا نفري

 تشیکل عبدالرحمان و سعد را آن اعضاي از برخی که شورایی تشکیل با عمر که گفتند خاصی بینش با شورا از خارج افراد، داد

. بود شده بینی پیش که شد همان نتیجه و. سازد کوتاه خالفت از را) ع (علی حضرت دست سوم بار براي خواهد می دهند می

 خود به گوید ناسزامی) ع (علی به معاویه کرد مشاهده که هنگامی، )ع (امام با خود مخالفتهاي و عدوات ي سابقه مرغ به، سعد

 هرگاه سوگند خدا به؟ گویی می ناسزا علی به من حضور در و اي نشانیده خود تخت روي بر مرا: گفت و کرد معاویه به رو و پیچید

: باشد من مال تابد می آن بر آفتاب آنچه که بود آن از بهتر داشتم و داشت علی که بزرگی فضیلت سه آن از یکی

 تو موقعیت«: فرمود چنین علی به رفت تبوك جنگ به خود و داد قرار خود جانشین مدینه در را او) ص (پیامبر که روزي - 1

. »نیست پیامبري من از پس اینکه جز، موسی به نسبت است هارون موقعیت همان، من به نسبت

: گفت و گرفت را حسین و حسن و فاطمه و علی دست، بپردازد مباهله به »نجران «سران با پیامبر شد قرار که روزي - 2

. »هستند من بیت اهل اینان! پروردگارا«

 مرکز و دژ بزرگترین که، »قموص «دژ ولی بودن کرده فتح را خیبر یهودان دژهاي از مهمی قسمتهاي مسلمانان که روزي - 3

 شدید سردرد.نداشتند را آن گشودن و فتح قدرت اسالم مجاهدان و بود اسالم سپاه ي محاصره در روز هشت، بود آنها راندالو

 به را پرچم روز هر و بگیرد عهده بر را سپاه فرماندهی و شود حاضر نبرد ي صحنه در شخصاً که بود شده آن از مانع خدا رسول

 را آن بعد روز و داد ابوبکر دست به را پرچم روزي. گشتند می باز نتیجه بدون آنان ي همه و داد می اسالم سپاه سران از یکی دست

. بازگشتند خدا رسول حضور به دهند صورت کاري آنکه بی، دو هر ولی سپرد عمر به
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 و گریزد نمی نبرد از هرگز که دهم می کسی دست به را پرچم فردا: فرمود لذا. بود دشوار و گران خدا رسول براي وضع این ي ادامه

. گشاید می او دست به را دژ این خداوند و دارند دوست را او خدا رسول و خدا که است کسی او. کند نمی دشمن به پشت

 و منعت لما معطی ال اللهم«: گفت و کرد الهی درگاه به رو او، کردند نقل) ع (علی حضرت براي را) ص (پیامبر سخن که هنگامی

 او براي اي دهنده ندهی تو که را آنچه و نیست آن براي اي بازگیرنده کنی عطا تو که را آنچه! پروردگارا یعنی. »یتاعط لما مانع ال

. بود نخواهد

 از یک کدام نصیب افتخار این ببینند تا گرفتند را او ي خیمه دور خدا رسول یاران کرد طلوع آفتاب که هنگامی:) داد ادامه سعد(

 افتخار این شاید پیامبرایستادم برابر در من و شد کشیده او سوي به گردنها آمد بیرون خیمه از) ص (پیامبر قتیو. شود می او یاران

 به؟ کجاست علی: فرمود پیامبر ناگهان. شود آنان نصیب افتخار این که کردند می آرزو همه از بیش شیخین و گردد من آن از

 علی حضرت ي خیمه به پیامبر فرمان به اکوع بن سلمۀ. کند می ستراحتا و شده دچار چشم درد به وي که شد عرض حضرتش

 زره پیامبر آنگاه. شد مستجاب او حق در وي ودعاي کرد دعا وي حق در پیامبر. آورد پیامبر حضور به و گرفت را او دست و. رفت

 به را آنان جنگ از پیش که شد یادآور و داد او دست به را وپرچم بست او کمر بر را ذوالفقار و پوشانید علی حضرت به را خود

 زندگی آزادانه، سالح خلع و جزیه پرداختن با و اسالم لواي زیر توانند می که برسان آنان به نپذیرفتند اگر و کن دعوت اسالم آیین

 به را فردي خداوند هرگاه که بدان و؛ گیر پیش در را نبرد راه نپذیرفتند را کدام هیچ اگر و بمانند باقی خود آیین بر و کنند

. کنی صرف خدا راه در را آنها و باشد تو مال موي سرخ شتران که است آن از بهتر کند راهنمایی تو ي وسیله

 اعتراض عنوان به را معاویه مجلس کرد نقل، آوردیم گسترده طور به که، را جریان این از اي فشرده قسمت آنکه از پس وقاص سعد

. گفت ترك

  خیبر در اسالم درخشان پیروزي

 خیبر فاتح را) ع (امام جهت این از و یافتند دست چشمگیري پیروزي به مؤمنان امیر فداکاري پرتو در مسلمانان نیز بار این

. کرد نصب زمین بر را اسالم پرچم، رسید دژ نزدیکی به داشتند می بر گام وي سر پشت که سربازان از گروهی با وقتی. نامند می

 بود آنچنان او ي نعره. شتافت علی حضرت سوي به زنان نعره، مرحب برادر حارث. ریختند بیرون همگی دژ دالوران هنگام این در

 علی حضرت بر خشمگین شیري مانند به وحارث رفتند عقب به اختیار بی داشتند قرار) ع (علی حضرت سر پشت که سربازانی ه

. افتاد خاك بر او جان بی جسد که نگذشت لحظاتی ولی، تاخت

 از کالهی و برتن فوالدین زرهی و بود سالح در غرق که حالی در، انتقام گرفتن براي و ساخت متأثر سخت را مرحب، برادر مرگ

. کردند خوانی رجز به شروع قهرمان دو هر. آمد) ع (علی حضرت میدان به بود داده قرار آن روي را خود کاله و داشت سر بر سنگ

 ي کوبنده و برنده شمشیر ناگهان. بود افکند ناظران دل در عجیبی وحشت یهود و اسالم قهرمان دو ايه نیزه و شمشیر ضربات

 و گذاشتند فرار به پا بودند ایستاده مرحب سر پشت که یهود دالوران. افکند خاك به را او و آمد فرود مرحب فرق بر اسالم قهرمان

. سپردند جان تمام ذلت با همگی و کردند جنگ تن به تن) ع (علی حضرت با داشتند مقاومت قصد که گروهی
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 ي دروازه الهی قدرت با) ع (امام ولی، شد او سربازان و امام ورود از مانع در شدن بسته. شود دژ وارد) ع (امام که رسید آن نوبت

 و کوبید رادرهم خطر کانون و فساد ي النه آخرین طریق این به و ساخت هموار سربازان ورود براي را راه و کند جا از را خیبر

. ساخت آسوده، )دارند و (داشتند دل به را مسلمانان و اسالم با دشمنی پیوسته که، خطرناك و پلید عناصر این شر از را مسلمانان

   اکرم رسول با امیرالمؤمنین نسبت

 شایسته، گفتیم سخن کرد یادآوري) ع (امیرمؤمنان براي معاویه حضور در وقاص سعد که فضیلیتی سه از یکی ي درباره که اکنون

. بگوییم سخن فشرده طور به نیز دیگر فضیلت دو آن ي درباره که است

 فرمان به که تبوك ي غزوه در جز، بود وي پرچمدار و) ص (پیامبر مالزم نبردها تمام در که است این) ع (امام افتخارات از یکی

 شورش مدینه از حضرت آن خروج از پس اند گرفته تصمیم منافقان که بود آگاه خوبی به پیامبر زیرا. ماند باقی مدینه در پیامبر

 من جز کار این براي و هستی مهاجر گروه و من خویشاوندان و بیت اهل سرپرست تو: فرمود) ع (علی حضرت به، رو این از. کنند

. ندارد شایستگی کسی تو و

 نیز) ع (علی حضرت تا کنند طرح دیگري ي نقشه افتادند فکر به لذا. کرد آب بر نقش را منافقان ي نقشه) ع (مؤمنان امیر اقامت

 دوري جهت به علی حضرت و است گراییده تیرگی به علی حضرت و پیامبر روابط که کردند شایع رو این از. گوید ترك را مدینه

. است زده سرباز خدا راه در جهاد از گرما شدت و راه

 حضور به آنان تهمت به پاسخ براي) ع (امام. یافت انتشار مدینه در شایعه این که بود نشده دور مدینه از چندان) ص (پیامبر هنوز

 اي داشت آرزو وقاص سعد که خود تاریخی ي جمله ذکر با) ص (پیامبر. نهاد میان در حضرت آن با را جریان و رسید) ص (پیامبر

: فرمود و داد تسلی را حضرت آن شد می گفته او ي درباره کاش

» ؟بعدي نبی ال انه اال موسی من هارون بمنزله منی تکون ان ترضی اما«

. نیست پیامبري من از پس اینکه جز؟ باشی موسی به نسبت هارون همچون، من به نسبت که نیستی راضی آیا

) ع (علی حضرت براي شتدا هارون که مناصبی تمام گویند می »المنزله حدیث «آن به دانشمندان اصطالح در که حدیث این

. است شده بسته ابد براي آن باب که نبوت جز کرده ثابت

. اند آورده خود کتابهاي در نویسان سیره و محدثان که است اسالمی متواتر احادیث از حدیث این

 باپیامبر مذاکره از پس آنان. بود نجران مسیحیان با) ص (پیامبر ي مباهله ي مسأله کرد یاد آن از وقاص سعد که سومی فضیلت

. کردند اعالم مباهله براي را خود آمادگی ولی، نشدند اسالم پذیرش به حاضر مسیحیت باطل عقاید ي درباره

 این کنندو شرکت تاریخی ي حادثه این در تا کرد انتخاب ارا نفر چهار فقط خود بستگان میان از پیامبر. رسید فرا مباهله وقت

 ایماتی و پاکتر نفوسی مسلمانان تمام میان در زیرا. نبودند) ع (حسین و حسن و فاطمه ترشدخ و علی حضرت جز تن چهار

. نداشت وجود تن چهار این ایمان و نفوس از استوارتر
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 که حالی در او. کرد طی خاصی وضع با بگیرد انجام آنجا در مباهله مراسم بود بنا که را محلی و منزل ي فاصله) ص (پیامبر

 آن سر پشت) ع (علی حضرت و) س (فاطمه و بود گرفته دست در را) ع (حسن دست و داشت آغوش در را) ع (حسین حضرت

 شما کردم دعا موقع هر من: خودگفت همراهان به محوطه به ورود از پیش و نهاد مباهله محل به قدم کردند می حرکت حضرت

. کنید بدرقه آمین گفتن با مرا دعاي

 در اي ولوله چنان بودند او مقدس وجود ي شجره هاي شاخه ایشان تن سه که دیگر تن چهار و) ص( پیامبر نورانی هاي چهره

 این کنند الهی درگاه به رو مباهله براي اگر که کنم می مشاهده را هایی چهره«: گفت آنان اعظم  اسقف که افکند نجران مسیحیان

 شدند منصرف مباهله از، رو ازاین. شد خواهد کشیده نیز نجران زمینسر به عذاب ي دامنه و شود می بدل سوزان جهنمی به بیابان

. شدند جزیه پرداخت به حاضر و

: نمود تالوت را آیه این و کرد وارد خود سیاه عباي زیر را خود همراهان تن چهار مباهله روز در) ص (پیامبر: گوید می عایشه

. »تطهیراً یطهرکم و البیت اهل الرجس عنکم لیذهب اهللا انمایرید«

 آیین حقانیت بر زنده سندي و است کساء اصحاب فضیلت بر گواه بزرگترین آیه این مفاد و مباهله سرگذشت: گوید می زمخشري

. رود می شمار به اسالم

  پرور دشمن عدالت

) ص (اکرم پیامبر. »ندارد راه او زندگی در مداهنه و تملق هرگز و است سختگیر و دقیق بسیار خدا دستور اجراي در) ع (علی«

 آنان باهدف که اموري برابر در، کوشند می روز و شب آن به وصول براي و کنند می دنبال را مقدسی هدف زندگی در که کسانی

 گروه غضب و قهر و گروهی ي عالقه و مهر، هدف تا خود مسیر طی در افراد این. بمانند طرف بی توانند نمی باشد داشته اصطکاك

 و تفاوت بی افراد ولی، شوند می او سختگیري و دادگري ي فریفته ضمیران روشن و پاکدالن راه این در. انگیزند می بر را دیگري

. گردند می ناراحت او عدالت و تضییقات از مسلکی غیر

 افراد توانند نمی،انگیزند بر را احدي ي کینه و خشم خواهند نمی و سازند می مسلمانان با و گیرند می گرم بد و نیک با که گروهی

. نیست رویی دو و نفاق جز، طبقات تمام با سازشکاري زیرا. باشند مسلکی و هدفمند

) ع (امام. هستند راضی او از طبقات ي همه که گفت و ستود را خود محل فرماندار شخصی) ع (امیرمؤمنان حکومت دوران در

 ي همه اوالً؛ اوست دادگري عدم و نفاق و سازشکاري از حاکی گانیهم رضایت زیرا، نیست عادلی فرد وي که شود می معلوم: فرمود

. شوند نمی راضی او از افراد

 و ءخشم شعله متقابالً و برانگیخت را پاکدل افتادگان و پارسا دادگران ي عاطفه و مهر که است مردان آن از یکی) ع (مؤمنان امیر

. تبرافروخ هاشان سینه در را شکنان قانون و حریصان غضب

 و بیشترنویسندگان اگرچه. نیست او حکومت دوره به مخصوص، قوانین و اصول رعایت به)ع (امام شدید تقید و عدالت ي آوازه

 ي زمینه زیرا، کنند می تکیه او حکومت دوران حوادث به غالباً، گویند می سخن امام پارسایی و دادگري از که هنگامی، گویندگان
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 کامل تقید و سختگیري و) ع (امام ودادگري عدالت اما بود مهیا بسیا حضرت آن حکومت دوران در یانسان عالی فضیلت این بروز

 از، بیگاه و گاه، نداشتند را امام دادگري تحمل که افرادي، رو این از. بود عام و خاص زبانزد، رسالت عصر از، اصول رعایت به او

 رعایت در) ع (علی حضرت اینکه و، پیامبر منفی العمل عکس با تهپیوس و بردند می شکایت) ص (پیامبر به) ع (علی حضرت

 گواهی مطلب این به چند حوادثی رسالت عصر در) ع (امام زندگانی درتاریخ. شدند می روبرو، شناسد نمی پا از سر الهی قوانین

: کنیم می نقل دراینجا را حادقه دو نمونه براي ما و دهد می

 یمن به مسلمانان از گروهی با را) ع (علی حضرت داشت خدا ي خانه زیارت عزم) ع (گرامی برپیام که هجري دهم سال در - 1

 از بودند کرده تعهد مباهله روز در نجران مسیحیان که را هایی پارچه یمن از بازگشت در بود مأمور) ع (علی حضرت. کرد اعزام

 شده خدا ي خانه رهسپار) ص (گرامی پیامبر که شد آگاه رالیتمأمو انجام از پس او. برساند خدا رسول محضر به و بگیرد ایشان

 حضور به زودتر چه هر تا پیمود می سرعت به را مکه راه حضرت آن. شد مکه رهسپار و داد تغییر را خود مسیر جهت این از. است

 به مکه نزدیکی در تا گرفت هفاصل خویش سربازان از و سپرد خود افسران از یکی به را ها پارچه جهت همین به و برسد پیامبر

. شد جویا او کردن نیت ي نحوه از دید احرام لباس در را او چون و شد خوشحال العاده فوق او دیدار از حضرت. رسید پیامبر حضور

. است بسته احرام پیامبر که بندم می احرام نیتی همان به! الها بار گفتم بستن احرام هنگام من: گفت) ع (علی حضرت

 حضرت آن فرمان به سپس و داد گزارش پیامبر به بود آورده که هایی پارچه و نجران و یمن به خود مسافرت از) ع (علی حضرت

 افسر که دید، خودرسید سربازان به) ع (امام وقتی. گردد باز مکه به مجدداً آنان همراه به تا بازگشت خود سربازان سوي به

. اند کرده تن بر احرام لباس عنوان به را ها پارچه سربازان و است کرده تقسیم بازانسر میان در را ها پارچه تمام وي جانشین

) ص (خدا رسول به را ها پارچه آنکه از پیش چرا: گفت او به و شد نارحت سخت خود افسر مورد بی عمل از) ع (علی حضرت

 آنان میان امانت عنوان به را ها پارچه من که کردند اصرار شما سربازان: گفت وي؟ کردي تقسیم سربازان میان را آنها دهیم تحویل

 اختیاري چنین تو: گفت و نپذیرفت را او پوزش) ع (علی حضرت. گیرم باز آنان از را همه، حج مراسم از پس و کنم قسمت

. " 1 ". دگرد تحویل گرامی پیامبر به مکه در تا شود آوري جمع تماماً شده تقسیم هاي پارچه که داد دستور سپس. نداشتی

 به یابد جریان آنان هاي خواسته طبق بر همواره امور که خواهند می و برند می رنج انضباط و نظم و عدل از پیوسته که گروهی

 یک که داشتند غفلت نکته این از آنان ولی. کردند شکایت) ع (علی حضرت سختگیري و انضباط از و رسیدند) ص (پیامبر حضور

. شود می منجر بزرگ شکنیهاي قانون رشته یک به، نابجا طافانع و شکنی قانون چنین

 بر که است سوارکاري آن مانند) بشمارد کوچک را خود لغزش که خطاکاري خصوصاً (خطاکار فرد یک) ع (مؤمنان امیر دیدگاه از

 واژگون ها صخره روي بر و دره دل در را خود راکب سرکشی مرکب چنین مسلّماً که باشد سوار اي گسیخته لجام و سرکش اسب

. سازد می

 دنبال به را دیگري گناهان شود شمرده ناچیز اگر، باشد کوچک چند هر، گناهی هر که است این تشبیه این از امام مقصود

 را پارسایی نخست روز از باید جهت این از. دارد نمی بر او از دست نیفکند آتش در و نسازد گناه غرق را انسان تا و آورد می

. کرد پرهیز اسالمی قوانین و اصول با مخالفت نوع هر از و ساخت خویش ي هشیو
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 گروه این میان که گفت او به و خواست را خود یاران از یکی بود آگاه کامالً او دادگري و) ع (علی حضرت کار از که) ص (پیامبر

 و دقیق بسیار خدا دستور اجراي در او که ریدبردا دست) ع (علی حضرت ي درباره بدگویی از: برسان را زیر پیام و برو شاکی

. ندارد وجود مداهنه و تملق او زندگی هرگزدر و است سختگیر

. پیوست مسلمانان به و کرد مهاجرت مدینه به مکه از هجرت هفتم سال در او. بود قریش نیرومند سرداران از ولید بن خالد - 2

 شد می پا بر اسالم نوبنیاد حکومت برانداختن براي قریش طرف از که نبردهایی در کراراً بگرود توحید آیین به آنکه از پیش ولی

 را اسالم مجاهدان و شد نبرد میدان وارد سرآنان پشت از و زد شبیخون مسلمانان بر احد نبرد در که بود او هم. کرد می شرکت

 بی شجاعت و بازوان قدرت بر و نکرد فراموش را )ع (علی حضرت دشمنی و عداوت نیز اسالم از پس مرد این. داد قرار حمله مورد

 به ولی، گرفت) ع (علی حضرت قتل بر تصمیم وقت ي خلیفه دستور به، )ص (پیامبر درگذشت از پس. برد می رشک امام نظیر

. نشد موفق عللی

 اعزام یمن به بود نیز الدخ آنان میان در که گروهی رأس در را علی حضرت اکرم پیامبر: نویسد می خود مسند در حنبل بن احمد

 امام روش. آورد دست به غنایمی و شد پیروز دشمن بر و پرداخت نبرد زید بنی ي قبیله با یمن از اي نقطه در اسالم ارتش. کرد

 رسول به اي نامه) ع (علی حضرت و) ص (پیامبر میان تفاهم سوء ایجاد براي و نشد واقع خالد رضایت مورد غنایم تقسیم در) ع(

. برساند پیامبر حضور به زودتر چه هر تا سپرد بریده به را آن و نوشت اخد

 تا داد خود ازیاران یکی به را نامه حضرت آن. کردم پیامبر تسلیم را نامه و رسانیدم مدینه به را خود سرعت با من: گوید می بریده

. ظاهرشد) ص (پیامبر ي چهره در شمخ آثار که دیدم ناگهان، رسید پایان به نامه قرائت چون. بخواند او براي

: فرمود و شکست را سکوت) ص (پیامبر ناگهان. کرد حکومت مجلس بر سکوت لحظاتی من کالم ي خاتمه از پس: گوید می او

. )است من از پس شما زمامدار واو هستم او از من و من از او (»بعدي ولیکم هو و منه انا و منی فانه «مکنید بدگویی علی ي درباره

 پیامبر. کند استغفار من حق در که کردم درخواست خدا رسول محضر از و شدم نادم سخت خود ي کرده از من: گوید می بریده

 و رسید) ع (علی حضرت ناگهان. کرد نخواهم آمرزش طلب تو حق در هرگز ندهد رضا کاري چنین به و نیاید علی تا فرمود) ص(

. کند آمرزش طلب من ي درباره که کند خواهش )ص (پیامبر که کردم درخواست او از من

 تا؛ کند دراز) ع (علی حضرت سوي به اخالص و ارادت دست و کند قطع خالد با را خود دوستی بریده که شد سبب رویداد این

 استیضاح وردم این در را ابوبکر که بود نفري دوازده آن از یکی و نکرد بیعت ابوبکر با وي، )ص (پیامبر درگذشت از پس که آنجا

. نشناخت رسمیت به را او و، کرد

  پیامبر مخصوص نمایندگان و پیک

 ي همه براي، حج هنگام به، را پرستی بت ساختن کن ریشه ویژه ي قطعنامه و برائت ي سوره آیات خدا فرمان به) ع (علی حضرت

. کرد تکیه) ص (پیامبر جاي در درست، کار این براي و برخواند عرب قبایل

 جانشینی و خالفت نیز روز همان در، نمود اعالن را خود رسالت) ص (گرامی پیامبر که روزي آن در که است حاکی اسالم ختاری

. کرد اعالم خود از پس را) ع (علی حضرت
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 ضرتح وشایستگی لیاقت، تصریح به کراراً و اشاره و کنایه صورت به گاهی، خود ي ساله سه و بیست رسالت طول در گرامی پیامبر

 حضرت با وي درگذشت از دادپس می احتمال که را افرادي و کرد می یادآوري مردم به امت زمامداري و پیشوایی براي را) ع (علی

. ترساند می الهی عذاب از احیاناً و کرد می نصیحت و داد می اندرز آیند در او با مخالفت در از و درافتند) ع (علی

 کند دفاع سرسختانه او آیین از است حاضر که کرد پیشنهاد) ص (پیامبر به عامر بنی ي قبیله رئیس که هنگامی اینکه آور شگفت

 »شاء حیث یضعه اهللا الی االمر«: فرمود او پاسخ در) ص (اکرم پیامبر واگذار او به خود از پس را زمامداري اینکه به مشروط اما

. بود خواهد من جانشین او کند انتخاب کار این براي را کس هر و خداست اختیار در امر این: یعنی

 و برآشفت سخت) ص (پیامبر هم باز، کرد مطرح عامر بنی ي قبیله رئیس پیشنهاد مشابه پیشنهادي یمامه حاکم که هنگامی

. زد او ي سینه بر رد دوست

 به راه این از و کرد می عرفیم خود جانشین را) ع (علی حضرت مختلف عبارات به و متعدد موارد در گرامی پیامبر، این وجود با

 نمونه باب از. است نداشته اختیاري کار این در او و کرده انتخاب خالفت و وصایت براي را علی حضرت خدا که داد می هشدار امت

: شویم می یادآور اینجا در را مواردي

 آن در، کند دعوت اسالم آیین به را خود خویشاوندان که شد مأمور خدا طرف) ص (اکرم رسول که هنگامی، بعثت آغاز در - 1

. خواند خود از پس خویش ي خلیفه و وزیر و وصی را) ع (علی حضرت، جلسه

) ع (موسی به نسبت هارون موقعیت سان به خود به نسبت را) ع (علی حضرت موقعیت شد تبوك رهسپار، پیامبر که هنگامی - 2

. داراست نیز) ع (علی حضرت، نبوت جز، داشت هارون که را مناصبی ي همه که کرد تصریح و داشت بیان

. است من از پس مردم زمامدار ترین شایسته) ع (علی: گفت اسالم شخصیتهاي دیگر و بریده به - 3

 و کرد معرفی مردم به را او و گرفت را) ع (علی حضرت دست) بیشتر یا (نفري هزار هشتاد اجتماع یک در و غدیر سرزمین در - 4

. ساخت روشن مورد این در را مردم تکلیف

 طریق این از و کرد می واگذار) ع (علی حضرت به را سیاسی کارهاي بعضی) ص (گرامی پیامبر گاهی، شده یاد تصریحات بر عالوه

: کنیم می بررسی را زیرا جریان، نمونه باب از. ساخت می آماده علی حضرت زمامداري تحمل براي را اسالمی ي جامعه افکار

 انتشار عرب مشرك قبایل میان در و حجاز سرزمین در پرستی دوگانه و شرك ي درباره اسالم منطق که بود سال بیست زا متجاوز

 پرستی بت که دانستند ومی بودند کرده پیدا آگاهی پرستان بت و بتان ي درباره اسالم نظر از آنها اتفاق به قریب اکثر و بود یافته

 دیگران ي درباره توانند نمی تنها نه که خوارند و ذلیل چنان آنان باطل معبودهاي و نیست نیاکان از باطل تقلید یک جز چیزي

 در بیچاره و زبون معبودهاي چنین و برسانند خود به نفعی یا و کنند دفع خود از ضرري حتی توانند نمی بلکه دهند انجام کاري

. نیستند خضوع و خورستایش

 آوردند پدید عمیقی دگرگونی خود زندگی در بودند داده فرا گوش گرامی رسول سخنان به نروش دل و بیدار وجدان با که گروهی

 در توانستند مذهبی وگویندگان کرد فتح را مکه) ص (پیامبر که هنگامی خصوصاً. گرویدند یکتاپرستی و توحید به پرستی بت از و
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 نقاط بیشتر در توحید نداي و پرداختند شکنی بت به مردم از يا مالحظه قابل تعداد بپردازند اسالم تبلیغ و تبیین به آزاد محیط

 خود وجدان با پیوسته گرچه، بود گران آنان براي دیرینه عادت کردن رها که نادان و متعصب گروهی ولی. شد انداز طنین حجاز

. کردند می پیروي اوهام و خرافات از و نداشتند بر دست خود زشت عادات از، بودند کشمکش در

 با و بکوبد درهم نظامی نیروي با را انسانی غیر حرکت و پرستی بت مظاهر نوع هر) ص (گرامی پیامبر که بود رسیده آن قتو

 ریشه) هست و (بود انسانیت حریم به تجاوز نوع یک و اجتماعی و اخالقی مفاسد ي عمده منشأ که را پرستی بت، قدرت به توسل

 گرد آنجا در حجاز نقاط ي همه از که بزرگ اجتماع آن در و قربان عید روز در و منی در را رسولش و خدا بیزاري و سازد کن

 از او پیامبر و خدا بیزاري از حاکی که، را برائت ي سوره اول از قسمتی دیگري شخص یا حضرت آن خود. بدارد اعالم آیند می

 دیگر ماه چهار تا را خود وضع باید که کند اعالم جازح پرستان بت به رسا صداي با و بخواند بزرگ اجتماع آن در، است مشرکان

 معنوي و مادي مزایاي از دیگران سان به و گرفت قرارخواهند مسلمانان ي زمره در بگروند توحید آیین به چنانچه که، کنند روشن

 هر در که بدانند و شوند نبرد ي دهآما باید ماه چهار از پس، بمانند خودباقی عناد و لجاجت بر اگر ولی، بود خواهند مند بهره اسالم

. شد خواهند کشته شوند دستگیر جا

 فتح سال که، پیش سال در زیرا. نداشت حج مراسم در شرکت به تصمیم) ص (پیامبر که شد نازل هنگامی برائت ي سوره آیات

 این در نامیدند »حجۀالوادع« را آن بعدها که نیز آینده سال در که داشت تصمیم و بود کرده شرکت حج مراسم در، بود مکه

 قسمتی و طلبید حضور به را ابوبکر نخست. کند انتخاب الهی پیامهاي ابالغ براي را کسی بود ناچار رو این از. کند شرکت مراسم

. بخواند آنان براي را آیات این قربان عید روز در تا ساخت مکه ي روانه تن چهل با را او و آموخت او به را برائت ي سوره آغاز از

 یا و پیامبر خود باید را پیامها این که داد دستور) ص (پیامبر به و شد نازل الهی وحی ناگهان که گرفت پیش در را مکه راه ابوبکر

. ندارد صالحیت کار این براي کسی، نفر دو این از غیر و برساند مردم به اوست از که کسی

؟ کیست است شده دوخته او اندام بر جامع این و است) ص (پیامبر بیت اهل از وحی ي دیده از که فردي این دین باید اکنون

 در را وابوبکر گیرد پیش در را مکه راه که داد فرمان او به و کرد احضار را) ع (علی حضرت) ص (اکرم پیامبر که نگذشت چیزي

 یا و پیامبر خود یا باید را آیات این که است ساخته مأمور را پیامبر الهی وحی که بگوید او به و بگیرد او از را آیات و دریابد راه

. است شده محول وي به کار این انجام جهت این از و بخواند مردم براي او بیت اهل از فردي

 در را مکه راه، بود شده سوار پیامبر مخصوص شتر بر که حالی در) ص (خدا رسول یاران از گروهی و جابر با) ع (علی حضرت

. کرد تسلیم) ع (علی حضرت به را آیات نیز او. رسانید ابوبکر به را حضرت آن خنس و گرفت پیش

 و کرد راقرائت برائت ي سوره از آیه سیزده رسا ندایی با، عقبه ي جمره باالي الحجه ذي دهم روز در و شد مکه وارد مؤمنان امیر

 چهار تنها که فهمیدند مشرکان ي همه. رسانید کنندگان رکتش تمام گوش به بلند صداي با را) ع (پیامبر اي ماده چهار ي قطعنامه

 مشرکین افکار در عجیبی تأثیر پیامبر ي قطعنامه و قرآن آیات. کنند روشن اسالم حکومت با را خود تکلیف که دارند مهلت ماه

 نرسیده آخر به هجرت مده سال و آوردند روي توحید آیین به دسته دسته مشرکان که بود نشده سپري ماه چهار هنوز و داشت

. شد کن ریشه حجاز در شرکت که بود
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  ناروا تعصبهاي

) ص (اکرم رسول به خطاب و گشود گله به زبان و بازگشت مدینه به خاصی ناراحتی با شد آگاه خود عزل از ابوبکر که هنگامی

 برکناري مقام این از که نگذشت چیزي ولی، دیدي شایسته و الیق) قطعنامه خواندن و الهی آیات ابالغ (کار این براي مرا: گفت

؟ رسید خدا از فرمانی مورد این در آیا. کردي

 کار این براي دیگري است من خود از که کسی یا و من جز که گفت و رسید فرا الهی پیک که فرمود دلجویانه لحنی با پیامبر

. ندارد صالحیت

 به را) ع (علی حضرت نصب و ابوبکر عزل دارند خاصی انحراف) ع (یعل حضرت فضایل تحلیل در که متعصب نویسندگان از برخی

 خواندن و آیات ابالغ و بود وشجاعت قدرت مظهر) ع (علی حضرت و شفقت مظهر ابوبکر که اند کرده توجیه چنین مذکور مقام

. داشت وجود بیشتر) ع (علی حضرت در صفات این و بود نیازمند روحی توانایی و قلبی شجاعت به قطعنامه

 گفت و کرد دیگرتفسیر نحو به را نصب و عزل این علت) ص (پیامبر، گذشت چنانکه، زیرا. نیست بیجا تعصب یک جز، توجیه این

. ندارد صالحیت اوست از که کسی و او جز کار ان براي که

 خواست می کسی هرگاه که بود این عرب ي شیوه: گوید می او. است کرده تحلیل دیگر طور به را حادثه خود تفسیر در کثیر ابن

 خود صورت به پیمان صورت این غیر در و دهد انجام او بستگان از نفر یک یا شخص آن خود را آن نقض باید بشکند را پیمانی

. شد انتخاب کار این براي) ع (علی حضرت جهت این از. ماند می باقی

 یحب اهللا ان مدتهم الی عهدهم الیهم فاتموا احدا علیکم ظاهروای لم و شیئا ینقصوکم لم ثم المشرکین من عاهدتم الذین اال(

 همپشتی کسی با شما ضد بر و اند نکرده فروگذار چیزي آن به عمل از و اند بسته پیمان شما با که آنان، مشرکان میان از).المتقین

 نقض اگر، بنابراین دار دوست را شگانپی تقوا خداوند که کنید حفظ آن مدت مدت اتمام تا را ایشان با خود پیمان،اند نکرده

 غیر امر یک پرستی بت بودکه این اصلی هدف. است داشته فرعی ي جنبه کامالً بوده کار در شکنان پیمان بهه نسبت نیز پیمانی

. شود اعالم نابخشودنی گناه یک و قانونی

 دوران در داشت قصد الهی امر به) ص (اسالم پیامبر  هک بگوییم باید، کنیم داوري طرفانه بی تاریخی ي حادثه این در بخواهیم اگر

 و شوند آگاه مسلمانان تا بگذارد باز اسالمی حکومت به مربوط امور و سیاسی مسائل در را) ع (علی حضرت دست خود حیات

 پیامبر از پس و کنند مراجعه) ع (علی حضرت به باید حکومتی و سیاسی امور در، رسالت خورشید غروب از پس که کنند عادت

 رفع براي خدا طرف از که کسی یگانه که دیدند آشکارا زیرا. نیست) ع (علی حضرت از تر شایسته فردي امور این براي) ص (اسالم

  . بود) ع (علی حضرت همان شد منصوب، است حکومت شؤون از که، مکه مشرکان از امان
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   مسلمانان آینده براي طرحی

 براي گوناگونی هاي دسیسه به آنان. شد آغاز، جزیره شبه پرستان بت عموم بلکه، قریش ستیز و مخالفت با اسالم جهانی نهضت

 که بود این آنان امید آخرین. گرفتند نتیجه کمتر کوشیدند چه هر ولی، شدند متشبث آسمانی مشعل این ساختن خاموش

 خاموشی به زیستند می پیامبر از پیش که افراد از برخی دعوت سان به و ریزد فرو رسالت صاحب درگذشت با نهضت این هاي پایه

 بود گرویده مسیحیت به، کرده ترك را پرستی بت آیین مسیحیان کتابهاي برخی ي مطالعه از که نوفل بن ورقه مانند. گراید

 در پرستان بت ي اندیشه، است کرده منعکس را آنان بازیهاي شب خیمه و ها دسیسه خود آیات از بسیاري در که، مجید قرآن

 فانی تربصوا قل المنون ریب به شاعرنتربص یقولون ام«: فرماید می و کند می منعکس زیر ي آیه ضمن در را) ص (پیامبر مرگ مورد

 انتظار که است شاعري پیامبر که گویند می بلکه) 32 30: طور. (»طاغون قوم هم ام بهذا احالمهم تامرهم ام المتربصین من معکم

 آنان اینکه یا کند می وادار فکر این به را آنها خامشان افکار آیا. انتظارم در شما با نیز من که برید انتظار بگو. بریم می را او مرگ

؟ سرکشند گروهی

 جلوگیري نفوذاسالم از نتوانست دشمن و شد آب بر نقش، دیگري از پس یکی، دشمن هاي نقشه تمام چگونه که نداریم کار فعالً

 مرگ که طوري به، کرد پیامبرتضمین از پس را نهضت پایداري توان می چگونه که است مسئله این پیرامون نوناک ما کاوش. کند

: پردازیم می بحث به دو هر ي درباره که دارد وجود راه دو اینجا در. نشود نهضت عقبگرد یا رکود ي مایه) ص (پیامبر

 عهد همچون را اسالم نوبنیاد نهضت) ص (پیامبر درگذشت از پس ندبتوا که برسد حدي به اسالمی امت عقلی و فکري رشد: الف

. دهند سوق مستقیم صراط به را آینده نسلهاي و امت و شوند مانع راست و چپ به گرایش نوع هر از را آن و کنند رهبري رسالت

 آن وقت اکنون. بودند آن فاقد دافرا اغلب متأسفانه که بود شرایطی گرو در) ص (پیامبر درگذشت از پس امت جانبه همه رهبري

 دل در عمیق دگرگونی و جانبه همه جهش که گوییم می اجمال طور به ولی، کنیم بحث شرایط این چون و چند در که نیست

 آیین یک صورت به را خود نهضت خواهد می که، انقالب گذار پایه و نیست سال ده و سال یک یا روز دو و روز یک کار ملت یک

 در آن رسوخ و انقالب پایداري. گردد نایل هدف این به کوتاهی مدت در تواند نمی، درآورد ادوار تمام در استوار و بتثا و جاوید

 اخالق و آداب و دیرینه رسوم به و ننهند عقب به گامی نهضت گذار پایه درگذشت از پس آن پیروان که نحوي به، مردم دلهاي

 و داهیانه مراقبتهاي با و گیرند دست به را نهضت امور زمام داردکه اي برجسته افراد یا فرد به بستگی، بازنگردند خود نیاکان

 و آداب با نخست روز از که نوي نسل و بگذرد نسلی آنکه تا کنند صیانت نامطلوب گرایش نوع هر از را جامعه پیگیر تبلیغات

. بگیرد را پیشین نسل جاي است گرفته خوي اسالمی اخالق

 ضروري نهضت تدام و پایداري براي اي برجسته افراد چنین وجود و داشت دیگري خصوصیت اسالم، آسمانی هاينهضت میان در

 و اخالقی و اجتماعی نظامات نظر از و بودند جهان مردم ترین افتاده عقب از که آمد پدید مردمی میان در اسالم آیین زیرا. بود

 به نیاکان از را آن که حج مراسم جزبا، مذهبی سنن از. بردند می سر به فرطم محرومیت در بشري تمدن و فرهنگ هاي جلوه سایر

 اطالع بی آن از حجاز مردم اکثر، نکره نفوذ دیارآنان به) ع (عیسی و) ع (موسی تعالیم. نبودند آشنا دیگري چیز با، بودند برده ارث

. بود شده آمیخته آنان روان و روح باو داشت کامل رسوخ آنها دل در جاهلیت رسوم و عقاید، متقابالً. بودند
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 افراد این میان در آن ي ادامه و نگاهداري ولی، گیرد صورت آسانی به است ممکن ملل نوع این میان در مذهبی جهش نوع هر

. دارد باز عقبگرد و انحراف نوع هر از را آنان تا است پیگیر مراقبتهاي و تالشها نیازمند

 رسالت صاحب اطراف از نبرد گرماگرم در نهضت هواداران که، حنین و احد نبردهاي ي کاندهندهت هاي صحنه و رقتبار حوادث

 به عقلی و ایمانی رشد نظر از) ص (پیامبر ي صحابه که است روشنی گواه، گذاشتند تنها نبرد میدان در را او و شدند پراکنده

. سازد برآب نقش،بود پیامبر مرگ مترصد راکه دشمن ي نقشه آخرینو بسپارد آنان به اموررا ي اداره پیامبر که بودند نرسیده حدي

 اکنون که شد می دیگري ي چاره باید بلکه، کند تأمین را رسالت صاحب نظر توانست نمی امت خود به رهبري امر واگذاري، آري

: کنیم می اشاره آن به

 فروع و اصول به اعتقاد و ایمان نظر از که اي شایسته فرد خداوند طرف از که بود آن صحیح راه، نهضت تداوم و پایداري براي: ب

 و خطا از مصونیت و وسیع علم و نیرومند ایمان پرتو در تا شود انتخاب نهضت رهبري براي باشد) ص (پیامبر همچون نهضت

. کند تضمین را آن پایداري گرفته عهده به را انقالب رهبري، لغزش

 پیامبر که دهد می گواهی فراوانی تاریخی شواهد و است آن استواري و صحت مدعی تشیع مکتب که است مطلبی همان این

 با و گشود مهم معضل این از گره »حجۀالوداع «از بازگشت هنگام به هجري دهم سال الحرام ذیحجۀ هیجدهم روز در گرامی

. کرد تضمین را اسالم استمراري و بقا، خداوند طرف از خود جانشین و وصی تعیین

   امامت  درباره نظریه دو

 داده اسالمی امت فرد داناترین و ترین شایسته به خداوند جانب از که است الهی منصب یک شیعه دانشمندان نظر از خالفت

، است کتاب ي دارنده و وحی نزول طرف و شریعت گذار پایه پیامبر که است این نبی و امام میان واضح حد و روشن مرز. شود می

 آن ي کننده بازگو و مبین، وزمامداري حکومت شؤون بر عالوه ولی، نیست شؤون این از یک هیچ واجد چه اگر، امام آنکه حال

 ي عهده به را آنها بیان و نشده آنها بیان به موفق، شرایط بودن نامساعد یا و فرصت نبودن اثر بر، پیامبر که است دین از قسمت

. است نهاده خود اوصیاي

 بلکه، است ثغورکشور نگهبان و حقوق حافظ و قوانین مجري و اسالم زمامدار و وقت حاکم تنها نه، شیعه نظر زا خلیفه، بنابراین

 بیان دین بنیانگذار ي وسیله به عللی به که است قوانین و احکام از قسمت آن مکمل و مذهبی دشوار مسائل و مبهم نقاط روشنگر

. است نشده

 مادي شؤون و ظاهري کیان حفظ جز مقام این از هدف و است عادي و عرفی منصب یک تسنن اهل دانشمندان نظر از خالفت اما

 انتخاب اقتصادي و قضایی و سیاسی امور ي اداره براي عمومی افکار به مراجعه طریق از وقت ي خلیفه. نیست چیزي مسلمانان

 به پیامبر ولی شده تشریع) ص (رسول حضرت زمان در اجمال طور به که احکامی از قسمت آن بیان و دیگر شؤون و شود می

 حل اجتهاد طریق از را گرهها و مشکالت گونه این که است اسالم دانمشندان و علما به مربوط است نشده موفق آنها بیان به عللی

. کنند فصل و
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 به تا و شدند تقسیم دسته دو به آنان و آمد پدید مسلمانان میان در مختلف جناح دو، خالفت حقیقت در نظر اختالف بنابراین

. است باقی اختالف این امروز

 الزم نیز امامت براي است الزم پیامبري براي که شرایطی و است یکسان و شریک پیامبر با شؤون از قسمتی در امام، اول نظر بنابر

: کنیم می ذکر را شرایط این اینک. است

 پرسشهاي به پاسخ و دین حقایق و احکام بیان در و نگردد گناه گرد شعمر دوران تمام در یعنی، باشد معصوم باید پیامبر - 1

. است یکی طرف دو هر دلیل و. باشد چنین باید نیز امام. نشود اشتباه و خطا دچار مردم مذهبی

 و مکمل که جاازآن، نیز امام. نباشد مخفی او بر مذهب نکات از اي نکته هیچ و باشد شریعت به نسبت فرد داناترین باید پیامبر - 2

. باشد دین مسائل و احکام به نسبت فرد داناترین باید، است نشده بیان پیامبر زمان در که است شریعت از قسمت آن مبین

 تنها زیرا. گردد منصوب نبوت مقام به او طرف از و کند معرفی خدا باید را پیامبر و انتخابی نه است انتصابی مقام یک نبوت - 3

 است رسیده مقامی به غیبی عنایات پرتو در که را کسی آن شناسد می او تنها و دهد می تمیز معصوم غیر از ار معصوم که اوست

. است آگاه و واقف دین جزئیات تمام بر که

. است معتبر نیز او جانشین و امام در است معتبر پیامبر در که طور همان گانه سه شرایط این

، شریعت بر احاطه نه، علم نه، عدالت نه، است الزم عصمت نه. نیست الزم امامت در نبوت ایطشر از یک هیچ، دوم نظر به بنا ولی

 را اسالم کیان و شکوه سایرمسلمانان با مشاوره و خود هوش ي سایه در که است کافی بلکه؛ غیب عالم با ارتباط نه، انتصاب نه

. بکوشد اسالم خاك درگسترش جهاد به دعوت رتوپ در و کند برقرار را امنیت جزایی قوانی اجراي با و کند حفظ

 شخصاً پیامبر که بود الزم آیا و، گزینشی و انتخابی مقام یک یا است انتصابی مقام یک امامت مقام آیا که (را مسئله این اکنون ما

 به محترم نندگانخوا و کنیم می حل اجتماعی محاسبات رشته یک با) بگذارد امت ي عهده بر یا کند تعیین را خود جانشین

 حال در، )ص (پیامبر خود کردکه می ایجاب پیامبر  زمان سیاسی بخصوص و فرهنگی و اجتماعی اوضاع که یابند می در روشنی

. نکند واگذار امت انتخاب به را آن و کند حل را جانشینی مشکل، خویش حیات

 او ي برعهده مردم رهبري بوده حیات قید در) ص (داخ رسول تا و است خاتم دین و جهانی آیین، اسالم آیین که نیست شکی

 از پس رهبري مقام آیا اینکه در. گردد واگذار امت از فرد ترین شایسته به رهبري مقام باید وي درگذشت از پس و است بوده

: دارد وجود نظر دو، انتخابی مقام یک یا است تنصیصی مقام یک پیامبر

 سنت اهل که حالی در، گردد تعیین خدا جانب از پیامبر جانشین باید و است تنصیصی ممقا رهبري مقام که معتقدند شیعیان

 براي کدام هر. برگزیند کشور امور ي اداره براي پیامبر از پس را فردي باید امت و است گزینشی و انتخابی مقام این که معتقدند

 اوضاع تحلیل و تجزیه باشد اینجامطرح در تواند می آنچه. است مذکور عقاید کتابهاي در که اند آورده را وجوهی و دالیل خود نظر

. کند ثابت را نظر دو از یکی تواند می که است رسالت عصر بر حاکم
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 تعیین خودپیامبر طریق از خدا ي وسیله به) ص (پیامبر جانشین کند می ایجاب رسالت عصر در اسالم داخلی و خارجی سیاست

 اختالف ایجاد و افساد و جنگ به، منافقان و ایران و روم یعنی، مثلث خطر یک ي ناحیه از ستهپیو اسالمی ي جامعه زیرا. شود

 صف در خارجی دشمن دربرابر را امت همه، سیاسی رهبري تعیین با پیامبر که کرد می ایجاب امت مصالح همچنین شد می تهدید

 این توضیح اینک. ببرد بین از کرد می کمک آن به نیز داخلی اختالفات که را او تسلط و دشمن نفوذ ي زمینه و دهد قرار واحدي

 وپیوسته بود مستقر جزیره شبه شما در بزرگ قدرت این. داد می تشکیل روم امپراتوري را خطرناك مثلث این از ضلع یک: مطلب

 با مسلمانان برخوردنظامی نخستین. نرفت بیرون روم فکر از مرگ ي لحظه تا حضرت آن و داشت می مشغول خود به را پیامبر فکر

 یعنی، اسالم بزرگ فرمانده سه شهادت به برخورد این. داد رخ فلسطین سرزمین در هجري هشتم سال در روم مسیحی ارتش

. شد منتهی اسالم ارتش ناگوار شکست و رواحه بن عبداهللا و حارثه بن زید و طیار جعفر

 پاي نو مرکزحکومت که رفت می آن بیم لحظه هر و شد قیصر ارتش تجرأ موجب کفر سپاه برابر در اسالم سپاه نشینی عقب

 حرکت شام هاي کرانه سوي به سنگینی سپاه با هجرت نهم سال در) ص (پیامبر، جهت این از. گیرد قرار تاز و تاخت مورد اسالمی

 خود ي دیرینه حیثیت توانست الماس ارتش، زحمت و رنج سراسر سفر این در. کند رهبري شخصاً را نظامی برخورد نوع هر تا کرد

 ارتش خود بیمري از پیش روز چند و نساخت راقانع پیامبر نسبی پیروزي این اما. کند تجدید را خود سیاسی حیات و یابد باز را

. یابند حضور صحنه در و بروند شام هاي کرانه به که کرد مأمور زید بن اسامۀ فرماندهی به را اسالم

 با را سفیرپیامبر، کرد پاره را) ص (پیامبر ي نامه خشم شدت از ایران خسرو که دانید می. بود ایران توريامپرا مثلت دوم ضلع

. بکشد را او امتناع صورت در و کند دستگیر را پیامبر که بود نوشته یمن استاندار به حتی و بود کرده بیرون کشور و کاخ از اهانت

 از بود ایران ي مستعمره مدتها که یمن ي ناحیه استقالل موضوع اما، درگذشت) ص (خدا رسول زمان در چه اگر، پرویز خسرو

. کنند تحمل را قدرتی چنین وجود دادکه نمی اجازه ایران سیاستمداران به نخوت و کبر هرگز و نبود دور ایران خسروان انداز چشم

 جان قصد که آنجا تا. بودند تالش در انانمسلم میان در پنجم ستون صورت به پیوسته که بود منافق حزب خطر، سوم خطر

 خدا رسول مرگ با که کردند می زمزمه خود با آنان از گروهی. کنند ترور مدینه به تبوك راه در را او خواستند می، کرده را پیامبر

 32 تا 30 هاي آیه، طور ي سوره. ك.ر. شوند می آسوده همگی و گیرد می پایان اسالمی نهضت

 به را مسلمانان) ع (علی حضرت با بیعت طریق از خواست و زد شومی ترفند به دست ابوسفیان، )ص (یامبرپ درگذشت از پس

 رد دست بود آگاه او پلید نیت از که) ع (علی حضرت اما. کند استفاده آلود گل آب از و دهد قرار هم روي در رو جناح دو صورت

 آتش خواهی می که نیست تنهاامروز و نداري دیگري هدف فساد و فتنه ایجاد جز تو، سوگند خدا به: گفت او به و زد او ي سینه بر

. نیست تو به نیازي مرا که بدان. کنی بپا شر اي خواسته کراراً بلکه، بیفروزي فتنه

، )ص(محمد، احزاب، عنکبوت، توبه، انفال، مائده، نساء عمران آل هاي سوره در آنها از قرآن که بود حدي به منافقان تخریبی قدرت

. کند می یاد حشر و منافقین، حدید، مجادله، فتح

، نوبنیاداسالمی ي جامعه براي اسالم پیامبر که بود صحیح بودند نشسته اسالم کمین در که نیرومند دشمنان چنین وجود با آیا

 تعیین با باید) ص(پیامبر هک دارد می معلوم روشنی به اجتماعی محاسبات؟ نکند تعیین... و سیاسی و دینی رهبري، خود از پس

 را اسالمی وحدت استوار و محکم دفاعی خط یک آوردن پدید با و کرد می جلوگیري خود از پس اختالف نوع هر بروز از رهبري
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 ما از امیر باید بگوید گروهی هر) ص (اکرم رسول درگذشت از پس اینکه و ناگوار ي حادثه نوع هر از پیشگیري. ساخت می بیمه

. نبود پذیر امکان رهبر تعیین با زج، باشد

 این به شاید. کند می هدایت »پیامبر از پس رهبري مقام بودن تنصیصی «نظر استواري و صحت به را ما اجتماعی ي محاسبه این

 مطرح را جانشینی ي مسئله مکرراً، حیات دم واپسین تا بعثت روزهاي نخستین از) ص (پیامبر که بود دیگر جهات و جهت

: قسمت دو هر بیان اینک. است کرده معین، آن پایان در هم و رسالت آغاز در هم، را خود جانشین و ردهک می

) ص (پیامبر از که روایاتی و اخبار، سازد می مسلم را اول نظر حقانیت که اجتماعی محاسبات و فلسفی و عقلی دالیل از نظر قطع

 جانشین و وصی مکرر طور به خود خود رسالت دوران در) ص (اکمر پیامبر. کند می تصدیق را  شیعه علماي نظر است شده وارد

. است برده بیرون عمومی آراي به مراجعه و انتخاب قلمرو از را امامت موضوع، کرده تعیین را خود

 و وصی، بود دهنگروی او به کسی نفر صد جز هنوز که، رسالت آغاز در بلکه، کرد تعیین را خود جانشین عمر اواخر در تنها نه او

. کرد معرفی مردم به را خود جانشین

 به، عمومی دعوت از پیش را آنان و بترساند الهی عذاب از را خود نزدیک خویشاوندان که شد مأمور خداوند طرف از که روزي

 از که سیک نخستین: گفت چنین برداشت در را هاشم بنی سران از تن پنج و چهل که مجمعی در بخواند توحید آیین پذیرش

 او و برخاست میان آن از) ع (علی حضرت که هنگامی. بود خواهد شما میان در من جانشین و وصی و برادر کند یاري مرا که شما

. »است من جانشین و ووصی برادر جوان این«: گفت و کرد حاضران به رو) ص (پیامبر، نمود تصدیق رسالت به را

. دارد کامل اشتهار »الدعوة بدء حدیث «و »الدار یوم حدیث «نام به محدثان و مفسران میان در حدیث این

 تصریح) ع (علی حضرت جانشینی و والیت به، حضر و سفر در، مختلف مناسبتهاي به بلکه رسالت آغاز در تنها نه) ص (پیامبر

 ي واقعه اینک. رسد نمی »غدیر حدیث «ي پایه به عمومیت و قاطعیت و صراحت و عظمت نظر از آنها یک هیچ ولی، است کرده

: کنیم می ذکر تفصیل به را غدیر

   خم غدیر واقعه

 با فریضه این انجام بار این. کرد عزیمت مکه به حج مراسم تعلیم و فریضه انجام براي هجرت دهم سال در) ص (گرامی پیامبر

 آموختن یا و همسفري شوق به که افرادي .نامیدند »الوداع حجۀ «را آن جهت این از و شد مصادف عزیز پیامبر عمر سال آخرین

. اند شده زده تخمین هزار بیست و صد تا بودند حضرت آن همراه حج مراسم

 مکه در که کسانی جز و کردند می بدرقه را او انبوه گروهی که حالی در، را مدینه راه) ص (اکرم پیامبر و رسید پایان به حج مراسم

 سه در که رسید»غدیرخم «نام به آبی بی ي پهنه به کاروان چون. گرفت پیش در، بودند او رکاب در همگی بودند پیوسته او به

 فرود وحی پیک، دارد قرار است حجاج میقاتهاي از یکی و است واقع مدینه راه سه بر »رابغ «میلی چند در جحفه »جحفه «میلی

. رسند فرا بازماندگان و ایستند باز رکتح از همه که داد دستور نیز پیامبر. داد توقف فرمان پیامبر به و آمد
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 بسیار آفتاب حرارت که گرم نیمروزي در هم آن، آب بی ي منطقه این در پیامبر موقع بی ظاهر به و ناگهانی توقف از کاروانیان

 فرمان همیتا ودر است رسیده خدا جانب از بزرگی فرمان: گفتند می خود با مردم. ماندند درشگفت، بود تفتیده زمین و سوزنده

. کند ابالغ را خدا فرمان و دارد باز حرکت از را همه نامساعد موقع این در که است داده مأموریت پیامبر به که بس همین

 و رسالته بلغت فما تفعل لم ان و ربک من الیک انزل ما بلغ الرسول ایها یا«: شد نازل زیر ي آیه طی گرامی رسول به خدا فرمان

 رسالت نرسانی اگر و برسان مردم به است آمده فرود تو بر پروردگارت از را آنچه، پیامبر اي«) 67: مائده. (»ناسال من یعصمک اهللا

. »کند می حفظ مردم گزند از را تو خداوند و؛ اي نیاورده بجا را خداي

 و خطیر آنچنان بود شده مأمور آن غابال براي) ص (پیامبر که فرمانی: اوالً: کند می هدایت زیر نکات به را ما آیه مضمون در دقت

 را خود الهی رسالت کرد نمی ابالغ را آن و داد می راه خود به ترسی آن رساندن در) محال فرض بر (پیامبر هرگاه که بود عظیم

. شد می تکمیل وي رسالت مأموریت این انجام با بلکه، بود نداده انجام

 هرگاه که پیداست ناگفته زیر. نیست اسالمی دستورهاي و قرآن آیات مجموع»کالی انزل ما «از مقصود هرگز، دیگر عبارتی به

. ندارد آیه نزول به نیاز امربدیهی چنین یک و است نداده انجام را خود رسالت نکند ابالغ را الهی دستورهاي مجموع) ص (پیامبر

 رنگ رسالت خطیر ي وظیفه نشود تاابالغ و ودش می شمرده رسالت مکمل آن ابالغ که است خاصی امر ابالغ، آن از مقصود بلکه

 پیوستگی اسالمی فروع و اصول دیگر با که باشد اسالمی مهم اصول از یکی مأموریت مورد باید، ینابراین. گیرد نمی خود به کمال

. شود شمرده مسئله مهمترین پیامبر رسالت و خدا یگانگی از پس داشته

 به آسیبی مردم جانب از است ممکن مأموریت این انجام طریق در که داد می احتمال) ص (مبرپیا، اجتماعی محاسبات نظر از: ثانیاً

. »الناس من یعصمک اهللا و«: فرماید می او ي اراده تقویت براي خداوند و برسد او

. است نزدیکتر آن مضمون به کدام اند داده مأموریت موضوع تعیین در اسالمی مفسران که احتماالتی میان از دید باید اکنون

 اقر در را تن سی این خصوصیات و نام امینی ي عالمه مرحوم( تسنن اهل بزرگ محدثان از تن سی همچنین و شیعه محدثان

 نعیم ابو، طبري مانند افرادي نام آنان میان در که. است کرده بیان مبسوط طور به) 209 تا 196 ص 1 ج (»الغدیر «خود نفیس

 ابو و عباس ابن از پیامبر ي صحابه میان از و خورد می چشم به سیوطی الدین جالل، حموینی واسحاقاب، عساکر ابن، اصفهانی

) ص (پیامبر به خدا آن طی و است شده نازل خم غدیر در آیه که آنند بر )است شده برده نام عازب بن براء و خدري سعید

. کند رفیمع »مؤمنان موالي «عنوان به را) ع (علی حضرت که داده مأموریت

 از خودداري و باشد رسالت مکمل آن ابالغ داشت جا که بود اهمیتی پر و خطیر موضوعات از پیامبر از پس امام جانشینی و والیت

. شود شمرده رسالت امر در نقص ي مایه، آن بیان

 جانشینی و وصایت زیرا، دهد راه رعبی و خوف خود به، سیاسی و اجتماعی محاسبات نظر از، گرامی پیامبر که داشت جا همچنین

 مراتب به او از سال و سن ازنظر که گروهی بر بود نگذشته او عمر از سال سه و سی از بیش که) ع (علی حضرت مانند شخصی

 به، جوانان براي و دانستند می قبایل پیران ي شایسته را مهم مناصب همواره که اعرابی بر خصوصاً. (بود گران بسیار بودند باالتر

 بن اسمامۀ و مکه فرمانداري به را اسید بن عتاب) ص (اکرم رسول که هنگامی لذا. نبودند قائل وقعی، اند تجربه بی اینکه ي هانهب
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 از گذشته )گرفت قرار اعتراض مورد خود پیروان و اصحاب از جمعی طرف از کرد منصوب تبوك به عازم سپاه فرماندهی به را زید

 ریخته) ع (علی حضرت دست به نبرد هاي صحنه در بودند گرفته را) ص (پیامبر دور که افراد همین بستگان از بسیار خود، این

. بود خواهد سخت بسیار توز کینه مردمی بر فردي چنین حکومت و بود شده

 نوع یک به نبی کوته افراد نظر در خالفت براي فردي چنین تعیین و بود) ص (پیامبر داماد و عمو پسر) ع (علی حضرت، عالوه به

. است شده می حمل فامیلی تعصب

) ع (علی حضرت نصب با را نهضت پایداري که گرفت تعلق این بر خداوند ي حکیمانه ي اراده، نامساعد هاي زمینه این رغم به ولی

. سازد تکمیل او از پس راهنماي و رهبر تعیین با را خویش پیامبر جهانی رسالت و کند تضمین

 و تابید می شدت به خم غدیر سرزمین بر الحجه ذي ماه هجدهم نیمروز داغ آفتاب: گیریم می پی را غدیر ي واقعه شرح اکنون

 آمده فرود خدا پیامبر فرمان به محل آن در است کرده ضبط هزار بیست و صد تا هزار هفتاد از آنهارا تعداد تاریخ که انبوهی گروه

 نیم و سر بر نیمی، کرده نیم دو به را رداها گرما شدت از که حالی در، بردند می سر به روز آن تاریخی ي انتظارحادثه در و بودند

. بودند انداخته پا زیر را دیگر

 ظهر نماز اداي براي را خود مردم. شد بلند مؤذن تکبیر نداي و گرفت فرا را بیابان سارسر ظهر اذان طنین، حساس لحظات آن در

 به سپس و آورد بجا، خاطرنداشت به هرگز را آن نظیر غدیر سرزمین که، پرشکوه اجتماع آن با را ظهر نماز پیامبر و کردند آماده

: کرد ایراد زیر شرح به اي خطبه بلند باصداي و گرفت قرار بود یافته ترتیب شتران جهاز از که بلندي منبر بر و آمد جمعیت میان

 بدي و خویش نفسهاي شر از و کنیم می توکل او بر و داریم مانای او به و خواهیم می یاري او از. خداست آن از ستایش

 او براي کرد راهدایت کس هر که خدایی؛ نیست راهنمایی و هادي گمراهان براي او جز که بریم می پناه خدایی به کردارهایمان

. وستا ي فرستاده و خدا ي بنده محمد و نیست او جز خدایی که دهیم می گواهی. نیست اي کننده گمراه

. هستید مسئول نیز شما و مسئولم من و. بروم شما میان از و گویم لبیک را حق دعوت من که است نزدیک، مردم اي هان

؟ کنید می فکر چه من ي درباره

 بسیار راه دراین و کردي نصیحت و خواهی خیر ما به نسبت و کردي تبلیغ را خدا آیین تو که دهیم می گواهی: گفتند پیامبر یاران

. بدهد نیک پاداش تو به خداوند کوشیدي

 و نیست خدایی، خدا جز که دهید نمی گواهی شما آیا: فرمود، شد حکمفرما جمعیت بر آرامش مجدداً وقتی، )ص (اکرم پیامبر

 کسانی خداوند و رسید خواهد فرا شک بدون رستاخیر روز و است حق مرگ و دوزخ و بهشت؟ اوست پیامبر و خدا ي بنده محمد

؟ کرد خواهد زنده اند شده پنهان خاك در که را

. دهیم می گواهی، آري، آري: گفتند پیامبر یاران

: پرسید ناشناسی؟ کرد خواهید معامله آنها با چگونه؛ گذارم می یادگار به گرانبها چیز دو شما میان در من: داد ادامه) ص (پیامبر

؟ چیست گرانبها چیز دو این از مقصود
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 چنگ او کتاب به. شماست دست در دیگرش طرف و خدا دست در آن طرف یک که خداست کتاب اکبر ثقل: فرمود) ص (پیامبر

 جدا هم از رستاخیر روز تا من یادگار دو که داده خبر من به خدایم. است من بیت اهل و عترت اصغر ثقل و. نشوید گمراه تا بزنید

. شوند نمی

. نشوید نابود تا نمانید عقب دو آن از و نگیرید پیشی من عترت و خدا کتاب بر، مردم اي هان

 و شد نمایان مردم ي همه بر او بغل زیر سفیدي که جایی تا، برد باال و گرفت را) ع (علی حضرت دست) ص (پیامبر موقع این در

 که است اي مسئله اجتماع این از مقصود که دریافتند و شناختند خوبی به را او و دیدند پیامبر کنار در را) ع (علی حضرت همه

. دهند فرا گوش) ص (پیامبر سخنان به که شدند آماده خاصی ولع با همگی و است) ع (علی حضرت به مربوط

؟ کیست آنان خود از مؤمنان بر فرد سزاوارترین، مردم اي هان: فرمود) ص (پیامبر

. دانند می بهتر او پیامبر و خداوند: دادند پاسخ پیامبر یاران

 هر«، مردم اي هان. سزاوارترم و اولی خودشان اوز آنها بر و هستم مؤمنان موالي من و من موالي خداوند: داد ادامه) ص (مبرپیا

. »اوست رهبر و موال هم علی، هستم او رهبر و موال من که کس

 بار چهار را جمله این) ص (یامبرپ، او مسند در حنبل بن احمد نقل به بنا( کرد تکرار بار سه را آخر جمله این) ص (اکرم رسول

: داد ادامه سپس و ) کرد تکرار

 یاري را علی یاران، خدایا. بدارد دشمن را علی که را کسی بدار دشمن و بدارد دوست را علی که را کسی بدار دوست، پروردگارا

. ده قرار حق محور را علی، پروردگارا. گردان ذیل و خوار را او دشمنان و کن

. کنند مطلع امر این از را دیگران و دهند خبر غایبان به حاضران است الزم: دافزو سپس

 دین امروز خداوند که داد بشارت) ص (گرامی پیامبر به و آمد فرود وحی ي فرشته که بود باقی خود حال به شکوه با اجتماع هنوز

 رضیت و نعمتی علیکم اتممت و دینکم لکم اکملت مالیو«. داشت ارزانی بتمامه مؤمنان بر را خویش نعمت و کرد تکمیل را خود

) 3 ي آیه، مائده ي سوره (»دیناً االسالم لکم

 پایان به را خود نعمت و کرد کامل را خود دین که سپاسگزارم را خدا: فرمود و شد بلند) ص (پیامبر تکبیر صداي، لحظه این در

. شد خشنود ازمن پس علی والیت و من رسالت از و رسانید

 و مرد هر موالي و خود موالي را او و گفتند می تبریک) ع (علی حضرت به، دسته دسته، او یاران و آمد فرود خود جایگاه از پیامبر

 با شعري قالب در را تاریخی بزرگ ي واقعه این و برخاست، خدا رسول شاعر، ثابت بن حساس موقع این در. خواندند می مؤمنی زن

پردازیم می بیت دو ي ترجمه به فقط او معروف ي چکامه از. بخشید اودانیج رنگ آن به و ریخت شکوه

فاننی علی یا قم له فقال: 
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  وهادیاً اماماً بعدي من رضیتک

ولیه فهذا مواله کنت فمن

  موالیا صدق اتباع له فکونوا

 شیعه درکتابهاي. است شده وارد تسنن اهل دانشمندان مدارك در که بود تاریخی بزرگ ي واقعه این ي خالصه یافت نگارش آنچه

 که کند می نقل) ص (پیامبر از مشروحی ي خطبه احتجاج کتاب در طبرسی مرحوم. است شده بیان تر گسترده طور به واقعه این

. کنند مراجعه کتاب آن به توانند می مندان عالقه

  شود نمی فراموش هرگز غدیر واقعه

 به و دلها در زنده صورت به، اعصار و قرون تمام در غدیر تاریخی ي واقعه که است فتهگر تعلق این بر خداوند ي حکیمانه ي اراده

 آن از تاریخ و کالم و حدیث و تفسیر کتابهاي در اسالمی نویسندگان زمانی و عصر هر در و بماند، کتب و اسناد در مکتوب صورت

 حضرت انکار قابل غیر فضایل از را آن و دهند سخن ادد آن ي درباره خطابه و وعظ مجالس در مذهبی گویندگان و بگویند سخن

 از را خود ادبی ذوق و اند گرفته الهام واقعه این از بسیاري سرایندگان و شعرا بلکه، گویندگان و خطبا تنها نه. بشمارند) ع (علی

 و گوناگون هاي صورت به را اتقطع عالیترین و اند ساخته مشتعل والیت صاحب به نسبت اخالص از و حادثه این ي زمینه در تأمل

. اند نهاده یادگار به خود از مختلف زبانهاي به

 و وفیلسوف متکلم و مفسر و محدث از اعم، دانشمندان توجه مورد غدیر رویداد همچون تاریخی ي واقعه کمتر، جهت این از

. است شده مبذول ایتعن ي درباره اندازه این تا و است گرفته قرار، نویس سیره و مورخ و شاعر و خطیب

 تا و مائده ي سوره 67 و 3 آیات است ي واقعه این ي درباره کریم قرآن آیات از آیه دو نزول، حدیث این بودن جاودانی علل از یکی

. شد نخواهد محو خاطرها از و بود خواهد باقی نیز تاریخی ي واقعه این است باقی قرآن که روزي

 و گیرند عیدمی را روز این نیز اکنون هم شیعیان و اند شمرده می مذهبی اعیاد از یکی را آن هدیرین اعصار در اسالمی ي جامعه

. دهند می انجام نیز روز این در دارند می پا بر  اسالمی اعیاد دیگر در که را مراسمی

 بوده معروف عیدغدیر روز نام به مسلمانان میان در الحرام الحجۀ ذي هجدهم روز که شود می استفاده خوبی به تاریخ به مراجعه از

 ذي هجدهم روز که عیدغدیر روز در هجري 487 سال در: گوید می المستنصر بن مستعلی ي درباره خلکان ابن که آنجا تا، است

 به شب دوازده، هجري 487 سال در وي: نویسد می باهللا المستنصر ي درباره العبیدي و. کردند بیعت او با مردم است الحرام الحجۀ

. است غدیر عید شب، الحجه ذي هجدهم شب همان شب این. درگذشت که بود مانده باقی الحجه ذي ماه آخر

 امت میان در معروف شبهاي از را شب این نیز ثعالبی و مسعودي بلکه، نامد می غدیر عید شب را شب این خلکان ابن تنها نه

. اند شمرده اسالمی
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، خود همسران به بلکه، انصار و مهاجرین به) ص (پیامبر روز آن در زیرا، گردد می باز غدیر روز خود به اسالمی عید این ي ریشه

 کسانی نخستین: گوید می ارقم بن زید. بگویند تبریک بزرگی فضیلت چنین مورد در او به و شوند وارد) ع (علی بر که داد دستور

. داشت ادامه مغرب تا بیعت و تبریک مراسم و بودند زبیر و طلحه، عثمان، عمر، ابوبکر دادند دست علی با که مهاجرین از

 به مطلب این البته. اند کرده نقل را غدیر حدیث صحابی نفر ده صدو که است کافی اندازه همین تاریخی رویداد این اهمیت در

 ده صدو نام تسنن اهل دانشمندان کتابهاي در تنها بلکه، اند کرده نقل را حادثه تعداد همین تنها زیاد گروه از که نیست آن معنی

 از آنان از زیادي گروه ولی، کرد القاء نفري هزار صد اجتماع در را خود سخنان) ص (پیامبر که است درست. خورد می چشم به تن

 درج هب موفق تاریخ اند کرده نقل را واقعه نیزکهاین آنان از گروهی. است نشده نقل حدیثی آنان از و بودند حجاز دست دور نقاط

. است نرسیده ما دست به کرده درج هم اگر و است نشده آن

. اند پرداخته حدیث این نقل به، آنان از تن نه و هشتاد، است »تابعان «عصر که، هجري دوم قرن در

 در را حدیث این آنان از تن شصت و سیصد و هستند تسنن اهل دانشمندان و علما از همگی بعد قرنهاي در حدیث راویان

. اند کرده اعتراف آن استواري و صحت به زیادي گروه و اند آورده خود تابهايک

 هفتم قرن در، بیست ششم قرن در، چهار و بیست پنجم قرن در، سه و چهل چهارم قرن در، دانشمند دو و نود سوم قرن در

 در، سیزده دوازدهم قرن در، دوازده همیازد قرن در، چهارده دهم قرن در، شانزده نهم قرن در، هجده هشتم قرن در، یک و بیست

. اند کرده نقل را حدیث این دانشمند بیست چهاردهم قرن در و دوازده سیزدهم قرن

. اند نوشته کتابهایی مستقالً آن مفاد و اسناد ي درباره بلکه اند نکرده اکتفا حدیث نقل به تنها نیز گروهی

 از طریق هفتاد از متجاوز از را حدیث این، نوشته »الغدیر حدیث طریق فی یۀالوال «نام به کتابی، اسالمی بزرگ مورخ، طبري

. است کرده نقل) ص (پیامبر

. است کرده نقل تن پنج و صد از را حدیث این »والیت «ي رساله در کوفی عقده ابن

. تاس کرده نقل طریق پنج و بیست از را حدیث این، جعانی به معروف، بغدادي عمر بن محمد ابوبکر

. است نفر شش و بیست اند نوشته کتاب تاریخی ي واقعه این خصوصیات پیرامون مستقالً که کسانی تعداد

 به که است »الغدیر «تاریخی کتاب همه از جامعتر که اند نوشته اي ارزنده کتابهاي بزرگ ي واقعه این ي درباره شیعه دانشمندان

 زندگانی از بخش این تحریر در و است یافته نگارش امینی اهللا آیۀ مرحوم مجاهد ي عالمه اسالمی نامی ي نویسنده تواناي ي خامه

  . آمد عمل به فراوانی استفاده شریف کتاب این از) ع (امام
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 خالفت از قبل و پیامبر درگذشت از پس علی حضرت زندگانی

   سکوت سال پنج و بیست

 این در هرچند. رسید پایان به بود حیات قید در) ص (گرامی پیامبر که روزي تا) ع (امیرمؤمنان زندگانی ي عمده حوادث بررسی

 بوده روبرو آنها با دوره این در) ع (امام که رویدادهایی و حوادث از بسیاري و نگرفت انجام کامل پژوهش و گسترده بررسی بخش

 ي کننده بازگو یا امام ءشخصیت سازنده که بزرگ رویدادهاي اما، ماند ناگفته داشته قرار دوم ي درجه در اهمیت نظر از ولی

 حدي تا وي اخالقی سجایاي و انسانی فضایل با آن خالل در و شد بیان ترتیب به بوده حضرت آن ایمان استواري و روح عظمت

. شدیم آشنا

: بپردازیم یبررس به، است حضرت آن زندگانی بخش چهارمین که، )ع (امام زندگایت از دیگري بخش در که است آن وقت اکنون

 بزرگترین عنوان به کوتاه مدت این در امام و گرفت را او گرانبهاي عمر از سال سه و سی) ع (علی حضرت زندگی گانه سه مراحل

 از) ص (پیامبر ازمرگ پس فردي هیچ اسالم ي حوزه در و شد شناخته اسالم ي چهره ترین درخشنده و رهبر عالیترین و قهرمان

 همه در و نبود) ع (علی ي مرتبه به بینوایان به کمک و مواسات و خدا راه در کوشش و جهاد و دانش و علم و تقوا و فضیلت نظر

. بود علی به پیامبر شدید ومودت مهر و جانبازي و فداکاري و قهرمانی و شجاعت از سخن، یمن و حجاز از اعم، جا

 وقتی اما باشد اسالمی ي جامعه ثقل مرکز و اسالم محور نیز گرامی پیامبر درگذشت از پس) ع (امام بایست می قاعدتاً و هذا علی

 بر، بود قرن ربع درحدود که، خود زندگی ي دوره چهارمین در) ع (امام زیرا. یابیم می را آن خالف زنیم می ورق را تاریخ صفحات

 شرکت جهادي در نه. کرد اختیار سکوت و گرفت کناره خاصی طور به اجتماع ي صحنه از بود شده ایجاد که خاصی شرایط اثر

. پرداخت افراد سازندگی و فردي وظایف به و کرد نیام در شمشیر. گفت سخن رسمی طور به اجتماع در نه و کرد

 ورکن اسالم جهان شخص ودومین داشت قرار اجتماع درمتن درگذشته که شخصیتی براي طوالنی گیري گوشه و سکوت این

 مسلط خویش بر که خواست می) ع (علی حضرت چون، بزرگی روح. نبود وآسان سهل رفت می رشما به مسلمانان براي بزرگی

. دهد تطبیق داشت تضاد سابق وضع با نظر هر از که جدید وضع با را وخود شود

: شد می خالصه زیر امور در دوره این در) ع (امام فعالیتهاي

 شگفت تهجد و عبادت سجاد امام که آنجا تا؛ بود) ع (علی حضرت مانند شخصیتی شأن در که صورتی به هم آن خدا عباد - 1

. دانست می ناچیز خود بزرگوار جد عبادتهاي برابر در را خود انگیز

 شمار به) ع (امام از پس اسالم مفسر بزرگترین که، عباس ابن مانند شاگردانی تربیت و آیات مشکالت حل و قرآن تفسیر - 2

. رفت می

 تحقیق براي) ص (پیامبر درگذشت از پس که مسیحیان و یهودیان باالخص، دیگر نحل و ملل دانشمندان يپرسشها به پاسخ - 3

 و تورات بر او تسلط که، )ع (علی حضرت جز پاسخگویی که کردند می مطرح سؤاالتی و شدند می مدینه رهسپار اسالم ي درباره

 دچار اسالمی ي جامعه شد نمی پر) ع (امام ي وسیله به خال این اگر. کردند نمی پیدا، بود روشن سخنانش خالل از انجیل
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 در عظیمی شکفتگی و انبساط داد می قاطع و روشن پاسخهاي سؤاالت ي کلیه به امام که هنگامی و. شد می شدیدي سرشکستگی

. آمد می پدید بودند نشسته) ص (پیامبر جاي بر که خلفایی ي چهره

 پیامبر از حدیثی و مجید قرآن در نصی آنها مورد در و نداشت سابقه اسالم در که نوظهور رویدادهاي از بسیاري حکم بیان - 4

) ع (علی حضرت مانند شخصیتی صحابه میان در اگر و است) ع (امام زندگی حساس امور از یکی این. نبود دست در) ص (گرامی

 مسائل از بسیاري، رفت می شمار به داوري و قضا موازین به آنها آشناترین و امت داناترین) ص (گرامی پیامبر تصدیق به که، نبود

. ماند می باقی کور گره و الینحل ي عقده صورت به اسالم صدر در

 باشد مردم درمیان پیامبر سان به معصومی و آگاه امام) ص (گرامی پیامبر رحلت از پس که کرد می ایجاب نوظهور حوادث همین

 و قیاس به عمل و نامطلوب گرایشهاي از را امت او ي گسترده و وسیع علم، داشته کافی طتسل اسالم فروع و اصول تمام بر که

. نبود کسی در) ع (علی حضرت در جز، )ص (خدا رسول یاران تمام تصدیق به، بزرگ موهبت این و دارد باز گمان

. است منعکس تاریخ و حدیث کتابهاي در آیات از وي جالب و ابتکاري هاي استفاده و) ع (امام داوریهاي از قسمتی

 اعتماد مورد مشاور یگانه) ع (امام، شد می روبرو بست بن با مشکالت از اي پاره و سیاسی مسائل در خالفت دستگاه که هنگامی - 5

 در ها مشاوره این از برخی.کرد می معین را کار مسیر و داشت می بر آنان راه سر از را مشکالت خاصی بینی واقع با که بود

. است شده نقل تاریخ کتابهاي در و البالغه هجن

) ع (امام معنوي تصرف و رهبري پرتو در تا، داشتند سلوك و سیر براي اي آماده روح و پاك ضمیر که گروهی پرورش و تربیت - 6

. ببینند باطنی مچش و دل ي دیده با دید توان نمی ظاهر ي دیده با که را آنچه و کنند فتح را معنوي کماالت هاي قله بتوانند

 قنات و کرد می احداث باغ خود دست با) ع (امام که آنجا تا؛ درماندگان و بینوایان از بسیاري زندگی تأمین براي کوشش و کار - 7

. کرد می وقف خدا راه در را آنها سپس و نمود می استخراج

 اسالم بزرگ نویسان تاریخ که گفت تأسف کمال با باید یول. بود قرن ربع این در) ع (امام چشمگیر فعالیتهاي و کارها اصول اینها

 ضبط درست دوره این رادر) ع (علی حضرت زندگی جزئیات و خصوصیات، نداده شایانی اهمیت) ع (امام زندگی از بخش این به

 گسترده طور به و قتد به آنچنان شوند می وارد عباس بنی و امیه بنی فرمانروایان زندگی به وقتی آنان که حالی در. اند نکرده

. کنند نمی فروگذار را چیزي که گویند می سخن

 نویسندگان یا جفاکار تاریخ ولی باشد ابهام از اي هاله در) ع (امام ي ساله پنج و بیست زندگی خصوصیات که نیست تأسف جاي آیا

 این در که را اشعاري و کنند بطض دقت کمال با را عباسی خلفاي و مروان و معاویه فرزندان نوش و عیش مجالس جنایتگر

 فرو آنها از پرده شب دل در که را رازهایی و شده می بدل و رد رامشگران و خلفا میان که را لغوي سخنان و خواندند می مجالس

 جزئیات کهبل، اند کرده تنظیم را آنها زندگی از قسمت این تنها نه! ؟کنند درج خود کتابهاي در، اسالم تاریخ عنوان به، افتاده می

 نیز را آنان هاي معشوقه و زنان آرایش ي نحوه و زیور و زر خصوصیات و اغنام و احشام تعداد و کارپردازان و نشینان حاشیه زندگی

 هرگز نبود ایشان فداکاري و جانبازي اگر که همانان، رسند می حق مردان و خدا اولیاي زندگی شرح به وقتی ولی. اند کرده بیان
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 همچون و اند بسته زنجیر آنان ي خامه بر گویی، بگیرند دست در را سیادت و خالفت زمام توانستند نمی لیاقت بی گروه این

. برسانند پایان به سرعت به را تاریخ از فصل این خواهند می شتابان رهگذري

  خورد می ورق برگ نخستین

 ابدیت به او روح و بود) ع (امام ي سینه بر) ص (میگرا پیامبر مبارك سر که خورد ورق اي لحظه در فصل این برگ نخستین

 که) ص (پیامبر یاران: دهد می شرح چنین خود تاریخی هاي خطبه از یکی در را ي واقعه این جریان) ع (علی حضرت. پیوست

 که دشمن با جهاد در. ام نکرده سرپیچی او پیامبر و خدا از اي لحظه هرگز من که دارند خاطر به هستند او زندگی تاریخ حافظان

 در سپرد جان) ص (خدا رسول. نکردم دریغ خدا پیامبر راه در خویش جان از، نهادند می عقب به گام و کردند می فرار قهرمانان

 آنگاه. کشیدم ام چهره بر دست تبرك براي من و شد جدا او بدن از جان من دست روي بر و بود من ي سینه بر سرش که حالی

 بر که آنان ي همهمه و رفتند می باال گروهی آمده فرود فرشتگان از گروهی. کردند می یاري مرا فرشتگان و مداد غسل را او بدن

 پیامبر مرگ و حیات حال در کس هیچ. نهادیم خود درآرامگاه او اینکه تا؛ رسید می گوش به مرتب خواندند می نماز پیامبر جسد

. نیست تر شایسته و سزاوارتر او به من از) ص(

. داشت وا مخفیانه و مرموز تالشهاي به را دیگر گروهی و برد فرو سکوت در را گروهی) ص (پیامبر درگذشت

 او! بود عمر جانب از پیامبر وفات تکذیب موضوع شدند روبرو آن با مسلمانان که اي واقعه نخستین) ص (پیامبر رحلت از پس

 ام ابن و عباس چه هر. کرد می تهدید است شده فوت پیامبر گفتند می که را فراديا و بود کرده پا بر پیامبر ي خانه برابر در غوغایی

 مدینه بیرون در که ابوبکر او دوست اینکه تا. افتاد نمی مؤثر کردند می تالوت بود پیامبر مرگ امکان از حاکی که را آیاتی مکتوم

 نیز دیگران و میري می تو (»میتون انهم و میت انگ«: زمر ي هسور 30 ي آیه خواندن با شد آگاه ماجرا از چون و آمد برد می سر به

! کرد خاموش را عمر بودند کرده تالوت نیز دیگران او از قبل که) میرند می

 یافتن پایان انتظار در و کردند می کمک را او اصحاب از گروهی و شد) ص (پیامبر غسل مشغول) ع (علی حضرت که هنگامی

 انتخاب جهت به ساعده بنی ي سقیفه جنجال کردند می آماده پیامبر مطهر جسد بر نماز خواندن براي را خود و بودند کفن و غسل

 از که ابوعبیده و عمر و ابوبکر وقتی اما، بود انصار دست در سقیفه در کار ي رشته. شد پا بر) ص (گرامی پیامبر براي جانشین

 انصار انجمن به و کردند ترك شد می آماده غسل براي که را) ص (پیامبر دجس شدند آگاه انجمنی چنین برپایی از بودند مهاجران

 در، شد انتخاب اهللا رسول ي خلیفه عنوان به رأي پنج با ابوبکر خورد و زد احیاناً و لفظی جدالهاي از پس و پیوستند سقیفه در

. نبودند آگاه او انتخاب از، نفر سه آن جز، مهاجران از احدي که حالی

 شم که ابوسفیان، بود مشغول خود کار به نیز سقیفه انجمن و بود) ص (پیامبر تجهیز مشغول) ع (امام که دار و گیر این در

 تا بده را دستت: گفت به و زد را) ع (علی حضرت ي خانه در مسلمانان میان در اختالف ایجاد منظور به داشت نیرومندي سیاسی

 با مناف عبد فرزندان از احدي کنم بیعت تو با من هرگاه که، بفشارم مسلمانان ي خلیفه عنوان به را تو دست و کنم بیعت تو با من

 ي همه سرانجام و کند نمی تخلف تو بیعت از قریش از کسی کنند بیعت تو با مناف عبد فرزندان اگر و، خیزد نمی بر مخالفت به تو

 بود آگاه او نیت از چون و کرد تلقی اهمیتی بی با را وسفیاناب سخن) ع (علی حضرت ولی. پذیرند می فرمانروایی به را تو عرب

. هستم) ص (پیامبر تجهیز مشغول فعالً من: فرمود
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 بیعت عنوان به را خود ي برادرزاده دست که خواست) ع (علی حضرت از نیز عباس، آن قبل یا ابوسفیان پیشنهاد با همزمان

 علی حضرت. رسید آنان گوش به تکبیر صداي که نگذشت چیزي. ورزید امتناع زنی او پیشنهاد پذیرفتن از حضرت آن ولی، بفشارد

 با تا بده را دستت که نگفتم؟ جویند می سبقت تو بر بیعت اخذ در دیگران که نگفتم: گفت عباس. پرسید عباس از را جریان) ع(

.جستند سبقت تو بر دیگران و نشدي حاضر تو ولی؟ کنم بیعت تو

  ؟بود بینانه واقع ابوسفیان و عباس پیشنهاد آیا

 بیعت براي را شخصیتها از گروهی) ص (پیامبر درگذشت از پس بالفاصله و شد می عباس پیشنهاد تسلیم) ع (علی حضرت چنانکه

 ي مسئله که کردند نمی جرأت هرگز دیگران زیرا. شد نمی تشکیل اساساً یا و خورد می هم به سقیفه اجتماع مسلماً، کرد می دعوت

 زمامداري براي رأي چند با را فردي و سازند مطرح بود خاصی گروه به متعلق که کوچک محیط یک در را اسالمی خالفت ممه

. کنند انتخاب

 تاریخ و بود بینی واقع از دور) ع (علی حضرت با شخصیتها از نفر چند خصوصی بیعت و پیامبر عمومی پیشنهاد، حال این با

 خالی حال دو از) ع (علی حضرت زمامداري زیرا. است کرده ابوبکر بیعت دربارها که کرد می را ريداو همان بیعت این ي درباره

 اخذ و نداشت گرفتن بیعت به نیازي، نخست صورت در. نبود یا بود خداوند جانب از شده تعیین و منصوص ولی) ع (امام یا: نبود

 موضوع و شد می شمرده الهی تعیین به اعتنایی بی نوع یک بمنص این اشتغال براي خود ساختن کاندیدا و خالفت براي رأي

 قرار انتخابی مقام یک مسیر در و ساخت می خارج گردد تعیین خدا طرف از باید زمامدار اینکه و الهی منصب مجراي از را خالفت

 سرپوشی و زند نمی دست حقیقت تحریف به خود موقعیت و مقام حفظ براي بین حقیقت و پاکدامن فرد یک هرگز و؛ داد می

 را انگ و رنگ همان خالفت براي) ع (علی حضرت انتخاب، دوم فرض در. معصوم امام به رسد چه، گذارد نمی واقعیت روي

 ابی بیعۀ کانت«: گفت ابوبکر انتخاب ي درباره مدتها از پس، دوم ي خلیفه، او یار ترین صمیمی و گرفت ابوبکر خالفت که گرفت می

. داشت باز را شرش خداوند که بود عجوالنه کاري زمامداري براي ابوبکر انتخاب یعنی  »شرها هللا قی و فلته بکر

 کشمکش و دودستگی و اختالف ایجاد جز او نظر و نداشت نیست حس کوچکترین خود پیشنهاد در ابوسفیان اینکه مهمتر همه از

. نبود اسالم نوپاي نهال خشکاندن و جاهلیت دوران به بعر گردانیدن باز و آلود گل آب از استفاده و مسلمانان میان در

: است زیر قرار به آن بیت دو ي ترجمه که سرود حضرت آن مدح در چند اشعاري و شد) ع (علی حضرت ي خانه وارد وي

. ندوزند طمع چشم شما مسلم حق در وعدي تیم هاي قبیله مخصوصاً، مردم تا بشکنید را سکوت! هاشم فرزندان

. »نیستیم آن اهل ما که هستی کاري پی در تو«: فرمود و کرد اشاره او ناپاك نیت به کنایه طور به) ع (علی حضرت ولی

 به مرا. بودي اسالم بدخواه مدتها تو. نداري دیگري هدف آشوب و فتنه جز تو: گفت و کرد مالمت را او علی: نویسد می طبري

. یستن نیازي تو ي پیاده و سواره و پند و نصحیت

 بینم می طوفانی: کرد ارزیابی چنین آن ي درباره و  دریافت خوبی به) ص (پیامبر جانشینی ي درباره را مسلمانان اختالف ابوسفیان

. سازد خاموش را آن توان نمی دیگري چیزي خون جز که
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 و کشت جز را اختالف طوفان نبود شمها بنی خاندان گذشتگی خود از و فداکاري اگر و بود صائب بسیار خود ارزیابی در ابوسفیان

. نشاند فرو توانست نمی چیزي کشتار

  توز  کینه گروه

 که خوانیم می جاهلی عرب تاریخ در اگر و بودند معروف و مشهور توزي کینه و انتقامجویی به جاهلی عرب قبایل از بسیاري

 نمی بیرون انتقام فکر از گاه هیچ که است بوده هتج این به است داشته دنبال به را بزرگی رویدادهاي همواره کوچک حوادث

 که نبود چنان اما، یافتند دوباره تولدي و کشیدند دست جاهالنه سنتهاي از حدي تا اسالم پرتو در آنان که است درست. آمدند

 اسالم از پس جویی نتقاما حس بلکه؛ باشد نمانده باقی آنان روح زوایاي در آنها از اثري، شده کن ریشه کامالً احساسات نوع این

. خورد می چشم به بیش و کم نیز

 ي خلیفه به رو سقیفه انجمن در، انصار ي جبهه به خالفت انتقال طرفدار و انصار نیرومند مرد، منذر بن حباب که نیست جهت بی

 به امور زمامام که ترسیم می نآ از ولی، ورزیم نمی حسد کار این بر و نیستیم مخالف هرگز شما زمامداري با ما: گفت و کرد دوم

 زیرا؛ایم کشته اسالم گسترش و شرك محو براي و جنگ هاي معرکه در را آنان برادران و پدران و فرزندان ما که بیفتد افرادي دست

 قطعاً ما وضع گیرند قرار کار رأس در افراد همین چنانچه. اند شده کشته ما جوانان و انصار فرزندان ي وسیله به مهاجران بستگان

. شد خواهد دگرگون

 نقیب زید ابی ابن نزد را جوهري عبدالعزیز بن احمد تألیف »سقیفه «کتاب هجري 610 سال در من: نویسد می الحدید ابی ابن

 از او آنچه و بود عاقالنه بسیار حباب بینی پیش: گفت استادم، رسید منذر بن حباب سخن به بحث که هنگامی. خواندم می بصره

 انتقام المیه بنی و داد رخ، گرفت قرار محاصره مورد یزید فرمان به شهر این که، مدینه به عقبه بن مسلم ي حمله در ترسید می آن

. گرفتند انصار فرزندان از را بدر کشتگان خون

 کرده بینی پیش را آن نیز پیامبر کرد می بینی پیش حباب که را آنچه: گفت و کرد آوري یاد نیز را دیگري مطلب استادم سپس

 بستگان از بسیاري خون که دانست می زیرا، ترسید می خود خاندان به نسبت ازاعراب برخی توزي کینه و جویی انتقام از نیز او. بود

 چه باشد دیگران دست در کار زمام اگر که دانست می و است شده ریخته هاشم بنی جوانان ي وسیله به جهاد هاي معرکه در ایشان

 را او و کرد می سفارش علی ي درباره مرتباً، جهت این از. برانگیزد رسالت خاندان فرزندان خون ریختن به را آنان توزي کینه بسا

 وي بیت اهل خون و علی خون داشت خواهند رسالت خاندان که مقامی و موقعیت اثر بر تا نمود می معرفی امت وزمامدار وصی

 ي جامه نظرپیامبر و گرفت قرار دیگران دست در کار و ساخت دگرگون را حوادث مسیر یرتقد؛ کرد توان می چه اما... بماند مصون

. ریختند او خاندان از که پاکی خونها چه و شد بشود نباید آنچه و نپوشید خود به عمل

 پیشوایی به را )ع (علی حضرت خدا فرمان به) ص (پیامبر، ما ي عقیده به زیرا، نیست صحیح شیعه نظر از بصره نقیب سخن گرچه

 که بود) ع (علی حضرت شایستگی بلکه، نبود بیتش اهل و او خون حفظ) ع (علی حضرت انتخابی علی و کرد تعیین و نصب امت

 خاندان دست در امور زمام اگر. است کامالًصحیح او تحلیل، حال عین در، اما؛ ساخت فراهم او براي را موقعیتی و مقام چنین

 و داد نمی رخ عباس بنی و امیه بنی جالدان ي وسیله به) ع (امام فرزندان کشتار و کربال اسفبار ادثحو هرگز بود علی حضرت

. شد نمی ریخته نما مسلمان مشت یک دست به رسالت خاندان پاك خون
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   معنی پر سکوت

 هر و روبروساخت بیعجی بحران با را رسالت خاندان و اسالمی ي جامعه) ص (گرامی پیامبر رحلت که نیست گو و گفت جاي

 ي جامعه سرانجام و ورشود شعله فرمانروایی و خالفت موضوع سر بر مسلمانان میان داخلی جنگ آتش که رفت می آن بیم لحظه

. بازگردند پرستی بت و جاهلیت عصر به مسلمان تازه عرب قبایل و گراید انحالل به اسالمی

 آن مردم از اي مالحظه قابل اکثریت و نکرده رسوخ دلها در آن هاي ریشه هنوز که بود نوبنیادي نهال و جوان نهضت، اسالم نهضت

 نشده فارغ پیامبر تدفین و تغسیل از) ص (پیامبر وفاي با یاران از بسیاري و) ع (علی حضرت هنوز. بودند نپذیرفته دل صمیم از را

: از بودند عبارت گروه دو این. انداختند راه به بسیاري جنجال و جار و شدند خالفت مدعی اصحاب از گروه دو که بودند

 که گرفتند تصمیم و گردآمدند هم دور ساعده بنی ي سقیفه نام به محلی در مهاجران از پیش که، خزرج تیره ویژه به، انصار - 1

 وحدت انصار هاي تیره میان در چون ولی. سازند پیامبر جانشین را او و بسپارند خزرجیان رئیس عباده بن سعد به را کار زمام

 انصار ي جبهه، بود نشده فراموش کلی به، خزرج و اوس هاي تیره مخصوصاً، انصار قبایل میان ي دیرینه هاي کینه هنوز و نبود کلمه

 این در را او تنها نه و نمودند مخالفت بود خزرج از کحه سعد پیشوایی با اوسیان و شد روبرو داخلی مخالفت با مبارزه ي صحنه در

. بگیرد دست به مهاجران از فردي را کار زمام که کردند تمایل ابراز بلکه نکردند یاري راه

 اشاره که علتی به ولی، بودند کامل اقلیت در سقیفه انجمن در اینکه با، گروه این. او همفکران و ابوبکر آنان رأس در و مهاجران - 2

 و آراء نیز مسجد تا راه نیمه در و آیند بیرون سقیفه انجمن از روزمندانهپی سرانجام و آورند گرد ابوبکر براي آرایی توانستند شد

. کند دعوت واطاعت بیعت رابراي مردم و قرارگیرد) ص (خدا رسول برمنبر،پیامبر ي خلیفه عنوان به، ابوبکر و کنند پیدا طرفدارانی

   خالفت مسئله و سوم جناح

 از شد می تشکیل جناح این. بود برخوردار بزرگی معنوي و روحی قدرت از که داشت وجود سومی جناح، جناح دو آن برابر در

 دانستند می) ع (علی حضرت رامخصوص خالفت که اسالم راستین پیروان از تعدادي و هاشم بنی رجال و) ع (مؤمنان امیر شخص

. دیدند می دیگران از تر شایسته رهبري و زمامداري براي جهت هر از را او و

 جناح دو که بود نرسیده پایان به) ص (گرامی پیامبر مطهر جسد تدفین مراسم هنوز که کردند می مشاهده خود دگاندی با آنان

. برخاستند ستیز و جنگ به پیامبر خالفت سر بر انصار و مهاجر

 غیر ابوبکر انتخاب که دکنن اعالم و برسانند مسلمانان ي همه بلکه انصار و مهاجرین سمع به را خود مخالفت اینکه براي جناح این

 در، شده متحصن) س (زهرا حضرت ي خانه در است بوده مشاوره اصول مباین و) ص (اکرم پیامبر تنصیص مخالف و قانونی

 گرامی دخت ي خانه شدند مجبور خالفت مخالفان و شکست هم در سرانجام تحصن این ولی. شدند نمی حاضر آنان اجتماعات

. بروند مسجد به و گویند ترك را پیامبر

 ورهبري خالفت کرد می مشاهده خود دیدگان با که) ع (امام ویژه به. بود سنگین بسیار سوم جناح ي وظیفه وضعیت آن در

 داد تشخیص) ع (امام، رو این از. شد خواهد خارج خود محور از بسیاري امور آن دنبال به و شود می خارج خود محور از اسالمی
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 شخصیتی سکوت و گرفت می خود به قانونی شکل داشت که نارواست کار این بر صحه نوع یک گفتنن هیچ و ماندن ساکت که

 را خاموشی مهر پس. شود تلقی خالفت مدعی حقانیت ي نشانه آینده مردمان و روز آن مردم براي بود ممکن) ع (امام مانند

 اجبار به که) ص (پیامبر مسجد در و کرد عمل بود خطبه ایراد طریق از حقیقت یادآوري که خود ي وظیفه نخستین به و شکست

: گفت و کرد مهاجر گروه به رو، خواستند بیعت او از

 خود هاي خانه وارد و نسازید خارج او دودمان از کرد ریزي پی را آن اساس) ص (محمد حضرت که را حکومتی، مهاجر گروه اي

 دین اصول و فروع و قرآن مفاهیم به که است کسی آنان میان در زیرا، رترندسزاوا کار این به پیامبر خاندان، سوگند خدا به. نکنید

 غنایم و بگیرد را مفاسد جلو و کند اداره تواند می خوبی به را اسالمی ي جامعه و آشناست پیامبر سنتهاي به و دارد کامل ي احاطه

 از و گمراه خدا راه از که کنید پیروي وهوس هوي از امباد. رسد نمی دیگران به نوبت فردي چنین وجود با. کند قسمت عادالنه را

. شوید می دور حقیقت

 قدرت و) ص (پیامبر سنتهاي و آسمانی کتاب به خود وسیع علم بر، بیان این در، خالفت به خویش شایستگی اثبات براي) ع (امام

 نوع یک داشته اشاره نیز) ص (پیامبر با شاونديخوی پیوند به اگر و، است کرده تکیه عدالت براساس جامعه ي اداره در خود روحی

. کردند می تکیه پیامبر به خود انتساب به که است بوده مهاجر گروه استدالل با مقابله

 بیان همچون، خالفت براي را خود شایستگی، شده حاضر ابوبکر نزد هاشم بنی از گروهی با) ع (مؤمنان امیر شیعه روایات طبق

 شجاعت و شهامت و بیان در فصاحت و جهاد راه در پایداري و دیگران بر اسالم در سبقت و سنت و کتاب هب علم طریق از پیشین

: فرمود چنانکه؛ کرد احتجاج روحی

 او علوم مخزن و اسرار ي گنجینه و وزیر و وصی من. سزاوارترم او منصب و مقام به او مرگ از پس هم و) ص (پیامبر حیات در من

 من. کردام تصدیق راه این در را او آورده ایمان او به که هستم فردي نخستین من. اعظم فاروق و کبرا صدیق منم. هستم

 در شما فصیحترین و، دین اصول و فروع بر شما آگاهترین، پیامبر سنت و کتاب به شما اعلم، مشرکان با جهاد در شما استوارترین

؟ برخاستید نزاع به من با میراث این در چرا. هستم الیماتنام برابر در شما استوارترین و قویترین و گفتن سخن

 و مملکت امور ي اداره بر افراد تواناترین که داند می کسی آن از را خالفت، خود هاي خطبه از دیگر یکی در) ع (مؤمنان امیر

 و امور ي اداره بر آنها تواناترین، حکومت براي افراد ترین شایسته، مردم اي: فرماید می چنانکه؛ باشد الهی دستورات به آنها داناترین

 حق به که خواهند می او از افتاد خالفت فکر به نیست جمع شرایط این او در که فردي اگر. است الهی دستورات به آنها داناترین

. شود می کشته داد ادامه خود افساد به اگر و، نهد گردن

 حضرت شایستگی به گفتند می سخن بیدار وجدان با گاه که نیز او مخالفان از برخی بلکه است) ع (علی حضرت منطق تنها نه این

. اند کرده پایمال را بزرگ حق او بر دیگري داشتن مقدم با که داشتند اذعان و کردند می اعتراف خالفت براي) ع (علی

 ابوبکر به را زمامداري: گفت و کرد ماما به رو شد آگاه ابوبکر با بیعت از) ع (علی حضرت امتناع از جراح ي ابوعبیده که هنگامی

 و فاضله ملکات زیرا، هستی تر شایسته همه از زمامداري به نسبت تو شدي برخوردار طوالنی عمر از و ماندي زنده اگر که واگذار

 بر) ص (مبرپیا به نسبت تو دامادي و خویشاوندي پیوند و اسالم در پیشگامی و بینی واقع و درك و وسیع علم و نیرومند ایمان

. است محرز همه
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 برخی در نویسان تاریخ از بسیاري ي نوشته به بنا بلکه، نکرد اکتفا تذکر و اندرز به تنها خویش حق بازستاندن در) ع (مؤمنان امیر

 قعیوا مسیر به را خالفت تا کرد مالقات انصار سران با) ع (حسنین خود دیدگان نور و) ص (پیامبر گرامی دخت همراه شبها از

 فکر به دیگران از پیش علی اگرحضرت که آوردند می عذر چه، نکرد دریافت مساعدي پاسخ آنان از متأسفانه ولی. گرداند باز خود

. کردیم نمی بیعت، دیگري با، نکرده رها را او هرگز ما کرد می بیعت تقاضاي ما از، افتاده خالفت

 اخذ و فکرخالفت به و کنم ترك خانه ي گوشه در را) ص (پیامبر جسد من که بود صحیح آیا: گفت می آنان پاسخ در مؤمنان امیر

. است آشناتر دیگران از خود ي وظیفه به علی: فرمود می) ع (علی حضرت سخنان تأیید در) ص (پیامبر گرامی دخت؟ باشم بیعت

. خداست با اند بازداشته خویش حق از را علی که گروه این حساب

 متجاوزان از را خود حق، انصار بزرگان از استمداد و تذکر طریق از بتواند تا بود متجاوز گروه برابر در) ع (امام کار نخستین این

 موقعیت چنان در که پرسید باید اکنون. شد پایمال او حق و نگرفت اي نتیجه راه این از) ع (امام، تاریخ شهادت به، ولی. بازستاند

؟ نهضت و قیام یا بود ماندن ساکت و کردن نظاره تنها او ي وظیفه آیا. ودب چه امام ي وظیفه، حساس وضع و خطیر

   نداشت وجود راه یک از بیش امام براي

 و ساخت روشن را حقیقت، انصار و مهاجرین از گروهی حضور در و) ص (پیامبر مسجد در) ع (مؤمنان امیر یادآوریهاي و اندرز

 گسترش صدد در و ورزیدند اصرار خالفت دستگاه کردن قبضه بر او همفکران و لیفهخ اما. کرد تمام مسلمانان ي همه بر را حجت

 مردم قلوب و اذهان در را خالفت هاي پایه پیش از بیش بلکه، نبود) ع (امام سود به تنها نه زمان گذشت. برآمدند خویش قدرت

. گرفتند می خو آن به کم کم ،شناخته رسمیت به را حکومتی چنین وجود تدریج به مردم و ساخت می استوارتر

 مانند شخصیتی تکلیف، بود وقت حکومت نفع به و رسالت خاندان زیان به اي لحظه هر گذشت که، حساس وضعیت این در

 پیروان و مند عالقه و رسالت خاندان رجال کمک به باید یا: نداشت وجود بیش راه دو) ع (امام برابر در؟ بود چه) ع (علی حضرت

 امکان حد در و برود کنار اجتماعی امور ي کلیه از و کند سکوت اینکه یا، بازستاند را رفته دست از حق و خیزد بپا شخوی راستین

. بپردازد خود اخالقی و فردي وظایف به

 بنیاد ون ي جامعه و جوان اسالم نفع به اوضاع آن در) ع (امام نهضت که دهند می -آمد خواهد ذیالً چنانکه -گواهی قرائن و عالئم

. بود الزم و متعین) ع (علی حضرت براي دوم راه پیمودن لذا. نبود اسالمی

  بود نگران امت ارتداد از مبرپیا

 با و بود نگران سخت اسالمی ي جامعه ي آینده از خود حیات دوران در) ص (پیامبر که است آن از حاکی قرآنی آیات - 1

 او درگذشت از پس گروههایی یا گروه است ممکن که گرفت می قوت او ذهن در احتمال این ناگوار حوادث سلسله یک ي مشاهده

. بسپارند فراموشی دست به را الهی سنن و بازگردند جاهلی دوران به

 نبرد میدان در دشمن طرف از پیامبر شدن کشته ي شایعه وقتی، احد جنگ در که گرفت قوت او ذهن در هنگامی احتمال این

 دست دور نقاط و کوهها به، گرفته پیش در را فرار راه مسلمانان اتفاق به قریب اکثر که کرد مشاهده خود چشمان با، شد منتشر
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 عقاید و. بگیرند امان ابوسفیان از) ابی بن عبداهللا (منافقان ي سرکرده با تماس طریق از که گرفتند تصمیم برخی و بردند پناه

 راز این از مجید قرآن. دادند راه خود به غلط افکار و بردند بد گمان خدا ي درباره که شد پایه بی و سست چنان آنان مذهبی

 آل (»ء شی من االمر من لنا هل یقولون الجاهلیۀ ظن الحق غیر باهللا یظنون انفسهم اهمتهم قد طائفۀ و«: دارد می بر پرده چنین

 دوران گمانهاي سان به، باطل گمانهاي خدا ي هدربار که بودند خود جان فکر در چنان پیامبر یاران از گروهی؛ 153: عمران

؟ هست ما براي اي چاره آیا: گفتند می و بردند می، جاهلیت

 ما و«: فرماید می، داده خبر او رحلت از پس) ص (خدا رسول یاران دستگی دو و اختالف از تلویحاً دیگر اي آیه در کریم قرآن

 و شیئاً اهللا یضر فلن عقبیه علی ینقلب من و اعقابکم علی انقلبتم قتل وا مات افان الرسل قبله من خلت قد االرسول محمد

 کشته یا بمیرد اگر آیا. اند آمده پیامبران نیز او از پیش که است پیامبري فقط محمد) 144: عمران آل. (»الشاکرین اهللا سیجزي

 پاداش را سپاسگزاران خداوند و رساند نمی خدا به ضرري کند عقبگرد کس هر؟ گردید می باز جاهلیت عقاید و افکار به شما شود

. دهد می نیک

 از پس که رساند می تلویحاً »سپاسگزار و قدم ثابت «و »جاهلی عصر به مرتجع «گروه دو به پیامبر اصحاب تقسیم طریق از آیه این

. شوند دستگی دو و اختالف دچار مسلمانان است ممکن) ص (اکرم پیامبر درگذشت

 پرده رازها از چگونه روز آن در که دهد می نشان خوبی به بودند آمده گرد ساعده بنی ي سقیفه در که گروهی ذشتسرگ بررسی - 2

 روشن و داد نشان) ص (پیامبر یاران گوهاي و گفت خالل از را خود دیگر بار جاهلی افکار و اي عشیره و قومی تعصبهاي و افتاد بر

. است نبوده ایشان جاهلیت ي چهره بر سرپوشی جز ایمان و اسالم، نکرده نفوذ نانآ از جمعی در اسالمی تربیت هنوز که شد

 و است نبوده طلبی منفعت جز، پرخاشها و سخنرانیها آن و اجتماع آن از هدف که رساند می خوبی به تاریخی ي واقعه این بررسی

 آن در که آنچه. بپوشد خود اندام بر، شود پوشیده تام فرد ترین شایسته اندام بر باید که، را خالفت لباس که کوشید می هرکس

 و وسیع دانش و خردمندانه تدبیر با که امت فرد ترین شایسته به امر تفویض و بود مسلمانان و اسالم مصالح نبود مطرح انجمن

. کند رهبري نجات ساحل به را اسالم ي شکسته کشتی بتواند خود ي پسندیده اخالق و بزرگ روح

 جن نوع هر، بود نرفته بیرون دماغها از هنوز جاهلی تقالید و عادات، نکرده رسوخ قلوب در اسالمی ي عقیده که اعاوض آن در

. شد می شرك و پرستی بت به مردم از بسیاري بازگشت موجب و جامعه انحالل ي مایه گروهی بندي دسته و داخلی

 سرانجام و اسالمی اتحاد اهمیت به خود سخنان در امام. است فهسقی حوادث آغاز در) ع (علی حضرت سخنان روشنتر همه از - 3

 بیعت عنوان به را) ع (علی حضرت دست خواست می ابوسفیان که هنگامی نمونه باب از. است کرده اشاره تفرقه و اختالف شوم

: فرمود چنین و کرد جمعیت به رو امام، برسد خود پلید مقاصد به راه این از و بفشارد

 سر از را فروشی فخر هاي نشانه و گزینید دوري دودستگی و اختالف ایجاد از. بشکافید نجات کشتیهاي با را تنهف موجهاي

 سوگند خدا به. ترسد می مرگ از گویند می بنشینم خاموش اگر و است حریص فرمانروایی بر گویند می بگویم سخن اگر... بردارید

 خاصی آگاهی و علم سبب به کنم می سکوت اگر. است مادر پستان به کودك ي عالقه از بیش مرگ به ابوطالب فرزند ي عالقه

. شدید می لرزان و مضطرب چاه ریسمان سان به بودید آگاه من مثل هم شما اگر و ام رفته فرو آن در که است
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 جنگ و قیام که دانست می او. است دودستگی و اختالف آور وحشت نتایج از آگاهی همان گوید می سخن آن از) ع (امام که علمی

. شود می تمام جاهلی عقاید به مردم بازگشت و اسالم محو قیمت به داخلی

 به بازگشت و ارتداد پرچم آنها از گروهی شد منتشر مسلمان تازه قبایل میان در) ص (اکرم پیامبر درگذشت خبر که هنگامی - 4

 نخستین. نشدند اسالمی مالیات پرداخت به حاضر و برخاستند الفتمخ به مرکزي حکومت با عمالً و افراشتند بر را نیاکان آیین

 دیگر بار تا کرد بسیج مرتدان با نبرد براي را مند عالقه و راسخ مسلمانان از گروهی که بود این داد انجام مرکزي حکومت که کاري

 دیگر قبایل دماغ از بیش و کم که ارتداد ي اندیشه نتیجه در و نهند گردن اسالم قوانین از پیروي و مرکزي حکومت از اطاعت به

. شود کن ریشه بود تکوین حال در نیز

. بود طلیحه و سجاح و مسیلمه مانند نبوت مدعیان ظهور آن و شد پا بر یمامه در نیز دیگري ي فتنه، قبایل بعضی ارتداد بر عالوه

 در دروغگو مدعیان، برافراشته ارتداد پرچم اطراف قبایل، داده دست از را کلمه وحدت انصار و مهاجرین که احوال و اوضاع آن در

 خود حق احقاق براي و برافرازد دیگري پرچم) ع (امام که نبود صحیح هرگز، بودند برخاسته نبوت ادعاي به یمامه و نجد استانهاي

: فرماید می و ندک می اشاره نکته این به است نوشته مصر مردم به که خود هاي نامه از یکی در امام. کند قیام

 تعجب به مرا. دارد باز آن از مرا یا بگیرد) ص (پیامبر خاندان از را خالفت عرب که کردم نمی فکر هرگز من، سوگند خدا به

 از گروهی که دیدم. داشتم نگاه دست من، رو این از فشردند می بیعت عنوان به را او دست که دیگري به مردم توجه جز وانداشت

 رخنه نشتابم مسلمانان و اسالم یاري به اگر که ترسیدم. کنند محو را) ص (محمد آیین خواهند می وي اند بازگشته ماسال از مردم

 مانند زودي به که است اي روزه چند حکومت از بزرگتر و باالتر من بر آن اندوه و مصیبت که کنم مشاهده آن پیکر در ویرانیی و

 به آرامش و شد محو باطل که آن تا کردم یاري را مسلمانان و برخاستم حوادث این با قابلهم به پس. رود می میان از ابر یا سراب

. بازگشت اسالم آغوش

 دانید می همگی: گفت و کرد شورا اعضاي به رو) ع (امام، داد رأي عثمان نفع به خالفت تعیین شوراي که عثمان خالفت آغاز در

 ستم من بر چند هر؛ کنم می رها را خالفت باشد راه به رو مسلمانان امور که مادام ولی. ترم شایسته دیگران از خالفت براي من که

 .دارد وجود راه این در که است پاداشی و ثواب درك جهت به دهم می نشان میلی بی خود از حکومت به نسبت من اگر و. شود

 او، زهرا ي فاطمه وي گرامی بانوي، بود گذاشته دست يرو دست، گزیده عزلت علی که روزهایی از یکی در:گوید می الحدید ابی ابن

. شد بلند »اهللا رسول محمداً ان اشهد «نداي به مؤذن صداي هنگام درهمان.کرد تحریک خویش حق وبازستانی نهضت و قیام به را

 امام. هرگز: فتگ فاطمه؟ شود خاموش زمین روي در صدا این که داري دوست آیا: گفت و کرد خویش گرامی همسر به رو امام

. ام گرفته پیش در من که است همین راه پس: فرمود

  . کنیم می بررسی صحیح اسناد ارائه با را) ع (امام ي مسلحانه قیام نتایج، کرده بحث آن پیرامون قدري، موضوع اهمیت سبب به
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   هدف واالي ارزش

 رهبري شرایط. رسد می رهبري و مدیریت ي پایه به، قتد به نیاز و اهمیت حیث از، اي مسئله کمتر اجتماعی مسائل میان در

. شوند می آن واجد شمار انگشت نفر چند تنها، بزرگ اجتماع یک در که است اهمیت حایز و دقیق آنچنان

 رهبران وظایف و شرایط از خطیرتر بسیار آنان وظایف و سنگینتر مراتب به آسمانی رهبران شرایط، رهبري نوع همه میان در

. آورند می دست به را موقعیتی و مقام چنین جامعه گزینش با که است اعیاجتم

 به که شود می برانگیخته این براي رهبري و است موقعیت و مقام حفظ از ارجمندتر و باالتر هدف معنوي و الهی رهبریهاي در

 و اصول حفظ براي، برگزیند را دیگري کرده رها را یکی که شود ناچار و گیرد قرار راهی دو سر بر چنانچه و بخشد تحقق هدف

. بشمارد خویش رهبري موقعیت و مقام حفظ از مقدستر را هدف و بردارد دست رهبري از باید، هدف اساس

 پرورش او فرمانروایی و رهبري از هدف زیرا. شد روبرو مهم ي مسئله این با) ص (پیامبر درگذشت از پس نیز) ع (مؤمنان امیر

 بارور و برومند درختیب زمان مرور به باید که نهالی؛ بود شده غرس حجاز سرزمین در) ص (گرامی پیامبر ي وسیله به که بود نهالی

. شوند مند بهره مبارکش وازثمرات بیارامند آن ي سایه زیر در ومردم بگستراند سایه جهان تمام فراز بر آن هاي شاخه و شود مبدل

 حفظ و حکومت کردن قبضه به اصرار اگر که است گرفته قرار موقعیتی در که داد خیصتش) ص (پیامبر درگذشت از پس) ع (امام

 شده ریخته حضرت آن مقدس هدف راه در که پاکی خونهاي و) ص (اکرم پیامبر زحمات که آید می پیش اوضاعی کند خود مقام

. رود می هدر به است

   دیرینه هاي کینه و ها عقده

 موجب کوچک خونریزي یک و داخلی جنگ یک که بود شده دودستگی و نظر اختالف دچار نانچ ایام آن در اسالمی ي جامعه

 علی حضرت به نسبت کردند می زندگی آن از بیرون یا مدینه در که قبایلی از بسیاري. شد می مدینه خارج و داخل در انفجارهایی

، کرده سرنگون را قبایل این کفر پرچم که بود) ع (علی حضرت زیرا. داشتند دل به سخت را او ي کینه، بوده مهر بی) ع(

 از پیروي و خداپرستی به، کرده محکمتر اسالم با را خود پیوند بعدها چند هر، اینان. بود افکنده ذلت خاك به را قهرمانانشان

. داشتند محفوظ اسالم مجاهدان به نسبت را خود عداوت و بغض باطن در ولی، کردند می تظاهر اسالم

: شد می منجر زیر نتایج به آمد برمی خویش حق اخذ درصدد مسلحانه وقیام قدرت به توسل طریق از) ع (اگرامام موقعیتی درچنان

. داد می دست از بودند معتقد او رهبري و امامت به دل و جان از که را خود عزیزان و یاران از بسیاري) ع (امام نبرد این در - 1

 خواهیم چنانکه ولی،نبود تأسفبار چندان هدف راه در آنان جانبازي گشت می باز خود جاي به حق افراد این شهادت با هرگاه البته

. گشت نمی باز آن صاحب به حق افراد این شدن کشته با، گفت

 سبب علی حضرت راستین یاران و عزیزان دیگر و هاشم بنی قیام بلکه داد می دست از را خود عزیزان) ع (علی حضرت تنها نه - 2

 در و شوند کشته نیز دادند نمی تن آن به و نبودند راضی) ع (امام خالفت به که) ص (پیامبر ي صحابه از زیادي گروه که شد یم

 گرفته موضع) ع (امام مقابل ي نقطه در رهبري ي مسأله در چند هر، گروه این. گرایید می ضعف به مرکز در مسلمانان قدرت نتیجه
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 شمار به یهودیت و مسیحیت و پرستی بت و شرك برابر در قدرتی و نداشتند حضرت آن با تالفیاخ دیگر امور در ولی، بودند

. رفتند می

 مخالفان و مرتدان گروه به بود ندوانیده ریشه کامالً آنها سرزمین در اسالم نهال که دست دور قبایل، مسلمانان ضعف اثر بر - 3

 ابد براي توحید چراغ، مرکز در صحیح رهبري نبودن و مخالفان قدرت اثر بر بسا چه و داد می تشکیل واحدي صف، پیوسته اسالم

. گرایید می خاموشی به

 این است خوب. داد می ترجیح مسلحانه قیام بر را سکوت لذا و کرد می لمس نزدیک از را دردناك حقایق این) ع (مؤمنان امیر

. بشنویم) ع (امام خود زبان از را مطالب

 پیامبر مسجد در مردم ي همه دیدم و شدم مدینه وارد مکه از علی زمامداري روزهاي نخستین در من: گوید می هجناد بن عبداهللا

 بیرون خانه از، بود کرده حمایل را خود شمشیر که حالی در، علی مدتی از پس. هستند امام ورود منتظر و اند آمده گرد هم دور

 خداوند ثناي و حمد از پس را خود سخنان و گرفت قرار خطابه مسند در اینکه تا بود شده دوخته او سوي به ها دیده ي همه. آمد

 ما با کسی که بود الزم بست بر رخت ما میان از) ص (گرامی پیامبر که هنگامی باشید آگاه، مردم اي هان: کرد آغاز چنین

 خالف بر اما. بودیم او عترت و ولی و وارث ام زیرا، ندوزد طمع چشم آن به و نکند نزاع کرد ریزي پی او که حکومتی ي درباره

 ترس اگر، سوگند خدا به. دادند قرار خود آن از و کردند سلب ما از را خالفت، کرده دراز دست ما حق به قریش از گروهی، انتظار

 و گردد باز اسالمی ممالک به پرستی بت و کفر دیگر بار که رفت نمی آن بیم و نبود مسلمانان میان در اختالف و شکاف وقوع از

. کنید می مشاهده که بود این غیر ما وضع، شود نابود و محو اسالم

 ایراد زیر شرح به اي خطبه شد بصره عازم زبیر و طلحه مانند شکنانی پیمان سرکوبی براي) ع (علی که هنگامی: گوید می کلبی

. بازداشت حقمان از را ما و شمرد مقدم ما بر را خود، گیخودکام با، قریش کرد روح قبض را خود پیامبر خداوند که هنگامی: کرد

 تازگی به مردم زیرا. است آنان خون ریختن و مسلمانان میان تفرقه ایجاد از بهتر کار این بر بردباري و صبر که دیدم من ولی

 و کرد می فاسد را نآ سستی کمترین و، باشد کرده کف که بود شیر از سرشار مشک مانند دین و بودند پذیرفته را اسالم

. ساخت می واژگون را آن فرد کوچکترین

 از گروهی دار ریشه هاي کینه ي درباره، دارد تعصب خلفا به نسبت هم و ورزد می مهر) ع (علی حضرت به هم که، الحدید ابی ابن

: نویسد می چنین) ع (امیرالمؤمنین به نسبت صحابه

 سبب زمان گذشته. شود می کینه پر دلهاي سردي و حسد آتش خاموشی و ها کینه یفراموش زمان مرور که است کرده ثابت تجربه

 بعد نسل به قبل نسل از کمرنگ صورت به دیرینه هاي کینه نتیجه در و گردد آن جانشین دیگر نسل و بمیرد نسلی که شود می

 در که رفت می انتظار و گذشت می رپیامب رحلت از سال پنج و بیست نشست خالفت مسند بر علی حضرت که روزي. شود منتقل

 پس علی حضرت مخالفان ي روحیه، انتظار برخالف ولی. باشد شده سپرده فراموشی دست به ها کینه و عداوتها طوالنی مدت این

 داشتند علی حضرت به نسبت وي درگذشت از پس و پیامبر دوران در که اي کینه و عداوت و بود نشده عوض قرن ربع گذشت از

 قهرمانیهاي و نبودند اسالم هاي معرکه خونین حوادث شاهد که، جوانانشان و نوباوگان و قریش فرزندان حتی. بود نیافته کاهش
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 و ورزیدند می عداوت علی حضرت با سرسختانه خود نیاکان سان به، بودند ندیده قریش ضد بر... و احد و بدر جنگهاي در را امام

. داشتند دل به را او ي کینه

 درون در آتشی گرفت می دست به را امور زمام و زد می تکیه خالفت مسند بر پیامبر درگذشت از پس، وضع این با، امام چنانچه... 

 ممالک به جاهلیت بازگشت و مسلمانان نابودي و اسالم محو جز آن ي نتیجه که داد می رخ انفجارهایی و شد می روشن او مخالفان

. نبود اسالمی

 در پیامبر درگذشت از پس: فرماید می، کرده اشاره خود ي مسلحانه قیام نتایج از اي گوشه به خود سخنرانیهاي از ییک در) ع (امام

 را چشمی و نشدم راضی آنان مرگ به پس. ندیم یاوري و یار خود بیت اهل جز قریش آرایی صف برابر در. اندیشیدم خویش کار

 حوادث بر و نفس راه گرفتگی بر و نوشیدم بود کرده گیر آن در استخوان که ییگلو با و بستم فرو بود رفته خاشاك آن در که

. کردم صبر زهر از تلختر

   مسلمانان اتحاد

 سبب) ص (گرامی پیامبر زمان در اتحاد این که دانست می خوبی به او. بود) ع (امام آرزوهاي و آمال بزرگترین از مسلمانان اتحاد

. یابد گسترش، کرده نمو و رشد سرعت به اسالم و کند رخنه بزرگ هاي قدرت و جهان امپراتوران دل در عجیبی رعب که بود شده

 باالخص و شدند می اختالفات و گرفتاریها انواع دچار مسلمانان رفت می بین از رهبري ي مسئله جهت به وحدت این اگر ولی

. سازند وارد اسالم پیکر بر را خود اساسی ضربت تا دبودن بهانه دنبال بودند آمده در اسالم کسوت به که قریش از گروهی

 دشمنان از مدتها که بودند... و جهل ابی بن عکرمۀ، هشام بن حارث، عمرو بن سهیل نام به ماجراجویانی، مهاجران میان در

 اسالم و کردند ترك را پرستی بت و کفر، ظاهر در و عللی به، سپس ولی، رفتند می شمار به انصار ویژه به و مسلمانان سرسخت

 افراد این، کردند دعوت او از پیروي به را مردم و برخاستند) ع (امام هواداري به، سقیفه در شکست از پس، انصار وقتی. آوردند

 از اگر و کند دعوت بیعت براي باید را انصار از خزرج ي تیره که خواستند خالفت دستگاه از و شدند ناراحت اندازه بی ماجراجو

. برخیزد نبرد به آنها با زدند سرباز بیعت

 بن ثابت نام به انصار خطیب، آنان برابر در! پیوست آنان به نیز ابوسفیان. کرد سخنرانی بزرگی اجتماع در مذکور نفر سه از یک هر

. داد پاسخ آنان سخنان به و برخاست مهاجران از انتقاد به قیس

 در الحدید ابی ابن را طرفین اشعار و سخنان متن. داشت ادامه مدتی تا، شعر و طابهخ ایراد صورت به، انصار و مهاجرین میان جنگ

 .است آورده خود شرح

 کشتی، تدبیر و حزم با چگونه و داد ترجیح مسلحانه قیام بر را سکوت) ع (امام چرا که شود می روشن اوضاع این گرفتن نظر در با

 را دستگی دو و اختالف وخیم عواقب و نداشت مسلمانان اتحاد به عالقه اگر و. دکر رهبري نجات ساحل به را اسالم ي زده طوفان

. باشد دیگران آن از رهبري مقام داد نمی اجازه هرگز، کرد نمی بینی پیش
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 هرگز من: است چنین آنها ي ترجمه که سرود او مدح در اشعاري) ع (علی حضرت بستگان از نفر یک، سقیفه روزهاي همان در

. کنند سلب ابوالحسن امام از و هاشم خاندان از را امت رهبري که کردم نمی فکر

؟ نیست او پیامبر سنت و قرآن به شما داناترین آیا؟ گزارد نماز شما ي قبله بر که نیست کسی نخستین علی حضرت آیا

؟ کرد اريی پیامبر تجهیز را او جبرئیل که نیست کسی او آیا؟ نبود پیامبر به فرد نزدیکترین وي آیا

 احب الدین سالمۀ«: فرمود و دارد باز خویش اشعار خواندن از را او که فرستاد قاصدي شد آگاه او اشعار از) ع (امام که هنگامی

. است خوشتر چیز هر از ما براي، اختالف گزند از اسالم سالمت. »غیره من الینا

) ع (علی حضرت؟ زدند کنار خالفت مقام از را شما قریش چگونه: دکر سؤال) ع (امام از اسد بنی ي قبیله از مردي صفین جنگ در

 دو موجب هنگام آن در مسائل این طرح و داشتند اعتقاد خلفا به امام سربازان از گروهی زیرا، شد ناراحت او موقع بی سؤال از

 به و داري) ص (پیامبر با که پیوندي راماحت به: فرمود چنین ناراحتی ابراز از پس) ع (امام لذا. شد می آنان صفوف میان در دستگی

 دیگران از پیامبر با ما پیوند و بود ما آن از امت رهبري. گویم می اجمال به را تو پاسخ، دارد پرسش حق مسلمانی هر اینکه سبب

 سوي به همه گشتباز و خداست آنها و ما میان داور. پوشیدند چشم آن از گروهی و ورزیدند بخل آن بر گروهی اما، بود استوارتر

. اوست

 و بیست و کشید خود حق از دست، اسالم اساس حفظ سبب به که بود) ع (علی حضرت مؤمنان امیر سکوت علل از بعضی اینها

. نوشید زهر از تلختر هاي جرعه سال پنج

   امیرالمؤمنین منطق و خلفا خالفت

 یکی، خالفت به خویش شایستگی ي درباره را) ع (امام بیانات، ندا نوشته البالغه نهج بر شروحی که تسنن اهل از محقق دانشمندان

 به خود شایستگی اثبات بیانات این از امام هدف که اند گرفته نتیجه چنین آنها مجموع از، داده قرار بررسی مورد، دیگري از پس

 قرابت نظر از) ع (علی حضرت چون، گردی بیان به. باشد میان در او خالفت بر نصی) ص (پیامبر جانب از اینکه بدون است خالفت

 از اطالع و عدالت رعایت در و بود باالتر همه از دانش و علم نظر از و داشت) ص (خدا رسول با نزدیکتري پیوند، خویشاوندي و

 خالفت براي را او امت که بود شایسته جهت این از، رفت می شمار به) ص (پیامبر یاران ي همه سرآمد کشورداري و سیاست

 دیگران از والیت و خالفت بر من: که است گشوده شکایت و تظلم به زبان امام برگزیدند را او غیر امت سران چون ولی، برگزینند

! ترم شایسته

 حق کرداند محروم آن از را او درگذشت) ص (خدا رسول که روزي از گوید می و کند می یاد آن از خود بیانات در) ع (امام که حقی

 به شرع دستور با مخالفت نوع یک او بر دیگران داشتن مقدم و باشد شده داده او به شریعت صاحب جانب از که نیست شرعی

 را کار زمام و نکند انتخاب را دیگري فردبرتر وجود با که است الزم کس هر بر که است طبیعی حق یک مقصود بلکه، آید حساب

 نظر از که فردي به را کار و نکنند پیروي اصل این از مصلحتی به بنا گروهی رگاهه ولی؛ بسپارد بصیرتر و تواناتر و داناتر فرد به

 گله و شکوا به زبان برتر شخص که است سزاوار، واگذارند دارد قرار نازلتر ي مرتبه در جسمی و روحی شرایط و قدرت و علم
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 از، سوگند خدا به. »هذا الناس یوم حتی) ص (نبیه اهللا قبض منذ علی مستاثراً حق عن مدفوعا زلت ما فواهللا«: بگوید و بگشاید

. ام بوده محروم خویش حق از من امروز به تا کرد قبض را) ص (پیامبرش جان خداوند که روزي

. بودند داده قرار خود پایگاه را بصره، برافراشته را او با مخالفت پرچم زبیر و طلحه که گفت هنگامی را سخن این) ع (امام

 بر را) ع (امام سخنان مجموع توان نمی گاه هیچ. نیست بیش پنداري شود می یاد آن از تحقیق عنوان به که طلبم این: پاسخ

: زیرا، باشد خلفا بر حضرت آن تند حمالت مجوز تواند نمی شایستگی چنین یک و کرد حمل ذاتی شایستگی

 کند می معرفی را نبوت خاندان که آنجا جمله از. است دهکر تکیه) ص (پیامبر وصیت بر خود سخنان از بعضی در) ع (امام، اوالً

: فرماید می چنین

... احد االمۀ هذه من) ص (محمد بآل یقاس ال... دینه جبال و کتبه کهوف و حکمه موئل و علمه عیبۀ و امر ولجا سره موضع هم«

. »والورئۀ الوصیه فیهم و الوالیۀ حق خصائص لهم و. التالی یلحق بهم و الغالی ء یفی الیهم. الیقین عماد و الدین اساس هم

 هیچ. هستند او آیین هاي استوانه و کتاب حافظان و حکمتها و دانشها مخزن و او فرمان پناهگاه و پیامبر رازداران نبوت خاندان

 آنان به حق راه از فتادگانا دور. اند یقین و ایمان ستونهاي و دین هاي پایه آنان. کرد قیاس آنان با توان نمی را امت افراد از کس

 وصیت و است آنان نزد) امامت هاي مالك دیگر و معارف و علوم (امامت خصائص. پیوندند می ایشان به واماندگان و کنند می رجوع

. پیامبرند وارثان آنان و است ایشان حق در پیامبر

 ولهم «ي جمله در »والیت «لفظ گرفتن نظر در با؟ چیست است آنان ي درباره) ص (پیامبر وصیت اینکه از) ع (امام مقصود

 غیر و غدیر روز در که است آنان والیت به سفارش و خالفت به وصیت همان وصیت از مقصود که شود می روشن »الوالیۀ خصائص

. است شده بیان وضوح به آن

 که صورتی در. نشود ضمیمه آن به، مردم انتخاب مانند، دیگر شرایط که مادام کند نمی حق ایجاد هرگز شایستگی و لیاقت، ثانیاً

 عبارت به و. شد پایمال) ص (پیامبر از پس او حق که دارد می اظهار و کند می تکیه خود محرز حق بر خود سخنان در) ع (امام

 این در، دشو گشوده عمومی افکار به رجوع یا مذاکره و مشاوره طریق از اسالم در رهبري مشکل که باشد این بنابر چنانچه، دیگر

 تواند نمی نشود انتخاب مقامی چنین براي -باشد داشته دیگران بر برتري و فضیلت جهت هر از گرچه -شخص که مادام، صورت

 اند شده انتخاب او جاي به که افرادي به و دارد اعالم ستم و ظلم نوع یک را آن از مردم عدول تا بشمارد حق صاحب را خود

 و داند می خالفت حق مسلم صاحب را خود او. است این خالف بر خود هاي خطبه در) ع (امام حنل که صورتی در. کند اعتراض

؛ کند می معرفی خود حقوق به متجاوزان و متعدیان را قریش و نماید می اعالم خویش بر ستم و ظلم نوع یک را آن از عدول

 مقام و کردند من رحم قطع آنان زیرا. فرما یاري کردند کمک را ایشان که کسانی و قریش برابر در مرا، الها بار: فرماید می چنانکه

. کنند نزاع، است من مسلم حق که، خالفت ي درباره من با که کردند اتفاق و شمردند کوچک مرا بزرگ

 با میعمو افکار به مراجعه طریق از خالفت ي مسئله باید اگر؟ کرد ذاتی شایستگی طریق از توان می را تندي حمالت چنین آیا

؟ »برخاستند نزاع به من مسلم حق در من با آنان«: فرماید می امام چگونه شود فسخ و حل صحابه بزرگان
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: گفت و آمد) ع (امیر حضرت نزد مردي بود روشن صفین سرزمین در معاویه و) ع (علی حضرت میان جنگ آتش که هنگامی

؟ بازداشت، بودید تر ایستهش دیگران از آن به که، خالفت مقام از را شما قریش چگونه

: فرمود و داد پاسخ او به -کرد نمی ایجاب را آن از بیش اوضاع که -مالیم طور به ولی، شد ناراحت او موقع بی پرستش از) ع (امام

. اوست سوي به همه بازگشت و است داور خدا آنها و ما میان و پوشیدند چشم آن از گروهی و ورزیدند بخل آن بر گروهی

! حریصی آن به و داري عالقه خالفت به چقدر، ابوطالب فرزند اي: گفت امام به جراح بن ابوعبیدة روز یک، سقیفه ماجراي زا پس

 آن از بسیار موقعیت و شرایط نظر از که حالی در؛ حریصترید خالفت به من از شما، سوگند خدا به: گفت او پاسخ در) ع (امام

. دارید می باز آن از مرا و شوید می مانع حقم و من میان شما و طلبم می را خویش حق من. نزدیکترم آن به من و دورید

 و سخنان این ي همه. کرد توجیه ذاتی شایستگی و لیاقت طریق از را خلفا خالفت از انتقاد نوع این که نیست صحیح هرگز

. شمرد می حق از انحراف را خود از انحراف نوع هر و دانست می خویش مسلم حق را خالفت) ع (امام که است آن از حاکی تعبیرها

. شود نمی ثابت کسی براي الهی تعیین و تنصیص طریق از جز حقی چنین

 راه این از را) ع (امام سخنان که گروهی. کرد تفسیر اولویت و اصلحیت طریق از را تعبیرها گونه این توان نمی هرگز همچنین

. اند کرده اتخاذ پیشداروري عنوان به را خود نادرست عقاید کنند می تفسیر

: فرماید می، جمله از. است گرفته نادیده را نص ي مسأله، کرده تکیه خویش شایستگی و لیاقت بر موارد برخی در) ع (امام البته

 ريیا مرا فرشتگان که حالی در، دادم غسل را او من. بود من ي سینه بر او سر که حالی در، شد روح قبض) ص (خدا پیامبر

 را آنها صداهاي من و رفتند می باال و گزاردند می نماز و آمدند می فرود دسته دسته فرشتگان. آمد در ناله به خانه اطراف. کردند می

؟ است تر شایسته او جانشینی به) ص (پیامبر مرگ و حیات حال در من از کسی چه پس. شنیدم می

: گوید می، کشیده مردم رخ به را خویش شایستگی و لیاقت حضرت، است) ع (امام معروف هاي خطبه از که، شقشقیه ي خطبه در

. »...الطیر الی یرقی ال و السیل عنی ینحدر الرحی من القطب محل منها محلی ان لیعلم انه و قحافۀ ابی ابن تقمصها لقد اهللا و اما«

 محور بر خالفت آسیاي که دانست می که حالی در، پوشید خود تن بر پیراهن سان به را خالفت قحافه ابی فرزند، سوگند خدا به

. رسد نمی من ي اندیشه ي قله بر کس هیچ ي اندیشه و شود می سرازیر علوم سیل من وجود کوهسار از. گردد می من وجود

 یعنی. »نوطاً اهللا برسول االشدون و نسبا االعلون نحن و«: گوید می و کند می تکیه خویشاوندي و قرابت به نیز موارد از برخی در

. داریم نزدیکتر پیوند خدا رسول با و است باالتر ما نسبت

 را خود برگزیدگی علت که است سقیفه اهل منطق با مقابله براي) ص (گرامی پیامبر با خود پیوند بر) ع (امام ي تکیه البته

: فرمود آنان منطق از انتقاد در شد آگاه انآن منطق از) ع (امام وقتی، جهت این از. کردند می اعالم) ص (پیامبر با خویشاوندي

  . »الثمرة اضاعوا و بالشجرة احتجوا«
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   علی حضرت از گرفتن بیعت نحوه

. سوزاند می و آورد می درد به سخت را آگاه و بیدار دلهاي که است آن بخشهاي تلخترین و دردناکترین از اسالم تاریخ از بخش این

 گسترده صورت به شیعه علماي کتابهاي در و فشرده و کوتاه صورت به تسنن اهل نشمنداندا کتابهاي در تاریخ از قسمت این

 و محدثان زبان از را وحی ي خانه به تجاوز ماجراي بخواهند که باشند کسانی گرامی خوانندگان میان در شاید. است شده نوشته

 باور دیر و شکاك افراد تا نویسیم می آنان مصادر و اركمد اتکاي به را بخش این، جهت این از. بشنوند تسنن اهل نویسان تاریخ

 »السیاسۀ و االمامۀ «کتاب در دینوري قتیبه ابن شهیر مورخ که را آنچه ي ترجمه، مقاله این در. کنند باور را تلخ وقایع این نیز

. گذاریم وامی بعد به را بخش این تحلیل و تجزیه و کنیم می نقل است آورده

 حضرت از که گرفت تصمیم خالفت دستگاه که بود نگذشته سقیفه بیعت از مدتی هنوز که دارند نظر اتفاق تسنن اهل نویسندگان

 و بگیرد خود به اتفاق و اتحاد رنگ وي خالفت تا کند بیعت اخذ ابوبکر خالفت به نسبت هاشم بنی سایر و زبیر و عباس و) ع (علی

. شود برداشته فتخال راه سر از مخالف و مانع نوع هر نتیجه در

) س (فاطمه حضرت ي خانه در اعتراض عنوان به) ع (امام مندان عالقه و مهاجران از گروهی و هاشم بنی، سقیفه ي حادثه از پس

 مانع، بود برخوردار خاصی احترام از) ص (خدا رسول زمان در که، )س (فاطمه حضرت ي خانه در آنان تحصن. بودند شده متحصن

 از و بکشاند مسجد به زور به را متحصنان و بپرورد خود دماغ در را وحی ي خانه به یورش ي اندیشه خالفت دستگاه که شد می

. بگیرد بیعت آنان

 کرد مأمور گروهی با را عمر، خلیفه. شد گرفته نادیده وحی ي خانه احترام و کرد را خود کار قدرت گسترش به عالقه سرانجام اما

 که گروهی با وي. بگیرند بیعت آنان ي همه از و بکشند بیرون) ع (فاطمه حضرت ي خانه از را تحصنانم باشد که قیمتی هر به تا

 حضرت ي خانه به رو خوردند می چشم به مسلمۀ بن محمد و قیس بن ثابت و سالمۀ بن سلمۀ و حضیر بن اسید آنان میان در

 خانه از زور به را آنان نگفتند مثبت پاسخ وي درخواست به گرا و کند دعوت خلیفه با بیعت به را متحصنان تا آورد) س (فاطمه

 چه هر خلیفه با بیعت براي متحصنان که زد فریاد بلند صداي با خانه مقابل در خلیفه مأمور. بیاورند مسجد به، کشیده بیرون

. نگفتند ترك را خانه آنان و نبخشید اثر او فریاد و داد اما. گویند ترك را خانه زودتر

 پیش به او همراهان از یکی ولی. کند خراب متحصنان سر بر را آن و بسوزاند را خانه تا خواست هیزم خلیفه مأمور هنگام این در

؟ آنجاست در فاطمه پیامبر دخت که حالی در زنی می آتش را خانه چگونه: گفت و دارد باز تصمیم این از را خلیفه مأمور تا آمد

. باشد تواند نمی کار این انجام از مانع خانه در فاطمه ودنب که داد پاسخ خونسردي با وي

 قرار شما همچون بدي موقعیت در که ندارم سراغ را جمعیتی: گفت و گرفت قرار در پشت) س (فاطمه حضرت موقع این در

 حکومت چرا. رفتیدگ تصمیم خالفت ي درباره خود پیش از و گذاشتید ما میان در را) ص (خدا رسول ي جنازه شما. باشند گرفته

؟ گردانید نمی باز ما خود به ماست حق که را خالفت و کنید می تحمیل ما بر را خود

 خلیفه. کرد آگاه جریان از را او و آمد خلیفه حضور به و شد منصرف متحصنان اخراج از خلیفه مأمور بار ابن: نویسد می قتیبه ابن

 استوار و محکم او حکومت هاي پایه، بودند هاشم بنی و مهاجران از بارزي شخصیتهاي که، متحصنان مخالفت با دانست می که

 و زد صدا را) ع (علی و آمد در پشت نیز او. بیاورد مسجد به را) ع (علی و برود که کرد مأمور را قنفذ خود غالم بار این شود نمی
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 رسول به زودي این به چرا:گفت شنید قنفذ از را ملهج این) ع (امام وقتی! بیایید مسجد به باید خدا رسول ي خلیفه امر به: گفت

 و بازگشت نومیدي با غالم؟ باشد) ص (خدا رسول خلیفه وي تا داد قرار خود جانشین را او کی) ص (پیامبر؟ بستید دروغ خدا

. رساند خلیفه آگاهی به را جریان

، بار دومین براي، عمر سرانجام. کرد ناراحت و صبانیع سخت را خلیفه خالفت دستگاه پیاپی دعوتهاي برابر در متحصنان مقاومت

 صداي با در پشت از شنید را مهاجمان صداي) ص (پیامبر دخت که هنگامی آورد) س (فاطمه حضرت ي خانه به رو گروهی با

 ابوقحافه فرزند و خطاب ي زاده جانب از گرفتاریهایی چه با تو درگذشت از پس، خدا پیامبر اي، جان پدر: گفت و کرد ناله بلند

. ایم شده مواجه

 آمده عمر همراه که را جمعیت آن از گروهی که بود جانگداز چنان، بود نشسته پدر سوگ در هنوز که) ع (فاطمه حضرت هاي ناله

. بازگشتند کنان گریه همانجا از و کرد منصرف زهرا ي خانه به حمله مأموریت انجام از بودند

 بیرون خانه از زور به توسل با را او، ورزیدند می اصرار هاشم بنی و) ع (علی حضرت از بیعت گرفتن رايب که، دیگر گروهی و عمر اما

. شد خواهی کشته: گفت؟ شد خواهد چه نکنم بیعت اگر: فرمود) ع (امام. کند بیعت ابوبکر با حتماً که کردند اصرار و آوردند

؟ کشت خواهید را) ص (اکرم رسول برادر و خدا ي بنده جرأت چه با: گفت) ع (علی حضرت

 فرصت از) ع (امام. واگذارند خود حال به را او که شد سبب خالفت دستگاه برابر در) ع (علی حضرت ي سرسختانه مقاومت

 زبان بر بود گفته) ع (موسی به هارون که را اي جمله همان و شد نزدیک) ص (خدا رسول قبر به، تظلم عنوان به و کرد استفاده

 ناتوان مرا گروه این، تو درگذشت از پس! برادر) 150: اعراف. (»یقتلوننی کادوا و استضعفونی القوم ان ام یابن«: گفت و آورد

. بکشند مرا که بود نزدیک و شمردند

   وحی خانه به هجوم  درباره تاریخ داوري

 رك و نمایی واقع. است) ع (مؤمنان امیر زندگانی و اسالم تاریخ حوادث تلخترین و دردناکترین از یکی سقیفه از پس حوادث

 االمکان حتی و ورزند می تعصب حوادث این گردانندگان و مسببان به نسبت که است گروهی رنجش موجب زمینه این در گویی

 ادثحو دادن جلوه وارونه و حقایق پوشاندن چنانکه؛ بماند محفوظ آنان نزاهت و قداست و ننشیند آنان دامن بر گردي خواهند می

 براي و خرد نمی خود بر را خیانت این ننگ آزاد ي نویسنده یک هرگز و است محسوب آینده نسلهاي و تاریخ به خیانت نوع یک

. گذارد نمی پا حقیقت روي بر گروهی نظر جلب

) س (اطمهف حضرت منزلت و وحی ي خانه به بردن هجوم موضوع خالفت براي ابوبکر انتخاب از پس تاریخی ي حادثه بزرگترین

 موضوع این صحیح ارزیابی و تشریح. بیاورند مسجد به بیعت اخذ براي را فاطمه حضرت بیت متحصنان آنکه قصد به، است

 داوري به حادثه نتایج ي درباره سپس و کنیم بحث زیر موضوع سه سقم یا صحت در مطمئن مصادر اتکاي به که است آن مستلزم

: عبارتنداز موضوع سه این. بپردازیم

؟ رفتند پیش کجا تا مورد این در؟ بسوزانند را) س (فاطمه حضرت ي خانه گرفتند تصمیم خلیفه مأموران که است صحیح آیا - 1
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؟ بگیرند بیعت او از تا بروند مسجد به دلخراشی و زننده وضع به را) ع (مؤمنان امیر که است صحیح آیا - 2

 داشت رحم در که را فرزندي و دید صدمه مهاجمان ي ناحیه از حادثه این در) ص (پیامبر گرامی دخت که است صحیح آیا - 3

؟ کرد ساقط

 بحث به آنها ي درباره سنت اهل دانمشندان مدارك و مصادر اتکاي به ما که است حادثه این در حساس موارد از مورد سه این

. پردازیم می

 صاحب اگر و بگیرد اذن قبالً اینکه مگر شود وارد کسی ي خانه به بایدن مسلمانی هیچ که است این اسالم ي ارزنده و زنده تعالیم از

 27 آیات، نور ي سوره بازگردد همانجا از برنجد اینکه بدون و بپذیرد را او عذر خواست پوزش مهمان پذیرفتن از و بود معذور خانه

» ...تستانسوا حتی بیوتکم غیر بیوتا تدخلوا ال آمنوا الذین ایها یا«: 28 و

 محترم کنند پرستش را او و شود برده خدا نام شام و صبح آن در که را اي خانه هر، اخالقی دستور این از گذشته، مجید قرآن

: است شمرده

 از مقصود که گویند می مفسران از بسیاري) 36: نور. (»االصال و بالغدو فیها له یسبح اسمه فیها یذکر و ترفع ان اهللا اذن بیوت فی«

 آن فرد به منحصر مصداق نه است بیت مصادیق از یکی مسجد که صورتی در، است مساجد نهما بیوت

. کنند می تقدیس و تسبیح را خدا، شام و صبح، پاکدامن مردان آنها در که است داده فرمان هایی خانه تکریم و تعظیم به خداوند

 و تسبیح به آنها در که است الهی رجال احترام به و گیرد می انجام آنها در که است پرستشی و عبادت سبب به ها خانه این احترام

. داشت نخواهد و نداشته احترامی گاه هیچ گل و خشت گرنه و، مشغولند خدا تقدیس

: فرماید می و دهد می خاص دستور مسلمانان به) ص (پیامبر ي خانه ي درباره کریم قرآن، مسلمانان هاي خانه ي همه میان از

. نشوید وارد اذن بدون پیامبر هاي خانه به ایمان با افراد اي) 53: احزاب. (»لکم یوذن االان النبی بیوت التدخلو آمنوا ینالذ ایها یا«

 تقدیس را خدا وي فرزندان و زهرا آنجا در که است رفیعی و محترم بیوت ي جمله از) س (فاطمه حضرت ي خانه که نیست شکی

 جهان زنان گرامیترین که، وي واالمقام دخت ي خانه اما، است پیامبر ي خانه حفصه یا عایشه ي خانه که گفت توان نمی. کردند می

. است) ص (پیامبر ي خانه یقیناً، است

 نخست روزهاي حوادث بررسی. کردند رعایت حد چه تا را) ص (پیامبر ي خانه احترام خالفت دستگاه مأموران ببینیم اکنون

. نکردند رعایت اصالً را) ص (پیامبر ي خانه شئون، نهاده پا زیر را آیات این ي همه خالفت دستگاه نمأمورا که کند می ثابت خالفت

. اند نوشته روشن حدي تا آنان از برخی و مبهم طور به را وحی ي خانه به حمله ي حادثه تسنن اهل تاریخنویسان از بسیاري

 ابن ولی: گفت و آمد) س (زهرا ي خانه برابر در جمعیتی با عمر که نویسد می فقط دارد خاصی تعصب خلفا به نسبت که طبري

 کنند جمع هیزم خانه اطراف در داد دستور بلکه، گفت را جمله این تنها نه خلیفه که گوید می، زده باالتر را پرده دینوري ي قتیبه

: افزود و
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. سوزانم می و زده آتش را آن اینکه یا کنید ترك را خانه باید یا، اوست دست در عمر جان که خدایی به

. باشد: گفت، است خانه در، )س (فاطمه حضرت، )ص (پیامبر گرامی دخت که شد گفته او به وقتی

 از. بجنگد آنان با کردند مقاومت اگر و کند بیرون خانه از را متحصنان که داد مأموریت عمر به خلیفه: گوید می، نهاده پیشتر گامی

 اي آمده، خطاب فرزند: گفت او به پیامبر دخت. شد روبرو فاطمه با موقع این در. بسوزاند را خانه که آورد آتشی عمر، رو این

. کنید بیعت خلیفه با دیگران همچون که این مگر، آري: گفت وي؟ بکشی آتش به را ما ي خانه

. میابی می گویاتر و واضحتر را جریان کنیم می مراجعه شیعه علماي کتابهاي به که هنگامی

 درك را) ع (سجاد حضرت و حسین امام و مؤمنان امیر عصر. رود می شمار به تابعین از کوفی قیس بن سلیم( قیس بن سلیم

 معتبر اصول از یکی سلیم اصل نام به او کتاب. است درگذشته) قمري هجري 90 سال حدود (حجاج حکومت دوران در و کرده

 او. است برداشته حقیقت ي چهره از پرده، نگاشته مبسوط طور به را وحی ي خانه به هجوم ي حادثه خود کتاب در ) است شیعه

 روبرو) س (فاطمه حضرت مقاومت با ولی، شد خانه وارد و آورد در به فشاري سپس و برافروخت آتشی خلیفه مأمور«: نویسد می

. گردید

 کند می نقل) ع (صادق حضرت از، جمله از. است کرده حادثه ي درباره اي گسترده بحث، مرتضی سید مرحوم، شیعه بزرگوار عالم

. گرفت فرا را او ي خانه غلیظی دود که آنگاه تا نکرد بیعت) ع (علی حضرت که

 دنبال و کنیم می واگذار بیدار دلهاي به را قضاوت و کنیم می جمع حادثه از پرسش نخستین ي درباره را سخن دامن اینجا در

. نگاریم می تسنن هلا مدارك اتکاي به را حادثه

  ؟بردند مسجد به را علی حضرت چگونه

) ع (علی حضرت مانند شخصیتی که رفت نمی تصور هرگز زیرا است دردناك و تلخ پیش بخش همچون اسالم تاریخ از بخش این

 امیرالمؤمنین به خود ي نامه در وي. کند نقل انتقاد و طعن صورت به را آن معاویه، بعد سال چهل که ببرند مسجد به وضعی به را

 و کرده مهار را تو خالفت دستگاه که آنجا تا: ... نویسد می چنین خالفت دستگاه برابر در) ع (امام مقاومت یادآوري از پس) ع(

. کشاندند مسجد طرف به بیعت براي سرکش شتر همچون

 که گفتی: گوید می، دانسته خود مظلومیت ي نشانه ار آن و پذیرد می را موضوع اصل، تلویحاً، معاویه ي نامه پاسخ در مؤمنان امیر

 و ستودي مرا واقع در ولی کنی انتقاد من از خواستی، سوگند خدا به. شدم داده سوق بیعت براي سرکش شتر سان به من

. شود واقع مظلوم که نیست ایراد مسلمانی بر هرگز. کردي رسوا را خود اما کنی رسوایم خواستی

 در ربه عبد ابن او از پیش بلکه، است کرده نقل را) ع (امام قدس ساحت به جسارت که نیست کسی هاتن الحدید ابی ابن

. اند کرده نقل را آن نیز) 128 ص، 1 ج در (»االعشی صبح «مؤلف وي از پس و) 285 ص، 2 ج (»عقدالفرید«
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 و حضرت آن ي نامه رسد می البالغه نهج در) ع (امام هشتم و بیست ي نامه شرح به که هنگامی الحدید ابی ابن که اینجاست شگفت

 به را ششم و بیست ي خطبه شرح که هنگامی، کتاب آغاز در ولی، کند نمی تردید ماجرا صحت در و کند می نقل را معاویه ي نامه

. است نشده قلن آنان غیر از و کرده نقل شیعه تنها را مطالب نوع این: گوید می کرده انکار را واقعه اصل، برد می پایان

  زهرا حضرت ساحت به جسارت

 اي صدمه و شد جسارتی نیز پیامبر گرامی دخت به) ع (علی حضرت از گرفتن بیعت ماجراي در آیا که بود این پرسش سومین

؟ نه یا رسید

 علی حضرت استندخو می که هنگامی زیرا. است گذشته سؤال دو به پاسخ از ناگوارتر سؤال این به پاسخ شیعه دانشمندان نظر از

 گرامیش همسر بردن از جلوگیري براي فاطمه حضرت و شدند روبرو) ع (فاطمه حضرت مقاومت با ببرند مسجد به را) ع(

. ندارد را آنها نوشتن و گفتن یاراي قلم و زبان که دید بسیار جسمی و روحی هاي صدمه

 در الحدید ابی ابن حتی و اند کرده خودداري تاریخ از بخش این کردن بازگو از خلفا موقعیت حفظ براي تسنن اهل دانشمندان ولی

. است کرده نقل را آن شیعه تنها مسلمانان میان در که است دانسته مسائلی جمله از را آن خود شرح

 دخت حتسا به که جسارتهایی نقل از تاریخنویسان و محدثان کار آغاز در: گوید می مرتضی سید مرحوم شیعه بزرگوار دانشمندان

 فاطمه حضرت بر را خانه در فشار با خلیفه مأمور که بود مشهور آنان میان در مطلب این و کردند نمی امتناع شد وارد اکرم پیامبر

 علی حضرت از دست تا گرفت تازیانه زیر را) س (زهرا، عمر امر به، قنفذ و کرد سقط داشت رحم در که را فرزندي او و زد) س(

. کردند خودداري آنها نقل از و نیست سازگار خلفا موقعیت و مقام با مطالب این نقل که دیدند عدهاب ولی. بردارد) ع(

 چشم به آنان کتابهاي از برخی در جریان این هم باز، بسیار کنترلهاي و عنایتها رغم به، که است این مرتضی سید گفتار گواه

: گفت می وي که کند می نقل، معتزله رئیس، غطام به معروف سیار بن ابراهیم از شهرستانی. خورد می

 کسانی با را خانه که داد فرمان نیز و. کرد سقط داشت رحم در که را اي بچه او و زد فاطمه پهلوي بر را در بیعت اخذ ایام در عمر

. نبود دیگر کسی) ع (حسین و حسن و فاطمه و علی جز خانه در که حالی در، بسوزانند بودند آن در که

   است پیامبر دختر زینب مقام از باالتر زهرا حضرت ممقا

. شد آزاد دیگر اسیران مانند بعداً ولی، آمد در اسارت به مسلمانان طرف از جنگی در) ص (اکرم پیامبر دختر زینب شوهر ابوالعاص

 پیامبر. سازد فراهم مدینه به را پیامبر دختر مسافرت وسایل مکه به مراجعت از پس که که داد وعده) ص (پیامبر به ابوالعاص

 رسید آنجا به زینب ي کجاوه وقت هر و کنند توقف مکه میلی هشت در که داد مأموریت انصار از گروهی و حارثه بن زید به) ص(

 جبار .گردانند باز راه نیمه از را او که گرفتند تصمیم گروهی و شد آگاه مکه از پیامبر دختر خروج از قریش. بیاورند مدینه به را او

 در که را کودکی زینب ضربه این اثر در. کوبید کجاوه بر را خود ي نیزه و رسانید زینب ي کجاوه به را خود جمعی با االسود بن

 را او خون مکه فتح در که حدي به، شد ناراحت سخت خبر این شنیدن از) ص (پیامبر. بازگشت مکه به و کرد سقط داشت رحم

. شمرد مباح
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 را زینب دخترش که را کسی خون پیامبر هرگاه: فرمود. خواندم ابوجعفر استادم بر را مطلب این من: گوید می الحدید ابی ابن

 را محسن خود فرزند او و ترسانیده را فاطمه دخترش که را کسانی خون بود زنده اگر، شمرد مباح کرد جنین سقط او و ترسانید

. شمرد می مباح حتماً کرد سقط

   ردمم بر مردم حکومت

 زیر گروه دو از یکی کنند توجیه »مشاوره «اصل یا و »مردم بر مردم حکومت «شکل با را خلفا خالفت خواهند می که کسانی

: هستند

 و غربیان توجه طریق این از و دهند تطبیق کنونی علمی موازین و روز افکار با را اسالمی اصول خواهند می پیوسته که گروهی - 1

 قرن چهارده بلکه نیست جدید فکر ي زاییده مردم بر مردم حکومت که نمایند القا چنین و کنند جلب الماس به را زدگان غرب

. اند کرده اجرا خلیفه انتخاب در را طرح این وي یاران) ص (پیامبر درگذشت از پس و است بوده طرحی چنین داراي اسالم پیش

 به و دهند نمی خود به تحقیق رنج اسالمی مسائل در متأسفانه ولی، ارندد می بر گام راه این در پاك نیت با چند هر، گروه این

 بپا قال و قیل نتیجه در و اند کرده اکتفا فریبنده ظواهر و اساس بی منقوالت رشته یک به و کنند نمی مراجعه نیز متخصصان

. کنند می

 به و اند کرده پیدا گرایی سنی تمایالت مرموز تحریکات اثر بر احیاناً و دارند هایی عقده روحانیت و تشیع از عللی به که گروهی - 2

 به نسبت را آنان اعتقاد و اند افتاده لوح ساده ولی مؤمن جوانان جان به عقیدتی کجرویهاي و اخالقی مفاسد انواع با مبارزه جاي

. کنند می سست تشیع اصول

 از بدگویی لذا. گردند می بر خود اشتباهات از اعتماد قابل و حصحی مدارك ارائه با آنان. است جبران قابل نخست گروه اشتباهات

 با را خود علمی و فکري ي رابطه و باشیم ارتباط در ایشان با پیوسته که است این آنها به خدمت بهترین و نارواست بسیار آنان

. نکنیم قطع آنان

 لذا. ندارند دین از هم درستی و کافی اطالع، هستند يا عقده اینکه بر عالوه زیرا. است دشوار دوم گروه هدایت و اصالح ولی

 به اطالع کم و لوح ساده جوانان که شود داده ترتیبی که است این است مهم آنچه. است فایده بی غالباً آنان هدایت براي کوشش

 .شود زدوده آنان دل از شبهات و اشکاالت زودتر چه هر که شود کوشش شد چنین اگر و نیفتند آنان دام

 مسجد به را خانه آن در متحصنان و آورند یورش اي خانه به، سرنیزه زور به، حاکم حزب مأموران که دهد می اجازه شرح و عقل آیا

؟ بگیرند بیعت آنان از و بکشند

 و دبگیرن بیعت جبراً طرف بی یا مخالف افراد از که کند مأمور را گروهی حاکم حزب رئیس که است همین دموکراسی معنی آیا

؟ بجنگند آنان با نشوند بیعت به حاضر اگر

 این در و ورزید می اصرار بیشتر آراي گردآوري و بیعت اخذ براي عمر، حاکم حزب اعضاي ي همه از بیش که دهد می گواهی تاریخ

. رفت می پیش جنگ حد تا راه
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 که هنگامی. بود نداده رخ تیرگی رسالت اندانخ با وي ارتباط در هنوز و بود) ع (فاطمه حضرت ي خانه متحصنان جمله از زبیر

 بیعت هرگز: گفت و آمد بیرون خانه از برهنه شمشیر با زبیر، یافت افزایش پیامبر گرامی دخت ي خانه متحصنان به مأموران فشار

. کنید بیعت علی با همه باید بلکه، کنم نمی بیعت تنها نه. کنم نمی

 از. شد می شناخته ضربات دیگر میان در او شمشیر ضربات و بود ماهر زنی شمشیر و دالور مردي و اسالم نامی قهرمانان از زبیر

. کردند جلوگیري بزرگ خونریزي یک از و اوگرفتند ازدست شمشیر جمعی دسته یورش با و کردند خطر احساس مأموران، رو این

 یک اینکه یا داشت می بر گام میدان این در پاك نیت با عمر راستی به آیا؟ بود چه عمر فداکاري اصطالح به و اصرار همه آن علت

؟ بود آمده عمل به ابوبکر و او میان مدار و قرار اصطالح به و توافق نوع

 عمر به رو، شد می قتل به تهدید پیوسته و بود گرفته قرار خالفت دستگاه مأموران فشار تحت که موقع همان در) ع (مؤمنان امیر

. گرداند بازش تو به فردا تا ببند محکم ابوبکر براي را خالفت مرکب و توست مال آن از نیمی که بدوش، عمر: گفت و کرد

 چرا، است بوده »بینهم شوري امرهم و «مصداق بود پذیرفته صورت دموکراسی اصول بر بنا ابوبکر براي بیعت اخذ راستی به اگر

: داد نمی انجام را کار سه کاش اي که کرد می آرزو زندگی لحظات آخرین در وي

 او مأموران روي به را در اگر حتی، کرد نمی صادر را آن به حمله فرمان و کرد می حفظ را فاطمه ي خانه احترم کاش اي - 1

. بست می

 و معاونت مقام خود و گذارد می ابوعبیده و عمر ي عهده به را آن و کشید نمی دوش به را خالفت بار سقیفه روز در کاش اي - 2

. پذیرفت می را رتوزا

. سوزاند نمی را »الفجاة «به معروف عبداهللا بن ایاس کاش اي - 3

 ي قصیده در، است درگذشته هجري 1351 سال در که مصري ابراهیم حافظ محمد، معاصر معروف شاعر که است آور اسف

  : است ستوده داشته روا) س (فاطمه حضرت به که اهانتی و جسارت جهت به را او، برخاسته دوم ي خلیفه مدح به خود »عمریه«

 عمر قالها لعلی قول و

   بملقیها اعظم بسامعها اکرم

 بها علیک ابقی ال دارك حرقت

   فیها المصطفی بنت و تبایع لم ان

 بها یفوه حفص ابی غیر کان ما

 حامیها و عدنان فارس امام
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 را تو ي خانه نکنی بیعت اگر گفت علی به. را گوینده دار زرگب؛ را شنونده دار گرامی. گفت علی به عمر که را سخنی یادآر به

. بود خانه در مصطفی محمد حضرت دختر که گفت حالی در را سخن این و. بمانی آنجا در دهم نمی اجازه و سوزانم می

. آن حامی و عدنان عرب شهسوار مقابل در. بگوید توانست نمی دیگر کسی عمر جز را سخن این

 بگوییم که است افتخار این آیا! بشمارد خلیفه مفاخر از لرزد می آن از الهی عرش که را جنایتی خواهد می شعور از دور شاعر این

 دختر و خانه ابوبکر براي بیشتر رأي اخذ منظور به که بود حاضر او و نداشت عمر نزد احترامی کمترین پیامبر گرامی دختر که

؟ بسوزاند را) ص (پیامبر

 آیا: گفت وي به خلیفه آوردند مسجد به را) ع (علی که هنگامی است کرده نقل »الفرید عقد «صاحب که ستا آور خنده و

؟ داشتی ناخوش را ما فرمانروایی

 جمع را قرآن تا نیفکنم دوش بر ردا) ص (خدا رسول درگذشت از پس که بودم بسته پیمان خود با بلکه؛ هرگز: گفت) ع (علی و

 شش مدت تا که کنند می نقل عایشه از دیگران و او خود که حالی در. کرد بیعت سپس و! ماندم عقب یگراند از رو این از و کنم

. داد خلیفه به بیعت دست که بود او درگذشت از پس و نکرد بیعت) ع (علی بود زنده) ع (فاطمه حضرت که ماه

 در آنها نام به که گروهی بلکه، است واقعیت این روشن هگوا البالغه نهج در او سخنان و نکرد بیعت) ع (علی حضرت تنها نه اما

 ي درباره، بود) ع (علی حضرت والیت حامی بزرگترین که، سلمان و نکردند بیعت خلیفه با نیز شدیم آشنا سقیفه ي حادثه تشریح

 نادیده را خود یامبرپ بیت اهل و شماست از بزرگتر سن نظر از تنها که دادید تن کسی خالفت به: گفت چنین ابوبکر خالفت

 خالفت گواراي هاي میوه از همه و آمد نمی پدید اختالفی هرگز کردند نمی خارج خود محور از را خالفت اگر آنکه حال. گرفتید

. شدید می مند بهره) حق(

فدك و علی حضرت

   فدك اقتصادي ارزش

 یاران از گروهی با) ع (علی حضرت. گرفت دست به را ورام زمام ابوبکر و رسید پایان به خلیفه انتخاب راه در سقیفه کشمکشهاي

 در از، کلمه وحدت حفظ براي، عمومی اذهان ساختن آگاه و افکار تنویر از پس ولی، رفت بیرون حکومت ي صحنه از او وفاي با

... و کتاب اهل نشمنداندا با استدالل و احتجاج و صحیح قضاوت و قرآن عالی مفاهیم تفسیر و تعلیم طریق از و نشد وارد مخالفت

. داد ادامه خود اجتماعی و فردي خدمات به

 و عم پس او. بگیرند او از را کماالت این وي رقباي نبود ممکن هرگز که بود بسیاري کماالت واجد مسلمانان میان در) ع (امام

 توانست نمی کس هیچ. بود) ص (نبی لمع باب و اسالم بزرگ جانباز و نامدار مجاهد، او بالفصل وصی، )ص (گرامی پیامبر داماد

 انکار آسمانی کتابهاي بر دین فروع و اصول بر و حدیث و قرآن بر را وي نظیر بی ي احاطه و وسیع علم و اسالم در را او سبقت

. نماید سلب او از را فضایل این یا کند
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 و اقتصادي قدرت آن و کند اشکال ایجاد خالفت اهدستگ براي آینده در بود ممکن که داشت خاصی امتیاز) ع (امام، میان این در

. رسید می او به فدك طریق از که بود آمدي در

 دیگر امتیازات همچون امتیاز این زیرا، کند خارج) ع (امام دست از را قدرت این که دید مصلحت خالفت دستگاه، جهت این از

. گرفت) ع (امام از را آن نتوان که نبود

   فدك مشخصات

 دژهاي از پس و بود کیلومتر 140 حدود مدینه با آن ي فاصله و داشت قرار خیبر نزدیکی در که را حاصلخیزي و آباد نسرزمی

. نامیدند می »فدك «ي قریه رفت می شمار به حجاز یهودیان اتکاي محل خیبر

 شمال در که را بزرگی خال و شکست مه در »تیما «و »القري وادي «و »خیبر «در را یهود نیروهاي آنکه از پس) ص (اکرم پیامبر

 مسلمانان و اسالم براي که، سرزمین این در یهود قدرت به دادن پایان براي، کرد پر اسالم نظامی نیروي با شد می احساس مدینه

 تریاس که نون بن یوشع. فرستاد فدك سران نزد را محیط نام به سفیري، رفت می شمار به اسالم ضد بر تحریک و خطر کانون

 در را سال هر محصول از نیمی که شدند متعهد آنجا ساکنان و داد ترجیح نبرد بر را تسلیم و صلح داشت عهده به را دهکده

، نیز اسالم حکومت. نزنند توطئه به دست مسلمانان ضد بر و کنند زندگی اسالم لواي زیر پس آن از و بگذارند اسالم پیامبر اختیار

 به متعلق شود گرفته نظامی نبرد و جنگ طریق از که سرزمینهایی اسالم در. شد متعهد را آنان ي قهمنط امنیت تأمین، متقابالً

 اختیار در نبرد و نظامی هجوم بدون که سرزمینی ولی. بود خواهد شرع حکام دست به آن ي اداره و است مسلمانان عموم

 در، است شده معین اسالم قوانین در که طوري به باید و ستازاو پس امام و) ص (پیامبر شخص به مربوط گیرد می قرار مسلمانان

 آبرومندي وجه به را خود نزدیکان مشروع نیازمندیهاي امام و پیامبر که است این موارد آن از یکی و، رود بکار خاصی موارد

 است شده بحث »ء فی «عنوان تحت جهاد کتاب در مطلب این فقهی کتابهاي در. 7 و 6 هاي آیه، حشر ي سوره. سازند برطرف

   فاطمه حضرت به پیامبر  هدیه كفد

( »السبیل ابن و المسکین و حقه القربی ذا وآت «آیه وقتی: نویسند می سنی دانشمندان از گروهی و شیعه مفسران و محدثان

 حضرت خود دختر) ص( پیامبر شد نازل ) بپرداز را ماندگان راه در و مساکین و خویشاوندان حق یعنی 26 ي آیه، اسراء ي سوره

. است) ص (اکرم رسول بزرگ صحابه از یکی خدري ابوسعید مطلب این ناقل. کرد واگذار وي به را فدك و خواست را فاطمه

 بهترین حضرت آن دختر و است شده نازل پیامبر خویشاوندان و نزدیکان حق در آیه که دارند قبول سنی و شیعه مفسران ي کلیه

 آن، کن معرفی را خود: گفت) ع (العابدین زین الحسین بن علی به شامی مردي که هنگامی حتی. است »بیالقر ذا «باري مصداق

 مرد آن که بود روشن مسلمانان میان در چنان مطلب این و کرد تالوت را فوق ي آیه شامیان به خود شناساندن براي حضرت

 خویشاوندي و نزدیکی سبب به: کرد عرض چنین حضرت آن هب، داد می حرکت تصدیق عنوان به را خود سر که حالی در، شامی

. رابدهد شما حق که داده دستور خود پیامبر به خدا دارید رسول حضرت با که خاصی

 که مطلب این ولی، است مسلمانان اتفاق مورد و شده نازل وي فرزندان و) س (زهرا حضرت حق در آیه آنکه گفتار ي خالصه

  .است سنی ازدانشمندان وبرخی شیعه دانمشندان اتفاق بخشیدمورد خود گرامی دختر به را فدك) ص (برپیام آیه این نزول هنگام
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  بخشید خود دختر به را فدك پیامبر چرا

 که چیزي و اند نداشته دنیا به دلبستگی هرگز آنان که دهد می گواهی خوبی به او خاندان و) ص (پیامبر زندگی تاریخ و دانیم می

 را آن و بخشید خود دختر به را فدك) ص (گرامی پیامبر که بینیم می الوصف مع. بود دنیا ثروت همان نداشت رزشیا آنان نظر در

 این به پاسخ در. بخشید خود دختر به را فدك پیامبر چرا که آید می پیش سؤال این اینجا در. داد اختصاص) ع (علی خاندان به

: کرد ذکر توان می را زیر وجوه سؤال

 منصب و مقام واین بود) ع (مؤمنان امیر با،حضرت آن مکرر تصریحات طبق، )ص (اکرم پیامبر فوت از پس مسلمانان امداريزم - 1

 نحو به فدك درآمد از توانست می خالفت منصب به وابسته امور ي اداره براي) ع (علی حضرت. داشت نیاز سنگین ي هزینه به

 از را فدك نخست روزهاي همان در که بود شده مطلع) ص (پیامبر بینی پیش این از خالفت دستگاه گویا. کند استفاده احسن

. کرد خارج پیامبر خاندان دست

 پس باید، بود) ع (حسین حضرت و) ع (حسن حضرت دیدگانش نور و وي دختر یگانه آن کامل مظهر که، )ص (پیامبر دودمان - 2

 این تأمین براي. بماند محفوظ خاندانش و اکرم رسول شرف و حیثیت و کنند زندگی آبرومندي صورت به) ص (پیامبر فوت از

. بخشید خود دختر به را فدك) ص (پیامبر منظور

 وي شمشیر به ایشان بستگان از بسیاري زیرا، دارند دل در را) ع (علی حضرت ي کینه گروهی که دانست می) ص (اکرم پیامبر - 3

 دلجویی آنان از مالی کمکهاي طریق از) ع (امام که بود این کینه این زدودن اههاير از یکی. اند شده کشته جهاد میدانهاي در

 بر که عاطفی موانع طریق این از و کند کمک درماندگان و بینوایان  ي کلیه به همچنین. نماید جلب خود به را آنان عواطف و کند

. شود برداشته میان از بود او خالفت راه سر

 تأمین بر عالوه، آن از تا بود والیت صاحب اختیار در آن درآمد ولی، بخشید) س (زهرا به را فدك هراًظا چند هر، )ص (پیامبر

. کند استفاده مسلمانان و اسالم نفع به، خود زندگی ضروریات

   فدك درآمد

 توانست می که بود یزحاصلخ ي منطقه یک فدك زیرا. گیرد می قوت انسان ذهن در گانه سه جهات این ي همه، تاریخ به مراجعه با

. کند کمک خویش اهداف راه در را) ع (علی حضرت

 فاطمه مالکیت حق و بماند باقی پیامبر دختر دست در فدك که بود مایل ابوبکر: نویسد می خود ي سیره در، معروف مورخ، حلبی

 شدیدي نیاز فدك درآمد به فردا: گفت و ردک ابوبکر به رو و شد مانع فاطمه به ورقه دادن از عمر اما؛ کرد تصدیق اي ورقه در را

. کنی می تأمین را جنگی ي هزینه کجا از کنند قیام مسلمانان ضد بر عرب مشرکان اگر زیرا، کرد خواهی پیدا

. کند راتأمین دشمن با جهاد ي هزینه از بخشی توانسته می که است بوده مقداري به فدك آمد در که شود می استفاده جمله این از

. بگذارد) ع (علی حضرت اختیار در را اقتصادي قدرت این)ص(پیامبر که بود الزم جهت این از
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 نداشت وسعت آنچنان فدك ي دهکده: گفتم چنین فدك ي درباره امامیه مذهب دانشمندان از یکی به من: گوید می الحدید ابی ابن

 من پاسخ در او. ورزند طمع آن در فاطمه مخالفان که نبود مهم اینقدر، نبود آنجا در نخل چند جز که، کوچکی این به سرزمین و

 ساختن ممنوع مسلم طور به. نبود کمتر کوفه کنونی نخلهاي از آنجا نخلهاي ي شماره. کنی می اشتباه عقیده این در تو: گفت

 استفاده خالفت دستگاه با بازهم براي آنجا درآمد از مؤمنان امیر مبادا که بود این براي حاصلخیز سرزمین این از پیامبر خاندان

 خمس (خود مشروع حقوق از را عبدالمطلب فرزندان و هاشم بنی ي کلیه بلکه، ساختند محروم فدك از را فاطمه تنها نه لذا. کند

. نمودند نصیب بی هم) غنائم

 خود مغز در را موجود وضع با همبارز فکر هرکز ببرند سر به نیازمندي با و بروند زندگی تأمین دنبال به مدام باید که افردي

. پرورانند نمی

 به دوم طرف از، »عدن «به طرف یک از فدك: کند می تحدید چنین حدیثی در را فدك مرزي حدود) ع (جعفر بن موسی امام

. شد می حدود... ارمنستان و ها وجزیره دریاها به چهارم جانب از، »آفریقا «به سوم جهت از، »سمرقند«

 از فدك سرزمین تنها که است بوده این) ع (کاظم امام مقصود؛ نداشت حدودي چنان، بود خیبر از بخشی که، فدك مسلم طور به

 بیت اهل از شده تعیین امام سخن در آن ي چهارگانه حدود که اسالمی پهناور ممالک بر حکومت بلکه است نشده غصب آنان

. است شده گرفته

 احادیث از برخی در. داد اجاره دینار هزار چهار و بیست مبلغ به را فدك سرزمین) ص( پیامبر: نویسد می راوندي الدین قطب

. است بوده آن ي ساالنه درآمد تفاوت حسب به اختالف این و است شده نیزنقل دینار هزار هفتاد

 به را دیگر سوم یک و حکم بن مروان به را آن سوم یک: کرد تقسیم نفر سه میان را فدك رسید خالفت به معاویه که هنگامی

. داد قرار خود تیول جزو را سهام ي همه رسید خالفت به مروان چون و. داد یزید خود فرزند به را آخر ثلث و عثمان بن عمرو

 هریک که، نفر سه میان را آن معاویه که است بوده اي مالحظه قابل سرزمین فدك که شود می استفاده تقسیم نحوه این از

 براي را خود گواهان و گفت سخن فدك ي درباره ابوبکر با) ع (فاطمه حضرت که هنگامی.کرد تقسیم، بود بزرگی فامیل ي نماینده

 بود مسلمانان اموال از بلکه، نبوده پیامبر شخصی ملک فدك: گفت) ص (پیامبر دختر پاسخ در وي، برد او نزد خود مدعاي اثبات

. کرد می انفاق نیز خدا راه در و فرستاد می دشمنان با نبرد براي و کرد می مجهز را سپاهی آن درآمد از که

 بخش این که است حاکی نمود می تقسیم بینوایان و هاشم بنی میان را آن یا کرد می بسیج سپاه فدك درآمد با) ص (پیامبر اینکه

. است بوده کافی سپاه بسیج براي که داشته سرشاري درآمد خیبر از

 اسالمی دولت به را خود سرزمینهاي که کرد اخطار آنان به سازد پاك یهودیان از را جزیره شبه تگرف تصمیم عمر که هنگامی

. کنند تخلیه را فدك و بگیرند را آن بهاي و کنند واگذار

 را دیگر ونیم باشند داشته اختیار در را آن از نیمی که بود گذاشته قرار فدك ساکن یهودیان با نخست روز از) ص (گرامی پیامبر

 غصب مقدار بهاي تا کرد اعزام فدك به را ثابت بن زید و حباب و فروة و تیهان ابن خلیفه، جهت این از. کنند واگذار خدا رسول به
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 عمر و کردند تقویم هزاردرهم پنجاه به را یهودیان سهم آنان. بپردازد آنجا یهودي ساکنان به گذاري قیمت از پس را آن ي شده

. پرداخت بود آمده دست به عراق از که مالی از را مبلغ این

   فدك تصرف هاي انگیزه

 که خزرجیان نتیجه در و بود او پیروزي پل نخستین ابوبکر جانشینی و خالفت از) ص (پیامبر یاران از گروهی هواداري

 حضرت آنان رأس در که، هاشم یبن و رفتند بیرون مبارزه ي صحنه از آنان دیگر ي تیره مخالفت با، بودند انصار ي تیره نیرومندترین

 برابر در بندي ودسته مسلحانه قیام از، عمومی اذهان کردن روشن از پس، شد ذکر گذشته در که عللی به بنا، داشت قرار) ع (علی

. کردند خوداري حاکم حزب

 ابوسفیان آنها رأس در که، میها بنی ولی. داشت نیاز نیز مکه حمایت به و نبود کافی خالفت براي درمدینه نسبی پیروزي این ولی

 و تأیید و ابوسفیان ازنظر که کشیدند می انتظار، نشناخته رسمیت به را خلیفه خالفت که بودند نیرومندي جمعیت، داشت قرار

 به اي ساله چند و بیست جوان که، مکه فرماندار رسید مکه به) ص (اکرم پیامبر رحلت خبر که هنگامی لذا. شوند آگاه وي تصویب

 نگفت مردم به چیزي او جانشینی و خالفت از ولی ساخت آگاه) ص (پیامبر درگذشت از را مردم، بود العاص بن اسید بن عتاب نام

 به رویداد دو این از یکی خبر که است بعید بسیار و بود شده گزارش هم با طبعاً، داده رخ هم مقارن حادثه دو هر که صورتی در

. منتشرنشود خبري هیچ گردی رویداد از ولی برسد مکه

 سپس و شود آگاه، ابوسفیان، خود فامیل رئیس نظر از خواست می که نداشت این جز علتی مکه اموي فرماندار مرموز سکوت

. کند رفتار او نظر مطابق

 نظرات جلب به نیاز ،مخالف گروههاي برابر در، مردم بر وي فرمانروایی ي ادامه که دریافت خوبی به خلیفه، حقایق این به توجه با

 بسیار زمامداري ي ادامه سازد خود متوجه مختلف طرق از را آنان دلهاي و قلوب آن از باالتر و افکار و آرا تا و دارد مخالفان عقاید و

. بود خواهد مشکل

 که بود ابوبکر حکومت انمخالف جمله از وي زیرا.بود ابوسفیان، امیه فامیل رئیس شد می جلب او نظر باید که مؤثري افراد از یکی

 از پس، که بود او هم و» ؟چکار ابوفضیل با را ما«: گفت اعتراض عنوان به است گرفته دست به را امور زمام وي شنید که وقتی

 و سواره با را مدینه من: گفت و کرد دعوت مسلحانه قیام براي را دو هر و رفت عباس و) ع (علی حضرت ي خانه به، مدینه به ورود

! گیرید دست به را امور زمام و برخیزید؛ کنم می پر ادهپی

 حتی. برنداشت آن از دیناري و بخشید او خود به بود آورده همراه ابوسفیان که را اموالی وي ي عقیده خریدن و اسکات براي ابوبکر

 فرزندش که رسید خبر ابوسفیان به قتیو. کرد انتخاب شام حکومت براي را) معاویه برادر (یزید وي فرزند و نکرد اکتفا نیز این به

 ابوبکر و خود میان پیوندي نوع هیچ به قبالً، ابوسفیان آنکه حال! است کرده رحم ي صله ابوبکر: گفت فوراً است رسیده حکومت به

. نبود قائل

 همه چه؛ شود بیان صفحات این در که است آن از بیش شود خریده آنان عقاید ابوسفیان همچون بایست می که افرادي تعداد

 و خلیفه یعنی، تن سه تنها مهاجران از. گرفت صورت مهاجر گروه حضور بدون ساعده بنی ي سقیفه در ابوبکر با بیعت که دانیم می
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 کار برابر در مهاجران دادن قرار و گرفتن بیعت نحوه این مسلم طور به. داشتند حضور، ابوعبیده و عمر وي همفکران از نفر دو

 ایشان وضع به و سازد طرف بر را آنان رنجش خلیفه که بود الزم، جهت این از. انگیخت می بر را گروهی خشم، هشد انجام

 سقیفه خشم از لبریز دلی با و نکردند بیعت او با روزنخست از که خزرجیان ویژه به، انصار گروه بایست می، عالوه به. کند رسیدگی

. گرفتند می رارق خلیفه محبت و مهر مورد، گفتند ترك را

 از یکی سهم ثابت بن زید وقتی. کرد تقسیم انصار زنان میان نیز را اموالی بلکه، نمود اقدام مردان عقاید خرید براي تنها نه خلیفه

 از و زنان میان خلیفه که است سهمی: گفت زید؟ چیست این: که پرسید محترم زن آن، آورد او ي خانه در به را عدي بنی زنان

 خرید براي: گفت او به لذا، نیست بیش! دینی ي رشوه یک پول این که دریافت خاصی ذکاوت با زن. است کرده تقسیم وت جمله

. کرد رد را آن و. پذیرم نمی او از چیزي، خدا به سوگند؟ دهید می رشوه دینم

   حکومت بودجه کمبود

 پیامبر نمایندگان. بود تهی المال بیت و کرد تقسیم را همه داشت اختیار در چه هر خود بیماري دوران در) ص (گرامی پیامبر

 این ولی. داشتند می گسیل امینی افراد ي وسیله به را آنها یا، شدند می مدینه وارد مختصري اموال با حضرت آن درگذشت از پس

. بودن کافی قطعاً رابخرد مخالفان عقاید و کند پاش و ریخت خواست می که حکومتی براي مختصر درآمدهاي

 نیز ناحیه این از و کردند می خودداري خلیفه مأموران به زکات دادن از، برافراشته مخالفت پرچم اطراف قبایل، دیگر طرف از

. آمد می وارد حاکمیت اقتصاد بر اي شکننده ضربت

 دراز طرف آن و طرف این به دست حکومت ي بودجه ترمیم براي که نداشت این جز اي چاره حاکم حزب رئیس، جهت این از

 از، بود آن راوي خودخلیفه تنها که، پیامبر از حدیثی نقل با که نبود فدك از بهتر چیزي میان این در. کند مصادره را اموالی، کرده

. گرفت قرار استفاده مورد حکومت هاي پایه ساختن محکم براي آن سرشار آمد در و شد خارج) ع (فاطمه حضرت دست

 اگر زیرا، کرد خواهی پیدا شدیدي نیاز فدك درآمد به فردا: گفت چنین ابوبکر به، کرده اعتراف حقیقت این به اي گونه به، عمر

 کرد خواهی تأمین را آنها جنگی ي هزینه کجا از، کنند قیام مسلمانان ضد بر عرب مشرکان

 در کرد مطالبه او از را فدك) ع (فاطمه رتحض وقتی چنانکه. دهد می گواهی مطلب این بر نیز او همفکران و خلیفه کردار و گفتار

 این در. نمود می قسمت مسلمانان میان را آن درآمد ي باقیمانده و کرد می تأمین آن از را شما زندگی ي هزینه پیامبر: گفت پاسخ

؟ کرد خواهی کار چه آن درآمد با تو صورت

. کرد خواهم تقسیم مسلمانان میان در را آن ي باقیمانده و کنم می پیروي او روش از نیز من: فرمود) ص (پیامبر گرامی دختر

! داد می انجام پدرت که دهم می انجام را کار همان نیز من: گفت وي، بست خلیفه بر را راه) ع (فاطمه حضرت اینکه با

 پیامبر خاندان ي هزینه کسر از پس، فدك آمد در اینکه آن و بود الهی حکم یک اجراي تنها، فدك تصرف از خلیفه هدف اگر

 نص به که او گرامی شوهر و) ص (پیامبر دخت یا دهد انجام او را کار این که کرد می فرق چه، شود مصرف مسلمانان راه در، )ص(

. اند پیراسته و مصون نافرمانی و گناه از قرآن



٩٧

 حکومت تحکیم براي آن از تا بود دوخته درآمد این به چشم او که است گواه باشد او اختیار در فدك درآمد اینکه بر خلیفه اصرار

. کند استفاده خود

   فدك تصرف دیگر عامل

 شرایط ي همه) ع (امام. بود) ع (علی مؤمنان امیر اقتصادي قدرت از ترس، شد ذکر نیز پیشتر چنانکه، فدك تصرف دیگر عامل

 و نبود انکار قابل او درحق حضرت آن هاي توصیه و) ص (پیامبر با قرابت و درخشان سوابق و تقوا و علم زیرا، بود دارا را رهبري

 با دستگاه این، کند رقابت خالفت متزلزل دستگاه با بخواهد و باشد داشته نیز مالی قدرت ها زمینه و شرایط این با فردي هرگاه

 با توان نمی و نیست رپذی امکان) ع (علی حضرت دیگر شرایط و امکانات سلب اگر، صورت این در. بود خواهد روبرو بزرگی خطر

 براي، رو این از. کرد سلب اقتصادي قدرت از را) ع (علی حضرت توان می ولی، کرد مبارزه اوست وجود در که مساعدي هاي زمینه

 محتاج را) ص (پیامبر خاندان و ساختند خارج آن واقعی مالک دست از را فدك، )ع (علی حضرت موقعیت و خاندان تضعیف

. دادند قرار خود دستگاه

 هدفی آن جز و هستند دنیا بندگان مردم: گفت ابوبکر به وي. شود می استفاده روشنی به خلیفه با عمر گفتگوي از حقیقت این

 به کرده رها را او دیدند خالی را او دست مردم وقتی که، آور بیرون او دست از را فدك و بگیر علی از را غنایم و خمس تو. ندارند

. ندشو می متمایل تو

 پنجم یک از را آنان بلکه، کرد محروم فدك از را) ص (پیامبر خاندان تنها نه خالفت دستگاه که است این مطلب این بر دیگر گواه

 فان شی من غنمتم انما علموا و «41 ي آیه، انفال ي سوره، است پیامبر خویشاوندان به متعلق قرآن تصریح به که، نیز جنگی غنایم

 پرداخت آنه به طریق این از دیناري) ص (پیامبر درگذشت از پس و ساخت محروم »القربی لذي و ولللرس و خمسه اهللا

 با او که صورتی در، بود فدك سر بر تنها وقت خلیفه با) ع (فاطمه حضرت اختالف که کنند می تصور غالباً تاریخنویسان.نشد

: داشت اختالف موضوع سه سر بر خلیفه

. بود بخشیده وي به) ص( اکرم پیامبر که فدك - 1

. بود مانده باقی او براي) ص (پیامبر از که میراثی - 2

. است غنایم خمس مصارف از یکی قرآن تصریح به که القري ذي سهم - 3

. نداد را آنها و کرد ابا خلیفه، خواست خلیفه از را القربی ذي سهم و فدك) س (فاطمه وقتی: گوید می عمر

 قرائت شده مقرر پیامبر خویشاوندان براي سهمی آن در که را خمس ي آیه و آمد خلیفه نزد) ع (فاطمه: گوید می مالک بن انس

 حاضرم بلکه، بدهم شما به توانم نمی را القربی ذي سهم هرگز من.خوانم می نیز من خوانی می تو که قرآنی: گفت خلیفه. کرد

. کنم مصرف مسلمانان لحمصا در را باقی و کنم تأمین آن از را شما زندگی ي هزینه
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 از (خداوند که باد بشارت محمد خاندان بر: فرمود) ص (پیامبر شد نازل خمس ي آیه وقتی. نیست این خدا حکم: گفت فاطمه

 حاضرم کردند موافقت تو نظر با اگر، کنم می مراجعه ابوعبیده و عمر به: گفت خلیفه.ساخت نیاز بی را آنان) خود کرم و فضل

! توبپردازم به را القربی ذي ي سهمیه ي همه

 تبانی باهم آنان که دریافت و کرد تعجب سخت وضع این از فاطمه. کردند تأیید را خلیفه نظر نیز آنان شد سؤال دو آن از وقتی

 ذي هب مربوط غنایم خمس از سهم یک که گوید می کامل صراحت با کریم قرآن. نبود نص برابر در اجتهاد جز خلیفه کار. اند کرده

 به محمد آل به باید: گفت و پرداخته آیه تفسیر به است نشنیده چیزي زمینه این در پیامبر از اینکه ي بهانه به او ولی، است القربی

 را) ع (امام دست که نبود این براي جز تالشها این. کرد صرف اسالم مصالح راه در را باقیمانده و پرداخت زندگی ي هزینه ي اندازه

. کند عملی را حکومت ضد بر قیام ي اندیشه نتواند تا، سازد خویش محتاج را او و کنند تهی یادن مال از

 شخصی ملک القربی ذي سهم، است رسیده ما دست به) ص (گرامی پیامبر جانشینان از که روایاتی گواه به، شیعی فقه نظر از

، عنوان این ي دارنده که است این جهت به است شده قائل میسه چنین القربی ذي براي قرآن اگر زیرا. نیست پیامبر خویشاوندان

 را غنایم خمس از نیمی که، القربی ذي پیامبر و خدا سهم باید، رو این از. است امامت و زعامت مقام حائز، )ص (پیامبر از پس

. شود مصرف او نظر زیر و برسد هست نیز مسلمانان زعیم و ولی که) ص (پیامبر خویشاوند به، دهند می تشکیل

 را سهمی بلکه، خواهد نمی را خود شخصی مال طلبد می را القربی ذي سهم) ع (فاطمه حضرت اگر که دانست می خوبی به خلیفه

 صرف آنها مصالح در مسلمانان زعیم عنوان به، کرده دریافت را آن است القربی ذي عنوان داراي که شخصی باید که خواهد می

 نوع یک) ع (علی حضرت به سهمی چنین ودادن نیست کسی) ع (علی حضرت جز) ص (اکرم سولر از پس، شخصی چنین و کند

 القربی ذي سهم هرگاه: گفت) ع (فاطمه حضرت به خطاب، رو این از. است امیرمؤمنان زعامت به اعتراف و خالفت از نشینی عقب

! کنم می صرف اسالم راه در را هباقیماند شما زندگی ي هزینه تأمین از پس و گذارم نمی شما اختیار در را

  متضاد سیاستهاي و گرایشها کشاکش در فدك

 و حاکم حزب مالی ي بنیه تقویت) ص (پیامبر گرامی دخت اموال ي مصادره و فدك تصرف از هدف خالفت روزهاي نخستین در

 را ثروت سیل مسلمین بزرگ تفتوحا، اسالمی حکومت گسترش از پس ولی. بود دنیا مال از راستین ي خلیفه دست ساختن تهی

 خلفا خالفت هاي پایه زمان مرور، دیگر طرف از. دید نیاز بی فدك آمد در از را خود خالفت دستگاه و ساخت روانه خالفت مرکز به

 فکر به فدك درآمد با) ع (علی مؤمنان امیر راستین ي خلیفه که برد نمی گمان کسی دیگر و کرد تحکیم اسالمی ي جامعه در را

. کند آرایی صف آنان مقابل در و بیفتد مخالفت

 منتفی کلی وبه رفته میان از، خالفت دستگاه مالی بنیه تقویت یعنی، فدك تصرف ي اولیه علل دیگر خلفاي دوران دو در اینکه با

 به، آن ي درباره و مدآ می کار روي که بود اي خلیفه هر اموال و سیاست قلمرو در همچنان آن درآمد و فدك سرزمین اما، بود شده

 با را خود معنوي پیوند که آنان. گرفت می تصمیم، داشت بستگی) ص (پیامبر خاندان به او گرایش و نظر ي نحوه با که اي گونه

 عمومی اموال جزو را آن و کردند می خودداري شدت به آن واقعی مالکان به فدك بازگردانیدن از بودند بریده کامالً رسالت خاندان

 خاندان به نسبت که کسانی ولی، آوردند می در خویش ازاطرافیان یکی یا خود تیول به احیاناً و دادند می قرار حکومت ي الصهخ و

 دلجویی) ع (فاطمه حضرت فرزندان از کرد می ایجاب وقت سیاست و زمان مقتضیات یا ورزیدند می مهر بیش و کم) ص (پیامبر
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 از. گردد قبلی سیاست و خلیفه جانشین دیگري سیاست و دیگر ي خلیفه که روزي تا سپردند می) س (زهرا فرزندان به را آن کنند

. بود متضاد وسیاستهاي مختلف گرایشهاي کشاکش گرو در پیوسته بلکه، نداشت استواري و ثابت وضع گاه هیچ فدك، جهت این

 در. بود اسالمی بغرنج و حساس ازمسائل یکی موارهه، حال درهر شدو می مصادره واغلب گشت می باز خود واقعی مالکان به گاهی

 خاندان به زندگی ي هزینه عنوان به مختصر مبلغی آن درآمد از. داشت ثابتی وضع فدك) ع (علی حضرت زمان تا خلفا دوران

. رسید می صرف به خلفا نظر زیر، عمومی اموال دیگر مانند، آن ي باقیمانده و شد می پرداخت) ص (پیامبر

 بن عثمان بن عمرو به سهمی و مروان به سهمی: کرد تقسیم نفر سه میان را آن گرفت دست به را امور زمام معاویه که یهنگام

. داد اختصاص یزید خود فرزند به هم سهمی و عفان

 از و دخری نفردیگر دو آن از را سهام ي همه، خود خالفت دوران در، حکم بن مروان که تا گشت می دست به دست همچنان فدك

 براي یا کرد هدیه عبدالعزیز بن عمر خود فرزند به را آن نیز او و بخشید عبدالعزیز خود فرزند به را آن سرانجام و داد قرار خود آن

. گذاشت ارث به او

 سالمیا ي جامعه دامن از را امیه بنی ننگین هاي لکه از بسیاري که گرفت تصمیم رسید خالفت به عبدالعزیز بن عمر که هنگامی

 باز آن اصلی صاحبان به که را اي مظلمه نخستین، داشت) ص (پیامبر خاندان به که گرایشی جهت به، رو این از. سازد پاك

 را دوم احتمال این. (داد قرار سجاد حضرت اختیار در روایتی به و علی بن حسن بن حسن اختیار در را آن وي. بود فدك گردانید

 در، رسید خالفت مقام به هجري 99 سال در عبدالعزیز بن عمر زیرا. ندارد استواري ي پایه است کرده نقل الحدید ابن چند هر

 از محمد لفظ که باشد الحسین بن علی بن محمد مقصود است ممکن. است درگذشته 94 سال در) ع (سجاد امام که حالی

) ع (فاطمه حضرت فرزندان به را فدك که داد دستور و تنوش عمرو بن ابوبکر مدینه فرماندار به اي نامه او ) است افتاد ها نسخه

. دهد پس

 زندگی اي خانواده در کدام هر و دارد بسیاري فرزندان مدینه در فاطمه: نوشت خلیفه ي نامه پاسخ در مدینه گیر بهانه فرماندار

؟ بازگردانم یک کدام به را فدك من. کنند می

 بنی مانند دهم فرمان گاوي کشتن به را تو اگر من: گفت و شد ناراحت سخت خواند را دارفرمان ي نامه پاسخ وقتی عبدالعزیز فرزند

 از که فاطمه فرزندان میان را فدك رسید تو دست به من ي نامه که هنگامی. است چگونه گاو آن رنگ که گفت خواهی اسرائیل

. کن تقسیم هستند علی

 خود باعمل تو: گفتند و شدند ناراحت سخت خلیفه دادگري از بودند هامی بنی هاي شاخه از همه که خالفت نشینان حاشیه

 در خلیفه. کرد انتقاد خلیفه کار از و شد شام وارد کوفه از گروهی با قیس بن عمر که نگذشت چیزي. کردي تخطئه را شیخین

 ابوبکر من استاد زیرا. اید کرده فراموش ولی اید شنیده هم شما دارم خاطر به من که را آنچه. نادانید و جاهل شما: گفت آنان پاسخ

 خشم؛ است من تن ي پاره فاطمه«: فرمود) ص (گرامی پیامبر که کرد نقل جدش از او و پدرش از حزم بن عمرو محمد بن

 و بود حکومت ي خالصه و عمومی اموال جزو خلفا زمان در فدك. »است من خشنودي سبب او خشنودي و من خشم ي اومایه

 و بردیم ارث به را آن برادرانم و من، پدرم درگذشت از پس. بخشید عبدالعزیز پدرم به را آن نیز او و شد واگذار نمروا به سپس

. گرداندم باز زهرا فرزندان به) ص (اکرم رسول حدیث حکم به را آن نیز من و بخشیدند یا فروخته من به را خود سهم برادرانم
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 خالف بر مسیري در همگی و گرفتند دست به را امور زمام، دیگري از پس یکی، روانم آل، عبدالعزیز بن عمر درگذشت از پس

 آن درآمد از) ص (پیامبر خاندان و بود آنها تصرف در مروان فرزندان خالفت مدت در فدك و برداشتند گام عبدالعزیز فرزند مسیر

. بودند محروم کامالً

 به را فدك، سفاح، عباسی ي خلیفه نخستین: داشت خاصی نوسان فدك عباسی دولت تأسیس و امویان حکومت انقراض از پس

 فرزندان به را فدك و نکرد پیروي او روش از منصور فرزند مهدي. ستاند باز را آن منصور وي از پس. بازگرداند الحسن بن عبداهللا

 به را خالفت زمام دیگري از پس یکی که، وهارون موسی وي فرزندان مهدي درگذشت از پس. گرداند باز) س (فاطمه حضرت

 را خالفت زمام هارون فرزند مأمون اینکه تا. درآوردند خود تصرف در و کردند سلب) ص (پیامبر خاندان از را فدك، گرفتند دست

. گرفت دست به

. کرد می رسیبر بودند نوشته ستمدیدگان که را هایی نامه، کرده جلوس رسماً شکایات به رسیدگی و مظالم رد براي مأمون روزي

) ع (فاطمه حضرت ي نماینده و وکیل را خود آن ي نویسنده که بود اي نامه گرف قرار او دست در روز همان که اي نامه نخستین

. زد حلقه او دیدگان در اشک و نگریست نامه آن به خلیفه. بود شده نبوت دودمان به فدك بازگرداندن خواستار، کرده معرفی

. کنند احضار را نامه ي هنویسند که داد دستور

 قانع مأمون مناظرات رشته یک از پس. نشست بحث به فدك ي درباره مأمون با و شد خلیفه مجلس وارد پیرمردي، چندي از پس

 به و شد نوشته نامه. گرداند باز) س (زهرا فرزندان به را فدك که بنویسند مدینه فرماندار به رسمی ي نامه که داد دستور و شد

. شد ارسال مدینه به اجرا براي و رسید خلیفه امضاي

 آن بیت نخستین که سرود زمینه این در اي قصیده خزاعی دعبل و شد شیعیان شادي ي مایه نبوت خاندان به فدك بازگرداندن

  : است این

 ضحکا قد الزمان وجه اصبح

   فدکاً هاشم مامون برد

. گرداند باز) بودند آن واقعی مالکان که (هاشم رزندانف به را فدك مأمون زیرا، گشت خندان زمانه ي چهره

: است این آن ي خالصه که نوشت جعفر بن قیم مدینه فرماندار به زمینه این در 210 سال در مأمون که است اي نامه آور شگفت

 فردي ترین شایسته، وتنب خاندان با خویشاوندي سبب به و دارد اسالمی خالفت در و خدا دین در که موقعیتی با، مؤمنان امیر

 را فدك گرامی پیامبر. بگذارد اجرا مورد به است بخشیده دیگران به وي که را آنچه و کند رعایت را پیامبر سنتهاي باید که است

 کسی و ندارد اختالف آن در پیامبر ازفرزندان کسی هرگز که است روشن چنان مطلب این و است بخشیده فاطمه خود دختر به

. باشد تصدیق ي شایسته که است نکرده ادعا را آن خالف آنان از باالتر

 خدا پیامبر وارثان به را آن، حق احقاق و عدل ي اقامه و خدا رضاي کسب براي که دید مصلحت مأمون مؤمنان امیر، اساس این بر

 ثبت دولتی دفاتر در را مطلب این که داد دستور خود نویسندگان و کارمندان به، جهت این از. کند تنفیذ را او دستور و گرداند باز
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 یا صدقه عنوان به، را چیزي پیامبر از کس هر که کردند می ندا حج مراسم در) ص (اکرم پیامبر درگذشت از پس هرگاه. کنند

 باید تماًح که گرامی پیامبر دختر به رسد چه تا؛پذیرفتند می را او گفتار مسلمانان سازد مطلع را ما کند ادعا، اي وعده یا بخشش

 باز فاطمه وارثان به، حقوق و حدود تمام با، را فدك که داد دستور طبري مبارك به مؤمنان امیر.شود تأیید و تصدیق او قول

 بن علی بن زید بن حسن بن یحیی بن محمد به هست دیگر چیزهاي و غالت و غالمان از فدك ي دهکده در آنچه و گرداند

. گرداند باز الحسین بن علی بن نحس بن عبداهللا بن ومحمد الحسین

. جوید تقرب پیامبر و خدا سوي به که است ساخته موفق را او خدا و گرفته الهام خدا از مؤمنان امیر که است نظري این که بدان

. بکوش آن درآمد فزونی و فدك آبادي و عمران در و برسان کنند می وظیفه انجام تو جانب از که کسانی به را مطلب این

 رسالت خاندان سرسخت دشمنان از وي. شد انتخاب خالفت براي متوکل تااینکه بود) س (زهرا فرزندان دست در همچنان فدك

. داد قرار بازیار عمر بن عبداهللا تیول و گرفت باز) س (زهرا حضرت فرزندان از را فدك لذا. بود

 حج درایام مردم و بود کرده غرس خود مبارك دست به) ص (اکرم پیامبر را آنها که داشت وجود نخل یازده فدك سرزمین در

 این از عبداهللا.بود نبوت خاندان به شایانی کمک خود این و خریدند می گران قیمت به و تبرك عنوان به را نخلها آن خرماهاي

 بسیار شقاوت با نیز وي. کند قطع را نخلها آن تا ساخت مدینه رهسپار بشیران نام به را مردي لذا. بود ناراحت بسیار مسئله

. شد فلج بازگشت بصره به وقتی ولی، داد انجام را خود مأموریت

. کردند خودداري) س (زهرا حضرت وارثان به آن ي اعاده از جائر حکومتهاي و شد سلب نبوت خاندان از فدك، بعد به دوره آن از

   عمومی افکار معرض در فدك پرونده

 صحیح داوري که کنند تصور بعضی شاید. گذرد می) ص (پیامبر گرامی دخت اعتراض و فدك غصب از قرن از قرن چهارده

 و یابد دست طورکامل به پرونده محتویات بر بتواند قاضی که است آن از مانع زمان گذشت زیرا، است دشوار حادثه این ي درباره

 ولی. است زده هم به را آن محتویات، یافته راه آن در حریفت دست احیاناً چه؛ کند صادر عادالنه رأي و بخواند دقت به را آن اوراق

 و اعترافات و) ص (گرامی پیامبر احادیث و کریم قرآن به مراجعه با توان می که است این کند آسان را دادرسی کار تواند می آنچه

 به، اسالم تغییرناپذیر و قطعی اصول از بعضی ي بامالحظه، آن اساس بر و کرد تنظیم جدیدي ي پرونده، نزاع طرفین ادعاهاي

 توسط نظامی ي غلبه و جنگ بدون که سرزمینی هر که است این اسالم مسلم اصول از: مطلب توضیح اینک. پرداخت داوري

 به مربوط و شود می شمرده خالصه اصطالحاً یا عمومی اموال از و گیرد می قرار اسالمی حکومت اختیار در شود فتح مسلمانان

. بود خواهد) ص (خدا رسول

 و دارد قرار آن رأس در) ص (اکرم رسول که است اسالمی دولت به مربوط بلکه نیست) ص (پیامبر شخصی ملک اراضی نوع این

 به را مسلمانان امور زمام او همچون و پیامبر جاي به که بود خواهد کسی با اموال نوع این در تصرف حق و اختیار پیامبر از پس

: فرماید می بیان چنین هفتم و ششم آیات، حشر ي سوره در را اسالمی اصل این مجید قرآن. گیرد می دست

 قدیر ء شی کل علی اهللا و یشاء من علی رسله یسلط اهللا لکن و رکاب ال و خیل من علیه اوجفتم فما منهم رسوله علی اهللا افاء ما و(

...) السبیل ابن و المساکین و الیتامی و قربیال لذي و للرسول و فلله القري اهل من رسوله علی اهللا افاء ما
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 و رنج (آن تصرف براي شما است کرده او عاید و گردانده باز خود پیامبر به شده فتح سرزمینهاي اموال از خداوند که را آنچه

 به متعلق است ردهک خود پیغمبر عاید سرزمینها این اموال از خداوند ولی اید نرانیده شتري و اسب ) و اید نشده متحمل مشقتی

...) است ماندگان راه به و مسکینان و یتیمان و او خویشاوندان و پیغمبر و خدا

: بود نوع دو بر بود) ص (گرامی پیامبر اختیار در که اموالی

  خصوصی اموال

 تفصیل به) ص (ماکر پیامبر خصوصی اموال عنوان به سیره و تاریخ کتابهاي در بود آنها مالک شخصاً) ص (پیامبر که اموالی

، وي درگذشت از پس و است بوده او خود با) ص (پیامبر حیات زمان در اموال نوع این تکلیف. است منعکس و شده فهرست

 محروم او شخصی اموال از پیامبر وارث که شود ثابت اینکه مگر؛ شود می منتقل حضرت آن وراث به، اسالم در ارث قانون مطابق

 مصرف اسالمی مصالح راه در یا شده تقسیم مستحقان میان صدقه عنوان به باید او شخصی اموال صورت این در که است بوده

 پیامبر وارث میان، ارث قانون در که کرد خواهیم ثابت، داده انجام اي گسترده بحث موضوع این ي درباره آینده بخشهاي در. شود

، صحت فرض بر، ساخت محروم او ارث از را پیامبر وارث آن استناد به اول خلیفه که روایتی و نیست تفاوتی دیگران وارث و) ص(

. است ورزیده غفلت آن از خالفت دستگاه که دارد دیگري معنی

  خالصه اموال

 راه در و کرد می آنهاتصرف در مسلمانان ولی عنوان به)ص (اسالم پیامبر و است بوده اسالمی حکومت به متعلق که امالکی و اموال

 در که »ء فیی «نام به است بابی فقهی مباحث در. شود می نامیده خالصه اصطالحاً رساند می مصرف به مسلمانان و اسالم مصالح

 آن از مقصود و است بازگشت معنی به عرب لغت در ء فیی. کنند می بحث آن از »صدقات «باب در احیاناً و »جهاد «کتاب

 اسالمی حکومت تابع شرایطی تحت آنها ساکنان و درآید اسالمی متحکو تصرف به خونریزي و جنگ بدون که است سرزمینهایی

 اسالمی حکومت به مربوط گرفت می قرار) ص (اکرم پیامبر اختیار در اسالم ارتش هجوم و مشقت بدون که اراضی نوع این. شوند

 در گاهی و رساند می مصرف به یاسالم مصالح در را آنها آمد در) ص (اکرم پیامبر. نداشتند حقی آن در مسلمان سربازان و بود

. کنند تأمین را خویش زندگی ي هزینه، خود کوشش و کار اتکاي به و آن از استفاده با، تا کرد می تقسیم مستحق افراد میان

. غنایم خمس از احیاناً و بود اراضی این درآمد محل از غالباً) ص (پیامبر بخششهاي

. شویم متذکر اراضی نوع این خصوص در را) ص (برپیام روش از اي نمونه اینجا در است خوب

 پیامبر که هنگامی. داشتند مزروعی اراضی و باغ و خانه مدینه نزدیکی در که بودند یهودي ي طایفه سه از متشکل النضیر بنی

. ماندند باقی دخو دین بر مذکور ي طایفه سه ولی، آوردند ایمان وي به خزورج و اوس قبایل کرد مهاجرت مدینه به) ص (گرامی

 سه هر سرانجام و کوشید سخت آن ي حومه و مدینه ساکنان اتحاد و اتفاق ي زمینه در خاصی پیمان عقد با) ص (اکرم پیامبر

 ولی. ندارند بر آنان مصالح برخالف گامی و کنند اجتناب مسلمانان ضد بر توطئه نوع هر از که بستند پیمان) ص (پیامبر با طایفه

 پیامبر قتل حتی و اسالمی دولت سقوط براي توطئه و خیانت نوع هر از و کردند شکنی پیمان، نهان و آشکار در و اًمتناوب، سه هر

 قتل قصد آنان، بود رفته النضیر بنی ي محله به کاري انجام براي) ص (اکرم پیامبر که هنگامی، جمله از. نکردند خودداري) ص(
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 سپس و کنند ترك را مدینه که کرد مجبور را آنان ي همه پیامبر، رو این از. کنند ترور ار او خواستند می و کردند را) ص (پیامبر

. کرد تقسیم انصار ازمستمندان برخی و مهاجران میان در را ایشان مزارع و ها خانه

 و ابوبکر و) ع (علی .است شده برده شدند خانه صاحب و کردند استفاده اراضی نوع این از که کسانی از برخی نام اسالم تاریخ در

. بودند جمله آن از، انصار از صمه بن حارث و حنیف بن سهل و ابودجانه و مهاجران از بالل و عوف بن عبدالرحمان

  بود خالصه امالك از فدك سرزمین

 و جنگ به هرگز که بود سرزمینی فدك زیرا. است بوده خالصه امالك جمله از فدك که دارند نظر اتفاق نویسان سیره و محدثان

 از) ص (پیامبر با که شدند حاضر متفقاً آن اهالی رسید فدك ي دهکده به خیبریان شکست خبر که هنگامی بلکه، نشد فتح غلبه

 آزاد کامالً خود مذهبی مراسم انجام در آن برابر در و بگذارند حضرت آن اختیار در را فدك اراضی از نیمی و شوند وارد صلح در

. کند تأمین را آنان ي منطقه امنیت اسالمی حکومت متقابالً و باشند

 فدك ي ءدرباره درباره ابوبکر با) ص (پیامبر گرامی دخت مذاکرات از و ندارد نظر اختالف مسئله این در اسالم علماي از کس هیچ

.شود می تشریح بعداً که دبو دیگر جاي در آنان اختالف و بودند پذیرفته را فدك بودن خالصه طرفین که شود می استفاده خوبی به

  بود بخشیده فاطمه به پیامبر را فدك

 ناز »السبیل ابن و المسکین و حقه القربی ذا وآت «ي آیه وقتی که دارند نظر اتفاق تسنن اهل محدثان از گروهی و شیعه علماي

. بخشید) س (فاطمه خود دختر به را فدك) ص (گرامی پیامبر شد

 را حدیث این ذیل افراد تسنن اهل محدثان میان از و شود می منتهی عباس ابن و خدري وسعیداب بزرگ صحابی به حدیث سند

: اند کرده نقل

 پیامبر، گردید نازل شده یاد ي آیه وقتی: نویسد می خود معروف تفسیر در، هجري 909 سال متوفاي، سیوطی الدین جالل - 1

. داد او به را فدك و درخواست را فاطمه

 و. اند کرده نقل خدري ابوسعید معروف صحابی از مردویه ابن و حاتم ابی ابن و ابویعلی و بزاز مانند محدثانی را حدیث این: گوید می و

. کرد تملیک فاطمه به را فدك پیامبر، گردید نازل شده یاد ي آیه وقتی که است کرده نقل عباس ابن از مردویه ابن: گوید می نیز

 کرده رانقل شده یاد حدیث نیز، هجري 976 سال متوفاي و مکه ساکن، هندي متقی به معروف حسام بن علی الدین عالء - 2

. است

. اند کرده نقل ابوسعید از را حدیث این خود تاریخ در حاکم و النجار ابن مانند محدثانی: گوید می او

 نام به تفسیرخود در، هجري 437 یا 427 سال متوفاي، ثعلبی به معروف نشابوري ابراهیم بن محمد بن احمد ابواسحاق - 3

. است کرده نقل را جریان »البیان و الکشف«
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 آمده چنین نامه آن در. است کرده نقل را مدینه والی به مأمون ي نامه متن، هجري 279 سال متوفاي، بالذري شعیر مورخ - 4

 اهللا رسول آل بین فیه اختالف ال معروفاً امراً ذلک کان و علیها بها تصدق و فدك فاطمه اعطی) ص (اهللا رسول کان قد و«: است

» ...تدعی تزل لم و) ص(

 اختالف هرگز آن در) ص (اهللا رسول دودمان که است مسلم چنان امر این و بخشید فاطمه به را فدك سرزمین خدا پیامبر

. بود فدك مالکیت مدعی عمر پایان تا) فاطمه (=او و نداشتند

 گرفت دست به را امور زمام عبدالعزیز بن عمر که هنگامی: نویسد می »السقیفه «کتاب مؤلف، يجوهر عبدالعزیز بن احمد - 5

 بازگردانید علی بن حسن بن حسن به را فدك که بود این کرد رد صاحبانش به که را اي مظلمه نخستین

 شأن، این بر گذشته، الحدید ابی ابن -6.است بوده) ص (پیامبر گرامی دخت مطلق ملک فدك که شود می استفاده جمله این از

 استناد»شافی «کتاب در مرتضی سید سخن به نقل این در چند هر. است کرده نقل خدري ابوسعید از فدك ي درباره را آیه نزول

. کرد می انتقاد ازآن حتماً نبود او اعتماد مورد مرتضی سید گفتار اگر ولی، است جسته

 ي مدرسه بااستاد که اي مذاکره از، است داده اختصاص البالغه نهج بر خود شرح در موضوع این تحقیق به که فصلی در، عالوه به

 بخشیده خود گرامی دخت به را فدك) ص (اکرم پیامبر که است بوده معتقد وي که شود می استفاده صریحاً داشته بغداد غربی

. است بوده

 ي قباله وقت ي خلیفه: گوید می و است آورده را او شهود نامهاي و پیامبر دخت ادعاي طرح ماجراي، خود ي سیره در، حلبی - 7

. کرد پاره و گرفت را آن عمر ولی نمود صادر زهرا نام به را فدك

 او به را فدك که خواست او از و کرد مذاکره فدك ي درباره ابوبکر با پیامبر دختر: نویسد می »الذهب مروج «کتاب در مسعود - 8

. آورد خود شاهدان عنوان به را ایمن ام و سنینح و علی و، بازگرداند

... و خواست شاهد خلیفه. است بخشیده من به را فدك پیامبر گفت و رفت ابوبکر پیش فاطمه: نویسد می حموي پاقوت - 9

 آمد در وضع زیرا، شد گردانیده باز پیامبر دودمان به فدك) العزیزي عبد بن (عمر خالفت دوران در:) نویسد می سرانجام(

. بود بخش رضایت بسیار مسلمانان

 فاطمه نفع به ایمن ام و علی: گوید می سپس و کند می نقل ابوبکر با را) س (فاطمه ي مذاکره »الوفا وفاء «کتاب در سمهودي

. است بخشیده فاطمه به خود حیات زمان در را فدك پیامبر که گفتند دو هر و دادند گواهی

. شد بازگردانیده زهرا خاندان به عبدالعزیز بن عمر خالفت ندورا در فدك: گوید می نیز و

 این اسرائیل بنی ي سوره در آیا: فرمود) ع (امام، کن کرد معرفی را خود گفت و کرد مالقات) ع (الحسین بن علی با شامی مردي

 خود پیامبر به خدا که بود يخویشاوند سبب به: گفت تصدیق عنوان به شامی مرد؟ »حقه القربی ذا آت و«: اي خوانده را آیه

 . بپردازد را آنان حق که داد دستور
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 نقل) ص (پیامبر خویشاوندان ي درباره را آیه نزول، صدوق و عیاشی و کلینی مانند بزرگی شخصیتهاي شیعه دانشمندان میان از

. خشیدب) ع (فاطمه خود دختر به را فدك) ص (پیامبر آیه این نزول از پس که اند افزوده و کرده

 مؤمنان امیر مانند پیشوایانی از مالحظه قابل اسناد با حدیث یازده، بحرینی هاشم سید مرحوم، شیعه عالیقدر متتبع مورد این در

. است کرده نقل) ع (رضا امام و کاظم امام و صادق حضرت و سجاد حضرت و

، آیه نزول از پس که را مطلب این اما. دارد وجود نظر فاقات تقریباً است شده نازل رسالت خاندان حق در آیه این اینکه در، باري

 طرفین شناسایی.اند کرده نقل تسنن اهل بزرگان از گروهی و شیعه محدثان بخشید) س (زهرا خود دختر به را فدك) ص (پیامبر

. دارد قتحقی تشخیص در بسزایی اهمیت، پرونده شهود با آشنایی همچنین، آنان موقعیت و مقام از آگاهی و نزاع

 بر او عصمت و طهارت و موقعیت و مقام که است) س (زهرا حضرت) ص (اکرم پیامبر گرامی دخت مدعی و شاکی پرونده این در

 دست به را قدرت زمام) ص (پیامبر از پس که است ابوبکر وقت ي خلیفه و حاکم حزب رئیس، شکایت طرف. باشد می معلوم همه

. بودند او گرد طمع هب گروهی و ترس از گروهی و گرفت

 فدك سرزمین از را او کارگران خلیفه مأموران که رسید خبر) س (زهرا به که بود نگذشته بیشتر روز ده) ص (پیامبر مرگ از

 حق گرفتن پس باز قصد به هاشم بنی زنان از گروهی با) س (زهرا، روز این از. اند گرفته دست به را کار ي رشته و اند کرده بیرون

. گرفت انجام خلیفه و او میان زیر شرح به گویی و گفت و رفت خلیفه نزد به خویش

؟ بازداشتی خویش حق از مرا چرا و کردي اخراج فدك سرزمین از مرا کارگران چرا): ص (پیامبر گرامی دختر

 به خود حیات حال در درمپ را فدك) س (فاطمه!گذارند نمی ارث به را چپزي خود از پیامبران که ام شنیده پدرت از من: خلیفه

. بودم آن مالک پدرم حیات زمان در من و بخشیده من

؟ داري گواهانی مطلب این براي آیا: خلیفه

. ایمن ام و علی: عبارتنداز من گواهان. دارم آري): ص (پیامبر گرامی دختر

. ادندد گواهی) ص (پیامبر زمان در فدك بر او مالکیت به) س (زهرا درخواست به، دو آن و

 نویسند می برخی، اند برده نام) ص (پیامبر گرامی دخت شهود عنوان به ایمن ام و علی از تنها نویسندگان از بسیاري که حالی در

 غالمان از غالمی: گوید می فخررازي بلکه؛ اند کرده نقل  حلبی و مسعودي را حقیقت این. دادند گواهی نیز) ع (حسین و حسن که

 او: گوید می و کند می تصریح نیز غالم آن نام به بالذري ولی. برد نمی را او نام ولی، داد گواهی) س (زهرا حقانیت به نیز خدا پیامبر

. بود پیامبر غالم رباح

 براي را وزن مرد یک شهادت خلیفه، مورخان نقل طبق زیرا، ندارد منافاتی هم با نقل دو این که گفت توان می تاریخی نظر از

، )ص (پیامبر گرامی دخت است ممکن، جهت این از) کرد خواهیم بحث باره این در آینده در. (است ندانسته املک مدعا اثبات

. باشد آورده را اکرم رسول غالم و) ع (حسنین، شهود تکمیل براي
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 که است شده وارد ما احادیث در نیز و. آورد را عمیس بنت اسماء، شده یاد شهود بر عالوه، پیامبر دخت، شیعه احادیث نظر از

. است جسته استناد نامه آن به) س (زهرا طبعاً و بود کرده تصدیق اي نامه در را فدك بر) س (زهرا مالکیت) ص (اکرم پیامبر

 در فدك که خواست می شاهد کسی از وي زیرا. ساخت متوجه خود اشتباه به را خلیفه، شهادت ي اقامه از پس، )ع (مؤمنان امیر

 من هرگاه: فرمود و کرد خلیفه به رو، لحاظ این از. است اسالم قضایی موازین خالف بر متصرف از شاهد ي مطالبه و بود او تصرف

 شخص از یا، هستم مدعی که طلبی می شاهد من از؟ طلبی می شاهد کسی چه از، است مسلمانی دست در که باشم مالی مدعی

 در فدك که مدتهاست: فرمود) ع (علی. طلبم می گواه تو از من موقع این در: گفت خلیفه؟ اوست تصرف و اختیار در مال که دیگر

 شاهد ما از که این نه بیاورند شاهد آنان باید است عمومی اموال از فدك گویند می مسلمانان که اکنون. ماست تصرف و اختیار

. کرد سکوت) ع (امام نیرومند منطق برابر در خلیفه و! بخواهی

   خلیفه پاسخهاي

 دخت ازطرف فدك ي مسئله که آنجا از. است کرده نقل مختلف صورتهاي به را) س (زهرا حضرت به خلیفه پاسخهاي، ختاری

 اینک. است داده پاسخ نوعی به مورد هر در خلیفه که شویم معتقد که دارد جا، است شده مطرح مکرر طور به) ص (پیامبر گرامی

: کنیم می ذکر را وي احتمالی پاسخهاي

 از پس گرامی پیامبر: گفتند و داده گواهی خلیفه نفع به ابوعبیده و عمر، دادند گواهی او نفع به) س (زهرا شهود که امیهنگ - 1

 قسمتی چرا، بود او دختر ملک فدك اگر. کرد می صرف عمومی مصالح در را فدك آمد در ي باقیمانده، خود خاندان زندگی تأمین

؟ کرد می مصرف دیگر موارد در را آن درآمد از

 و صحیح طرف دو هر شهود: بگوید و کند اعالم صحیح را همگی گفتار و برخیزد خلیفه که شد سبب شهود اختالف و تعارض

 در که فدك زیرا. ابوعبیده و عمر هم و گویند می راست ایمن ام و علی هم. پذیرم می را همگی شهادت من و گویند می راست

 تقسیم مسلمانان میان را اضافی درآمد و کرد می تامین را خود خاندان زندگی آنجا درآمد از و بود پیامبر ملک بود زهرا اختیار

. کنم می پیروي پیامبر روش از نیز من نمود می

. کنم صرف اسالمی مصالح در را آنجا اضافی آمد در که حاضرم نیز من: فرمود) ص (پیامبر گرامی دخت

! دهم می انجام را کار این تو جاي به من: گفت خلیفه

. نیست پذیرفته زن یک و مرد یک گواهی هرگز: گفت و ندانست کافی وي مدعاي اثبات براي را) س (فاطمه گواههاي خلیفه - 2

) ص (پیامبر گرامی دختر شهود از خلیفه انتقاد، شیعه احادیث نظر از " 2 ". دهند گواهی زن دو و مرد یک یا و مرد نفر دو باید یا

 و نپذیرفت، هستند او وفرزندان) ع (فاطمه شوهر که نظر آن از، را) ع (حسنین و علی شهادت وي زیرا. است دردناك بسیار

، بوده طالب ابی ابن جعفر همسر روزگاري که رو آن از را عمیس بنت اسماء شهادت و بود) ع (زهرا کنیز چون را ایمن ام شهادت

. کرد خودداري) ع (فاطمه به فدك بازگردانیدن از و دانست مردود نیز
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 به سپس ولی کرد تنظیم او نام به اي قباله و دانست کافی او مدعاي اثبات براي را) ص (پیامبر گرامی دخت گواهان خلیفه - 3

 تصمیم، شهود شهادت ي اقامه از پس، خلیفه: نویسد می »الغارات «کتاب در ثقفی سعید بن ابراهیم.گرفت نادیده را آن عمر اصرار

 او ي خانه از فاطمه. نوشت فاطمه نام به را فدك ي قباله، پوست از ورقه یک در پس. بازگرداند پیامبر دخت به را فدك که گرفت

 اعتراض به و آمد خلیفه حضور به و خواست وي از را قباله و گردید آگاه ماجرا از عمر و شد مصادف عمر با راه بین در. آمد بیرون

 نامه در دهان آب سپس. نیست بیش زنی ایمن ام و دهد می شهادت خود نفع به علی که حالی در دادي فاطمه به را فدك: گفت

. کرد پاره را آن و انداخت

 چه تا او قضاوت که رساند می و است حاکی او نفس وضعف تلون از، کند حکایت خلیفه نفس سالمت از آنکه از قبل، ماجرا این

 را فاطمه مالکیت خلیفه: گوید می و کند می نقل دیگر صورت به را فوق ماجراي حلبی ولی.است بوده افراد تمایالت تابع اندازه

 به تو: گفت وي. ام کرده تصدیق ورقه این در را فاطمه مالکیت: گفت وي؟ چیست نامه: گفت و شد وارد عمر ناگهان. کرد تصدیق

؟ کرد خواهی تأمین را جنگی ي هزینه کجا از کنند مقیا مسلمانان ضد بر عرب مشرکان فردا اگر زیرا، هستی نیازمند فدك درآمد

. کرد پاره و گرفت را نامه سپس

 نو از گذرد می آن از سال صد چهار و هزار تقریباً که اي حادثه ي پرونده و رسید پایان به فدك ماجراي ي درباره تحقیق اینجا در

. کند می داوري چگونه حادثه این ي درباره اسالم داوري سنن و اصول دید باید اکنون. شد تنظیم

   فدك  مسئله درباره نهایی داوري

) ص (پیامبر گرامی دخت بازداري که کرد خواهیم ثابت آنجا در و است بعد فصل به موکول فدك ي پرونده ي درباره نهایی داوري

: شویم می آور یاد را اي تهنک اینجا در ولی. دارد خاطر به اسالم قضایی تاریخ در که است بزرگی کشی حق اولین فدك از

 به را فدك) ص (گرامی پیامبر »حقه القربی ذا وآت «ي آیه نزول از پس که کردیم ثابت روشن دالیل به گذشته مباحث در ما

 اند کرده تصریح مطلب این بر شیعه پاك علماي، تسنن اهل دانشمندان از بسیاري بر عالوه،باره این در. بخشید) س (اطهر زهراي

 براي که اند گردآورده خود کتابهاي در را زمینه این در شیعه احادیث، بحرینی سید و اربلی و عیاشی مانند، محدثان از رگانیبز و

 از)ص (پیامبر شد نازل »القربی ذا وآت «ي آیه که هنگامی: فرماید می) ع (صادق حضرت: کنیم می نقل را حدیث یک نمونه

 را او فرزندان و فاطمه) ص (پیامبر موقع این در. تو خویشاوندان: گفت جبرئیل؟ کیست »القربی ذا«از مقصود: پرسید جبرئیل

 .کنم واگذار شما به را فدك که است داده دستور من به خداوند: فرمود و بخشید آنها رابه فدك و خواست

   سؤال یک به پاسخ

. گرفت قرار مسلمانان اختیار در هجرت هفتم لسا در فدك و است مکی هاي سوره از اسراء سوارء: که شود گفته است ممکن

؟ است داده رخ بعد سال چند که کند می بیان را اي حادثه حکم  شده نازل مکه در که اي آیه چگونه

 شده نازل یامدینه مکه در آن آیات اکثر که است این است مدنی یا مکی اي سوره اینکه از مقصود. است روشن سؤال این پاسخ

 به مطلب این، آیات نزول وشأن تفاسیر به مراجعه با. بالعکس و دارد وجود مدنی آیات،مکی هاي سوره از بسیاري در زیرا. است

. شود می معلوم خوبی
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 نداشت امکاناتی چندان مکه در) ص (اکرم پیامبر زیرا، است شده نازل مدینه در آیه این که دهد می گواهی آیه مضمون، عالوه به

 اسراء ي سوره از آیه ششمین و بیست که آیه این تنها نه، مفسران نقل به و. بپردازد را مانده راه در و تمندمس و خویشاوند حق که

 بودن مکی، جهت این از. اند شده نازل مدینه در نیز 81 ي آیه تا 73 و 57،33،32 هاي آیه بلکه، است شده نازل مدینه در است

. ندارد مدینه در آیه نزول با تضادي سوره

   فدك  پرونده از دیگري رگهايب

؟ نشد صادر رأي) ص (پیامبر گرامی دخت نفع به چرا، بود روشن کامالً فدك ي پرونده اینکه با

 وقت اکنون.شد منعکس خوبی به نزاع طرفین دالیل و تنظیم اسالمی موثق مدارك طریق از را فدك ي پرونده، گذشته فصل در

. آید عمل به صحیح قضاوت نآ محتویات ي درباره که است رسیده آن

 گرامی دخت حاکمیت جز داوري ي نتیجه،گیرد قرار طرفی بی قاضی هر نظر زیر و شود مطرح قضایی مرجع هر در پرونده این

: پرونده بررسی اینک. بود نخواهد) ص (پیامبر

 و خالفت مصالح حفظ فدك ي مصادره براي آنان ي انگیزه که شود می استفاده روشنی به او با خلیفه همفکر گوي و گفت از - 1

 ي مسأله تا نبود بیش سازي ظاهر یک »پیامبران نگذاردن ارث «موضوع و بود مخالفان برابر در خود حکومت هاي پایه تحکیم

 گرفت قرار) س (زهرا دالیل و سخنان تأثیر تحت خلیفه وقتی که است آن مدعا این گواه. بگیرد دینی رنگ فدك ي مصادره

 از چون و شد مجلس وارد عمر ناگهان اما؛ کرد تنظیم) س (فاطمه نام به اي قباله که آنجا تا، بازگرداند او به را فدك شد مصمم

 تأمین چه با را آنان با نبرد ي هزینه برخیزند مخالفت به تو حکومت با اعراب فردا اگر: گفت و کرد خلیفه به رو گردید آگاه جریان

. کرد پاره و فتگر را قباله سپس و؟ کنی می

. بندد می تاریخی خیالبافی نوع هر بر را راه و سازد می روشن را مصادره واقعی ي انگیزه، پوشی پرده هر از دور به، گو و گفت این

 فاطمه به را فدك) ص (خدا پیامبر شد نازل» ...القربی ذا وآت «ي آیه وقتی که کنند می نقل اسالمی مورخان و محدثان - 2

. شود می منتهی معروف صحابی خدري ابوسعید به احادیث این دسن. بخشید

 نشناسد را او خلیفه که نبود گمنامی شخصیت ابوسعید؟ بپرسد او از را امر حقیقت و بخواهد را ابوسعید که نبود الزم خلیفه بر آیا

 اینکه از گذشته زیرا. اند بسته ابوسعید هب را دروغی چنین اسالمی موثق محدثان که گفت توان نمی هرگز. کند تردید او پاکی در یا

. داند می بعید دروغ بر را آنان توطئه، عقل که است حدي به آنان ي شماره، هستند پاك و منزه افرادي حدیث ناقالن

 از که، علقمه عبداهللا و عبدي ابوهارون مانند گروهی و است شده نقل او از فراوانی احادیث و بود حدیث مرجع یک خدري ابوسعید

. کشیدند خود عداوت از دست وي به مراجعه از پس، بودند رسالت خاندان دشمنان

 ثابت آن خالف اینکه مگر، شود می شناخته مالک باشد متصرف ملکی در که کسی، جهان بلکه و اسالم قضایی موازین نظر از - 3

 گواهی او مالکیت بر عادل شاهد دو باید ستا دیگري تصرف در که شود چیزي مالکیت مدعی متصرف غیر فرد یک هرگاه. شود

. شناخت خواهد مالک را متصرف دادگاه، صورت این غیر در؛ دهند
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 صادر خلیفه طرف از فدك ي مصادره فرمان که هنگامی. بود) ص (پیامبر گرامی دخت تصرف در فدك سرزمین که نیست شکی

 وکیل داشتن و فدك سرزمین در) س (زهرا حضرت ي ساله ندچ تصرف. بودند کار مشغول آن در) س (زهرا حضرت کارگران شد

 و گرفت نادیده را) س (فاطمه بودن »ذوالید «اصطالح به و تصرف خلیفه، الوصف مع. بود او مالکیت بر روشن گواه، آن در کارگر و

. کرد اخراج را او کارگران

 منکر و متصرف که) ص (پیامبر دختر از، بطلبد گواه و شاهد متصرف غیر مدعی از آنکه جاي به خلیفه، اینکه همه از نارواتر

 از نه طلبید گواه متصرف غیر مدعی از باید که دارد تصریح اسالم قضایی قوانین که صورتی در؛طلبید گواه بود خود غیر مالکیت

. منکر متصرف

. تساخ متوجه او خطاي بر را خلیفه وقت همان در، شد ذکر پیشتر چنانکه) ع (مؤمنان امیر

 عثمان به خود هاي نامه از یکی در) ع (مؤمنان امیر. دهد می گواهی) ص(پیامبر گرامی دخت بودن متصرف بر تاریخ، گذشته این از

. داشت قرار ما دست در فدك تنها، بود انداخته سایه آن به آسمان آنچه از، آري: نویسد می چنین، بصره استاندار، حنیف بن

. خداوند است داوري و حکم نیکو چه. پوشیدند چشم آن از) خاندانش و امام خود (وگروهی ورزیدند بخل آن بر گروهی

 در او ي وظیفه تنها، بود خود غیر مالکیت منکر و متصرف) ص (پیامبر دخت چنانچه: اینکه آن و است باقی سؤال یک جاي اکنون

 همراه شاهد عنوان به را افرادي حضرت آن، خواست هدشا او از خلیفه که هنگامی چرا پس. بود کننده رسوا قسم، مدعی برابر

؟ برد محکمه به خود

 خالفت فشاردستگاه اثر بر) ص (پیامبر گرامی دخت زیرا. شود می روشن کردیم نقل مؤمنان امیر از که گفتاري از سؤال این پاسخ

. دانستند می شهود ي اقامه از نیاز بی را خود، تصرف ي لحظه نخستین از رسالت خاندان آنکه حال؛ شد شهود ي اقامه به حاضر

 بوده جهت آن از است پرداخته شاهد گردآوري به خلیفه جانب از شهود مطالبه از پیش) ص (پیامبر دخت که شود فرض اگر و

 در بلکه، باشند آگاه خوبی به او وکیل و مالک از مسلمانان که نبود مدینه نزدیک شهرکی یا کوچک سرزمینی، فدك که است

 که است داشته اطمینان) ص (پیامبر گرامی دخت که نیست بعید هیچ، بنابراین. داشت قرار مدینه کیلومتري 140 ي فاصله

. است بوده آورده محکمه به را آنان، پرداخته گواه گردآوري به لطا؛ خواست خواهد گواه او تصرف و مالکیت اثبات براي خلیفه

 الرجس عنکم لیذهب اهللا یرید انما: (33 ي آیه احزاب سوره، تطهیر ي آیه حکم به) ص (پیامبر گرامی دخت که نیست شکی - 4

 نقل رسالت خاندان ي درباره را تطهیر ي آیه نزول عایشه او دختر و است مصون پلیدي و گناه هر از) تطهیرا یطهرکم و البیت اهل

. کنند می تصدیق) ع (فرزندانش و او همسر و فاطمه حق در را آیه نزول تسنن اهل دانشمندان کتابهاي و است کرده

 از و شد می خارج منزل از صبح نماز ي اقامه براي پیامبر وقت هر، آیه این نزول از پس: کند می نقل خود مسند در حنبل بن احمد

 .داشت ادامه ماه شش تا کار این و؛ خواند می را آیه این سپس »الصالة«: گفت می کرد می عبور فاطمه ي خانه

 زهرا براي که موردي در هم آن؟ بطلبد گواه و شاهد) ص (پیامبر گرامی دخت از خلیفه که است بوده صحیح آیا، وصف این با

. بود خلیفه خود او مدعی تنها و نداشت وجود خصوصی مدعی هیچ) س(
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؟ بطلبد وگواه شاهد او از و بگذارد کنار گناه از) س (زهرا مصونیت و طهارت بر را قرآن تصریح خلیفه که است بوده شایسته آیا

، نیز علم ولی، است استوارتر و نیرومندتر شاهد از علم که است درست زیرا. نکرد عمل خود علم به قاضی چرا که گوییم نمی

 چرا که گوییم می ما. گوییم نمی را این ما. است گمان و ظن از کمتر یقین خطاي چند هر؛ کند می خطا و اشتباه، شاهد همچون

 اگر؟ گذاشت کنار، است اشتباه نوع هر از دور و خطاناپذیر علم یک که، خطا و گناه از) س (زهرا مصونیت بر را قرآن تصریح خلیفه

 برابر در زیرا. خیر مسلماً؟ بطلبد شاهد پیامبر دخت از توانست می خلیفه آیا کرد می تصریح زهرا مالکیت بر خصوصی طور به قرآن

 از تواند نمی) س (زهرا عصمت بر قرآن تصریح برابر در، محکمه قاضی، همچنین. نیست مسموع خالف نسخ نوع هیچ الهی وحی

. گوید نمی دروغ هرگز و است معصوم تطهیر ي آیه حکم به او زیرا، بخواهد گواه او

 دامنه ي مسئله یک موضوع این زیرا، نه یا کند عمل خود شخصی علم به تواند می حاکم آیا که شویم نمی بحث این وارد اکنون ما

 زیر ي آیه دو به باتوجه خلیفه که شویم می یادآور ولی. اند کرده بحث »قضا «کتابهاي در آن ي درباره اسالم فقهاي که است دار

: عبارتنداز آیه این. دهد رأي) ص (پیامبر گرامی دخت نفع به و کند اعالم مختوم را فدك ي پرونده توانست می

) 58: نساء. (»بالعدل تحکموا ان الناس بین متمحک اذا و«: الف

. کنید داوري داد و عدل به، کردید داوري مردم میان وقتی

) 180: اعراف. (»یعدلون به و بالحق یهدون امۀ خلقنا ممن و«: ب

. کنند می داوري حق به و روند می حق راه به ایم آفریده که مردم از گروهی

 و است گناه از معصوم) ص (پیامبر دختر که آنجا از، بنابراین. کند داوري عدالت و حق به باید گاهداد قاضی، آیه دو این حکم به

 چرا ولی. بگذارد گردن آن به باید دادگاه و است واقعی عدل و حقیقت عین او ادعاي پس، گردد نمی جاري او زبان بر دروغ هرگز

؟ نداد رأي) س (فاطمه نفع به، تاس اسالم قضایی اصول از که آیه دو این رغم به، خلیفه

 و حق به قضایی موازین و اصول بنابر باید محکمه قاضی که است این آیه دو این از مقصود که دهند می احتمال مفسران از برخی

 ستا همان آیه ظاهر و است بعید بسیار آیه تفسیر در نظر این ولی! باشد عدالت خالف بر واقع نظر از گرچه، کند داوري عدالت

. شد گفته که

 طرف از که هنگامی، مثالً. پذیرفت می گواهی بدون را افراد ادعاي، موارد از بسیاري در که دهد می گواهی خلیفه زندگی تاریخ - 5

 وي به حضرت آن یا دارد طلبی ازپیامبر کس هر: گفت مردم به ابوبکر آوردند مدینه به المال بیت عنوان به را اموالی حضرمی عالء

. بگیرد و بیاید است داده اي وعده

 سه او به ابوبکر و کند کمک من به قدر فالن که بود داده وعده من به پیامبر: گفت و رفت خلیفه نزد به که بود افرادي از جابر

 یافتدر مبالغی و رفتند او نزد به گروهی شد منتشر خبري چنین ابوبکر طرف از وقتی: گوید می ابوسعید.داد درهم پانصد و هزار

 نزد به آوردند حضرت آن بر مالی وقت هر که بود گفته من به پیامبر: گفت خلیفه به که بود مازنی ابوبشر افراد آن از یکی. کردند

. داد درهم چهارصد و هزار وي به ابوبکر و، بروم او
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) ص (پیامبر گرامی دخت ي درباره لیو، خواهد نمی شاهد آنها از و پذیرد می را مدعی هر ادعاي خلیفه چگونه که پرسیم می اکنون

 تا عمومی اموال ي درباره که قاضیی؟ زند می سرباز وي سخن پذیرفتن از ندارد دلیل و شاهد او اینکه ي بهانه به و کند می مقاومت

 آن دخت ي درباره چرا، دهد می اثر ترتیب هم) ص (رسول حضرت احتمالی هاي وعده و قرضها به و است سخاوتمند حد این

! ؟ورزد می خست حد این تا حضرت

 علی بغداد ومدرس بزرگ استاد از الحدید ابی ابن که است همان بازداشت) ص (پیامبر گرامی دخت تصدیق از را خلیفه که امري

. بلی: گفت؟ است بوده راستگو خود ادعاي در زهرا آیا: گفتم استاد به من:گوید می وي. کند می نقل الفار بن

. بلی: گفت؟ است راستگو زنی او که دانست یم خلیفه: گفتم

؟ نگذاشت اختیارش در را او مسلم حق خلیفه چرا: گفتم

: گفت وقار کمال با و زد لبخندي استاد موقع این در

، گرداند می باز وي به را فدك، شاهد درخواست بدون، راستگوست زنی او که جهت این به و پذیرفت می را او سخن روز آن در اگر

 خلیفه، صورت آن در و، است علی به متعلق خالفت که گفت می و کرد می استفاده علی خود شوهر سود به موقعیت این از او دافر

 مناظرات و تقاضا باب اینکه براي ولی. دانست می راستگو) خود اقدام این با (را وي که چرا؛ کند تفویض علی به را خالفت بود ناچار

. ساخت ممنوع خود ممسل حق از را او شود بسته

   نداشت نقص فدك پرونده

 و امت حقوق حافظ مسلمین ي خلیفه؟ شد خودداري فدك ي درباره حق به داوري از دلیل چه به و چرا، روشن مدرك این با

 از فردي دراختیار موقت طور به را آن) ص (پیامبر که بود عمومی اموال جزو فدك راستی به اگر. باشد باید آنها منافع حامی

 مسلمین عمومی مصالح اودر نظر وزیر شود واگذار مسلمانان رهبري مقام به پیامبر درگذشت از پس باید، بود گذارده خود خاندان

 که نیست آن معنی به مردم عمومی ازمنافع حمایت و ملت حقوق حفظ ولی. آنند بر جملگی که است سخنی این و گردد صرف

 اصطالح به و مصادره عمومی امالك عنوان به را افراد خصوصی امالك و بگیریم نادیده ار شخصی مالکیتهاي و فردي آزادیهاي

. کنیم اعالم عمومی و ملی

 نیزاحترام باشد شده تحصیل مشروع طریق از که فردي مالکیتهاي به، شمرده محترم را اجتماع که طور همان، اسالم آیین

 امالك و حقوق حفظ در، بکوشد آنها استرداد و عمومی اموال حفظ رد باید که طور همان، خالفت دستگاه و است گذاشته

 رعایت بدون، اشخاص به عمومی اموال دادن چنانکه. باشد کوشا باید نیز است شناخته رسمیت به را آنها اسالم که اختصاصی

 اسالمی صحیح موازین ابربن که ازافرادي مشروع مالکیت سلب همچنین، است مردم حقوق به تعدي نوع یک، کلی مصالح و اصول

. است ملت حقوق به تعدي، اند شده چیزي مالک

 خویش مدعاي اثبات براي و است بوده مطابق قضایی موازین با فدك مالکیت به نسبت) ص (پیامبر گرامی دخت ادعاي اگر

 نظر اظهار از قاضی خودداري تصور این در، است نبوده نقص داراي پروند دادگاه قاضی نظر از و داشته اختیار در الزم گواهان
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 دادرسی آیین در که بزرگ است جرمی و مردم مصالح ضد بر است اقدامی، پرونده محتویات مقتضاي خالف بر تمایل ابراز یا حق

. است شده نکوهش آن از سخت اسالم

 نفع به توانسته می خلیفه الماس قضایی موازین نظر از و است نداشته نقص پرونده که دهد می گواهی پرونده از خاصی قسمتهاي

) س (زهرا جانب از شهود ي اقامه از پس خلیفه، گذشت مکرراً چنانکه و مورخان نقل طبق، اوالً: زیرا، دهد نظر) ص (پیامبر دخت

 به و کرد تصدیق اي ورقه در را فدك بر) س (زهرا مالکیت، رو این از. گرداند باز آن واقعی مالک به را فدك که گرفت تصمیم

 گرامی دخت گواهان اگر.کرد پاره و گرفت را نامه و برآشفت سخت خلیفه بر شد آگاه جریان از عمر چون ولی، اوسپرد دست

 رسماً و داد نمی رأي او نفع به هرگزخلیفه، داشت نقص اصطالح به پرونده و نبودند کافی او مدعاي اثبات براي) ص (پیامبر

.کرد نمی تصدیق را او مالکیت

: بودنداز عبارت دادند گواهی) ص (پیامبر دخت حقانیت به که کسانی ،ثانیاً

) ع (مؤمنان امیر - 1

) ع (حسن حضرت - 2

) ع (حسین حضرت - 3

) ع (پیامبر غالم رباح - 4

 ایمن ام - 5

  عمیس بنت اسماء - 6

؟ نبودند کافی) ص (پیامبر دخت مدعاي اثبات براي شهود این آیا

 دو این دادن آیاگواهی. نیاورد دادگاه به را کسی ایمن ام و) ع (علی جز خویش مدعاي اثبات براي )س (زهرا حضرت کنیم فرض

) تطهیر ي آیه در (مجید قرآن تصریح طبق که است) ع (مؤمنان امیر شاهد دو این از یکی؟نبود کافی او مدعاي اثبات برا نفر

 چرخ و است حق محور او؛ است علی با حق و حق با علی«) ص (رماک پیامبر ي فرموده به بنا و است ازگناه پیراسته و معصوم

 گواهی زن دو و مرد یک یا و مرد دو باید اینکه ي بهانه به را) ع (امام شهادت خلیفه، الوصف مع» .گردد می او گرد بر حقیقت

. ونپذیرفت کرد رد دهند

 قضایی موازین صورت این در، بود معین حد از کمتر) ص (پیامبر دخت شهود که بود جهت این از خلیفه خودداري اگر، ثالثاً

 به گواه یک به توان می، دیون و اموال مورد در، اسالم دادرسی آیین در زیرا. کند سوگند ي مطالبه او از که کرد می ایجاب اسالم

؟ کرد ماعال یافته خاتمه را نزاع و نمود خودداري اصل این اجراي از خلیفه چرا. کرد داوري سوگند انضمام
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 دیگر ازطرف و کرد تصدیق را) ایمن ام و مؤمنان امیر (او گواهان و) ص (پیامبر گرامی دخت سخن طرف یک از خلیفه، رابعاً

 و کرد تصدیق) نمود می تقسیم مسلمانان میان را فدك آمد در) ص (پیامبر که بودند داده شهادت که (را وابوعبیده عمر ادعاي

 خاندان زندگی آنجا درآمد از وپیامبر بود عمومی اموال جزو فدك زیرا، گویند می راست همگی: فتگ و برخاست داوري به سپس

 دقت ابوعبیده و عمر گفتار در خلیفه بود الزم که صورتی در. فرمود می تقسیم مسلمانان میان را باقیمانده و کرد می تأمین را خود

) ص (پیامبر که دادند گواهی این بر تنها بلکه، بود عمومی اموال وجز فدك که ندادند شهادت دو آن هرگز چه؛ کند بیشتري

 زیرا. ندارد تضادي کوچکترین) س (زهرا بودن مالک با موضوع این و کرد می قسمت مسلمانان میان را آنجا آمد در ي باقیمانده

. کند قسمت لمانانمس میان را آنجا آمد در ي باقیمانده که بود مأذون خود گرامی دخت جانب از) ص (پیامبر

 تقسیم تنهابر که، را دو آن شهادت خلیفه که شد سبب فدك گرفتن به او باطنی تمایل و خلیفه پیشداوري که پیداست ناگفته

 پیامبر دخت باادعاي دو آن شهادت که صورتی در؛ بگیرد) س (زهرا نبودن مالک بر دلیل، دادند گواهی مسلمانان میان درآمد

. نداشت منافاتی) ص(

 راستی به اگر. بود خواهد) ص (پیامبر روش همان فدك ي درباره او روش که داد قول) س (زهرا به خلیفه اینکه همه از جالبتر

 دخت ملک یعنی، داشت شخصی مالک اگر و؟ بود) س (زهرا حضرت خاطر استرضاي به نیازي چه بود عمومی اموال جزو فدك

. شود نمی آن در تصرف مجوز، ملک تسلیم از مالک امتناع اب، اي وعده چنین، بود) ص (پیامبر گرامی

 آنان رضایت انصارو و مهاجرین نظر جلب با توانست می ولی، نداشت هم را اختیارات این خلیفه که کنیم می فرض گذشته همه از

 بر خود درون در را) س(زهرا حضرت غضب هاي شعله و نکرد چنین چرا. کند واگذار) ص (پیامبر دختر به را سرزمین این

. گشود مسلمانان نظر جلب طریق از را مشکل)ص (پیامبر و داد رخ جریان این شبیه) ص (اکرم پیامبر زندگی تاریخ در؟ افروخت

 طرف از. گرفتند اسارت به نیز را او اسیر هفتاد ضمن در مسلمانان و شد اسیر) زینب شوهر (پیامبر داماد ابوالعاص، بدر جنگ در

 از ابوالعاص. سازند آزاد را خود اسیران مبلغی پرداخت با توانند می اند شده اسیر که کسانی بستگان که شد اعالم) ص (اکرم پیامبر

 خالف بر، بعثت از پس ولی بود کرده ازدواج جاهلیت زمان در) ص (پیامبر دختر با که بود مکه ي پیشه تجارت و شریف مردان

 مکه در روز آن در زینب او همسر. شد اسیر و داشت شرکت نیز مسلمانان ضد بدر جنگ در و نگروید اسالم آیین به، خود همسر

. فرستاد فدیه بود بخشیده وي به او عروسی شب در خدیجه مادرش که را بندي گردن خود شوهر آزادي براي زینب. برد می سر به

 خدیجه وي مادر فداکاریهاي یاد به زیرا، گریست سخت افتاد زینت دخترش بند گردن به) ص (اکرم پیامبر چشم که هنگامی

. بود کرده خرج توحید آیین پیشبرد در را خود ثروت و کرده یاري را او لحظات ترین درسخت که افتاد

 و شما به متعلق بند گردن این: فرمود و کرد خود یاران به رو، شود رعایت عمومی اموال احترام اینکه براي، )ص (اکرم پیامبر

 با وي گرامی یاران و. کنید آزاد فدیه دریافت بدون را ابوالعاص و کنید رد را او بند گردن هستید مایل اگر. شماست با آن اختیار

. کردند موافقت حضرت آن پیشنهاد

 از فاطمه مقام آیا: افزود و کرد تصدیق او. خواندم علوي بصري ابوجعفر استادم براي را زینب داستان: نویسد می الحدید ابی ابن

 مسلمانان عموم مال فدك گرچه؟ کنند شاد او به فدك دادن پس با را فاطمه قلب خلفا که نبود شایسته آیا؟ نبود باالتر زینب

. بود مسلمانان مال »گذارند نمی ارث به چیزي انبیا ي طایفه «روایت طبق فدك که گفتم من: دهد می ادامه الحدید ابی ابن.باشد

؟ بدهند پیامبر دختر به را نانمسلما مال است ممکن چگونه
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؟ نبود مسلمانان مال بود شده فرستاده ابوالعاص آزادي براي که زینب بند گردن مگر: گفت استاد

. نداشتند اختیاري چنین خلفا ولی، بود او دست در حکم تنفیذ در امور زمام و بود شریعت صاحب پیامبر: گفتم

 زمامدار چرا گویم می، دادند می فاطمه به و گرفتند می مسلمانان دست از را فدك رزو به خلفا که گویم نمی من: گفت پاسخ در

 زهرا،مردم: که نگفت او اصحاب میان در و برنخاست پیامبر سان به چرا؟ نکرد جلب فدك دادن پس با را مسلمانان رضایت وقت

 به را فدك، نفس طیب با حاضرید آیا. باشد تیارشاخ در فدك نخلستانهاي پیامبر زمان مانند خواهد می او. شماست پیامبر دختر

؟ بازگردانید او

 ابوالحسن: گفتم تأیید عنوان به فقط و نداشتم پاسخی استاد شیواي بیانات برابر در من: نویسد می پایان در الحدید ابی ابن

 ملحوظ او مقام و زهرا احترام ولی، بود شرع طبق بر آنها رفتار چه اگر که گوید می و دارد خلفا به اعتراضی چنین نیز عبدالجبار

. است نشده

؟گذارند نمی ارث خود از پیامبران آیا

   باره این در قرآن نظر

 پیامبران: بود این خلیفه نظر در آن مفاد که کرد می تکیه حدیثی به پدر ترکه از) ص (پیامبر گرامی دخت بازداشتن براي ابوبکر

. است صدقه درگذشتشان از پس آنان ي ترکه و گذارند نمی ارث به خود از چیزي

 قرار بررسی مورد قرآن دیدگاه از را مسئله این است الزم کنیم نقل جست می استناد آن به خلیفه که را حدیثی متن آنکه از پیش

 کردن تصدیق را موضوع این قرآن اگر و. است باطل حدیث از صحیح حدیث شناسایی براي محک عالیترین قرآن زیرا، دهیم

 جاعالن و ناقالن پندار زاییده را آن باید بلکه، کنیم تلقی صحیح حدیث باشد آن ناقل ابوبکر چند هر را حدیثی چنین توانیم نمی

. بدانیم

 دلیل تا و است موجه غیر کامالً ارث قانون از پیامبران وارثان یا فرزندان کردن مستثنا، اسالم در ارث احکام و کریم قرآن نظر از

 وارثان و فرزندان جمله از و افراد ي همه ي درباره ارث کلی قوانین، نباشد کار در زد تخصیص را ارث آیات آن با بتوان که یقاطع

. است نافذ و حاکم پیامبر

؟ شود فتهگر ازآنان باید ایشان زندگی لوازم و خانه، آنان درگذشت با چرا؟ ببرند ارث نباید پیامبران فرزندان چرا: پرسید باید اساساً

؟ شوند رانده بیرون خود ي خانه از فوراً همه باید او درگذشت از پس که اند شده گناهی چه مرتکب پیامبر وارثان مگر

 که برسد ما به صحیحی و قاطع دلیل وحی ي ناحیه از اگر ولی، رسد می نظر به بعید عقالً، ارث از پیامبران وارثان محرومیت گرچه

 را حدیث تواضع کمال با باید صورت این در (!) شود می اعالم ملی آنان ي ترکه و گذارند نمی ارث به خود از چیزي پیامبران

 که جاست همین سخن جان ولی. بزنیم تخصیص صحیح حدیث ي وسیله به را ارث آیات و بگیریم نادیده را عقل استبعاد، پذیرفته

؟ است شده وارد) ص (پیامبر از حدیثی چنین آیا
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 در و بداریم عرضه قرآن آیات بر را حدیث مضمون که است این راه بهترین کرد می نقل خلیفه که حدیثی صحت اییشناس براي

. اندازیم دور به را آن تکذیب صورت در، پذیرفته را آن تصدیق صورت

 یک را آنان بردن یراثم، گفته سخن پیامبران فرزندان وارثت از مورد دو در که بینیم می کنیم می مراجعه قرآن آیات به وقتی

: دهند می گواهی مطلب این بر که آیاتی اینک. است گرفته مسلم مطلب

  زکریا از یحیی بردن ارث

: مریم). (رضیا رب اجعله و یعقوب آل من یرث و یرثنی ولیا لدنک من لی فهب عاقرا امرأتی کانت و ورائی من الموالی خفت إنی و(

 از که کن عطا فرزندي خویش نزد از مرا پس. نازاست من زن و ترسم می خویش درگذشت از پس) عموهایم پسر (از من) 6 و 5

. ده قرار پسندیده را او پروردگارا و ببرد ارث یعقوب خاندان از و من

 خواسته فرزندي خود براي خداوند از زکریا حضرت که گفت خواهد کنید عرضه باشد دور ها مشاجره از که فردي هر به را آیه این

 بعداً داشت ترس چرا او اینکه.برسد آنان به ثروتش که خواسته نمی و داشته ترس خود وارثان دیگر از زیرا، باشد او وارث که است

. شد خواهد داده توضیح

، مالی وراثت غیر در لفظ این که نیست این معنی به مطلب این البته. است مال از بردن ارث همان »یرثنی «از واصلی واضح مراد

 مال ارث، آن از مقصود، نباشد دوم معنی بر قطعی ي قرینه تا که است این مقصود بلکه، رود نمی کار به، نبوت و علوم وراثت انندم

 الذین الکتاب اورثنا ثم«: مانند، رود می کار به علم ارث در، خاصی ي قرینه به بنا، لفظ همین گاهی،آري نبوت و علم و بود خواهد

 که پیداسست ناگفته. دادیم ارث به ایم برگزیده که خود بندگان از گروه آن به را کتاب این: یعنی). 32: فاطر (»عبادنا من اصطفینا

 است قرآن حقایق از آگاهی ارث بلکه، نیست مال ارث، مقصود که است روشنی ي قرینه »کتاب «لفظ اینجا در

 یادآور، علم و نبوت در وراثت نه است مال در وراثت»یعقوب آل من یرث و یرثنی «از مقصود که کنند می تأیید که را قرائنی اکنون

: شویم می

 در آن برخالف قطعی دلیل تا و، آن غیر نه است مال در وارثت همان مقصود که دارند این در ظهور »یرث «و »یرثنی «لفظ - 1

 دید خواهید دهید قرار دقت مورد قرآن در را لفظ این مشتقات مجموع اگر شما. برداشت دست آن ظهور از توان نمی نباشد دست

 دلیل بهترین خود این. بس و است رفته کار به اموال در وراثت ي درباره) فاطر ي سوره32 ي آیه در جز (قرآن تمام در لفظ این که

. کرد حمل معروف معنی همان بر باید را لفظ دو این که است

، فیض این. شود می برتر انسانهاي نصیب فداکاریها و مجاهدتها و ملکات رشته یک پی در که است الهی فیض رسالت و نبوت - 2

 کسی به هرگز مالك فقدان صورت در که است ملکاتی گروه در بلکه، نیست توریث قابل بنابراین؛ شود نمی داده کسی به مالك بی

. باشد پیامبر خود فرزند چند هر، شود نمی داده

، است کریم قرآن، مطلب این موید. باشد او رسالت و نبوت وارث که کند فرزندي درخواست اوندخد از توانست نمی زکریا، بنابراین

. دهد قرار کجا در را خود رسالت اینکه به است داناتر خداوند) 124: انعام. (»رسالته یجعل حیث اعلم اهللا«: فرماید می که آنجا
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 مال در وراثت، مقصود اگر. دهد قرار پسندیده و پاك را او وارث که خواست بلکه، کرد فرزند خداست از تنها نه زکریا حضرت - 3

 مال وارث بسا چه زیرا؛ »ده قرار پسندیده را او «»رضیا رب واجعله«: که کند دعا او حق در زکریا حضرت که است صحیح باشد

 از ما که است این همانند و بود هدنخوا صحیح دعایی چنین باشد رسالت و نبوت در وراثت، مقصود اگر ولی. باشد سالم غیر فردي

 از که پیامبري ي درباره دعایی چنین که است بدیهی! دهد قرار پسندیده و پاك را او و بفرستد پیامبر اي منطقه براي بخواهیم خدا

. بود خواهد لغو رسید خواهد نبوت و رسالت مقام به خدا جانب

؟ است بوده چه زکریا مبدأترس اما.»دارم ترس خویش عموهاي وپسر زموالیا من «شودکه می یادآور دعا مقام در زکریا حضرت - 4

 درخواست شایسته فرزندي خود براي خدا از رو آن از و برسد نااهل افراد آن به رسالت و نبوت مقام او از پس که ترسید می او آیا

 از او تا کند نمی عطا ناصالح افراد به هرگز را نبوت و رسالت مقام خداوند زیرا؛ است منتفی احتمال این که پیداست ناگفته؟ کرد

. باشد داشته اي واهمه نظر این

 یک؟ پیداکنند نامطلوب گرایشهاي او قوم و شود متروك او آیین و دین، درگذشتش از پس که بود آن سبب به او ترس اینکه یا

 حجتهایی پیوسته و سازد نمی محروم هدایت یضف از را خود بندگان گاه هیچ خداوند زیرا؛ است نداشته موضوع هم ترسی چنین

. کند نمی رها خود به را آنان و انگیزد می بر آنان براي

 براي بخواهد ازخداوند که بود کافی بلکه، کرد می فرزند درخواست نباید زکریا صورت آن در، بود همین مقصود اگر، این بر عالوه

؛ بخشند نجاب جاهلیت عهد به بازگشت از را آنان تا -دیگران از خواه و باشند او اثور و او نسل از خواه -برانگیزد پیامبرانی آنان

. کند می تکیه وارث داشتن بر زکریا آنکه حال

   پرسش دو پاسخ

 دو هر واینک اند کرده اشاره آن به تسنن اهل دانشمندان از برخی که است مطرح اعتراض یا پرسش دو بحث موررد ي آیه ي درباره

. دهیم می قرار بررسی مورد را اعتراض

. شد شهید خود پدر از پیش زیرا، نبرد ارث به او از را مالی هرگز ولی رسید نبوت مقام به پدر زمان در یحیی حضرت: الف

. مال در وراثت نه، کرد تفسیر نبوت در وراثت به را »یرثنی «لفظ باید، بنابراین

 وراثت از مقصود چون. نبوت در وراثت خواه، باشد مال در وراثت مقصود خواه؛ شود داده پاسخ باید حال هر در اعتراض این: پاسخ

 و است آیه تفسیر در نظر دو هر متوجه اشکال، بنابراین. شود نایل نبوت مقام به پدر درگذشت از پس وي که است این نبوت در

 او دعاي تنها بلکه، نبود او دعاي جزو زکریا از حییی بردن وراثت که است این پاسخ اما. نیست اموال در وراثت تفسیر به مخصوص

 را او دعاي خداوند. شود زکریا وارث وي که بود این فرزند درخواست از هدف و کند عطا پاك فرزندي او به خداوند که بود این

. دنش نایل) او از یحیی بردن وراثت (فرزند این درخواست از خود هدف به زکریا حضرت چند هر؛ کرد مستجاب

. کن عطا من براي فرزندي: »ولیا لدنک من لی فهب«: است آمده جمله سه بحث مورد هاي آیه در اینکه توضیح

. ببرد ارث یعقوب خاندان از و من از: »یعقوب آل من یرث و یرثنی«
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. ده قرار پسندیده را او پروردگارا: »رضیا رب واجعله«

 خدا از او یعنی. دهند می تشکیل را زکریا حضرت دعاي متن و اند بوده خواستدر مورد سومی و اولی، شده یاد ي جمله سه از

 وراثت ي مسئله درخواست این براي غایی علت اصطالح به و غرض و هدف ولی، کند عطا وي به اي پسندیده فرزند که خواست می

. است بوده

 و نشد تأمین او غرض و هدف چند هر، پوشید عمل ي هجام خواست می خدا از زکریا که آنچه، است نبوده دعا جزو وراثت چند هر

 یا جواب را آن، خوانده مجزوم را »یرثنی «قراء از برخی. ببرد ارث به را او نبوت یا و مال که نماند باقی او از پس وي فرزند

 شود می من وارث نیک عطا فرزندي اگر -»یرثنی ولیا تهب ان «یعنی؛ اند گرفته) است امر ي صیغه که (»هب «جزاي اصطالحاً

 و دعا متن که است این، شده می مترتب او درخواست بر که است بوده امیدي بلکه، نبوده دعا جزو وراثت اینکه بر روشن گواه

. است نیامده میان به وراثت از سخنی آنجا در و است آمده شکل این به دیگر هاي سوره در زکریا درخواست

 پروردگار زکریا هنگام این در) 38: عمران آل. (»الدعاء سمیع انک طیبۀ ذریۀ لدنک من لی به رب قال ربه زکریا دعا هنالک«

. هستی) خود بندگان (دعاي شنواي تو که فرما عطا پاکیزه فرزندي خویش جانب از مرا، پروردگارا: گفت و خواند را خود

 در. شود می خالصه »طیبه ي ذریه «طلب در بلکه تنیس دعا جزو وراثت، درخواست این در، فرمایید می مالحظه که طور همان

. است رفته کار به »رضیا «لفظ »طیبۀ «جاي به و »ولیا «لفظ »ذریۀ «جاي به مریم ي سوره

 آل من ویرث یرثنی«: فرماید می چنانکه؛ یعقوب خاندان و زکریا: ببرد ارث نفر دو از باید زکریا فرزند بحث مورد ي آیه در: ب

. باشد تواند نمی نبوت وارثت جز، یعقوب خاندان مجموع از وراثت. »یعقوب

 ي افاده که »من «لفظ ي قرینه به، مقصود بلکه، باشد یعقوب خاندان ي همه وارث زکریا فرزند که نیست این آیه مفاد: پاسخ

 یا خود مادر از وي که ستا کافی مطلب این صحت در. همه از نه ببرد ارث خاندان این از بعضی از که است این، کند می تبعیض

 یا است اسحاق بن یعقوب همان آیا و کیست یعقوب این از مقصود اینکه اما. ببرد ارث باشد یعقوب خاندان از که دیگري فرد از

.نیست مطرح ما براي فعالً، دیگر فرد

  داود از سلیمان بردن ارث

. برد ارث داود از سلیمان) 16: نمل). (داود سلیمان ورث و(

 بوده علم در وراثت، مقصود اینکه تصور و برد ارث به داود از را سلطنت و مال سلیمان که است این آیه از مقصود که نیست شکی

: است مردود نظر دو از است

 که است ظاهر خالف به تفسیر، علم در وراثت به آن تفسیر و است اموال از بردن ارث همان، همگان اصطالح در »ورث «لفظ، اوالً

. بود نخواهد صحیح قطعی ي قرینه نبدو
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 علوم وارث فالنی «شود گفته که است صحیح مجاز طور به و شود می منتقل شاگرد به استاد طریق از اکتسابی علوم چون، ثانیاً

 را آن بخواهد هرکسی به خداوند و نیست موروثی و است موهبتی الهی علوم و نبوت مقام که آنجا از ولی »است خود استاد

 زیرا، بود نخواهد صحیح نباشد کار در قطعی ي قرینه تا، مناصب و مقامات و معارف و علوم نوع این به وراثت تفسیر، بخشد می

. پدر از نه است گرفته خدا از را علم و نبوت بعدي پیامبر

: فرماید می چنین سلیمان و داود ي درباره خداوند، آیه این قبل ما ي آیه در، این از گذشته

) 15: نمل. (»المؤمنین عباده من کثیر علی فضلنا الذي هللا الحمد قاال و علما سلیمان و داود آتینا لقد و«

. داد برتري خود ایمان با بندگان از بسیاري بر را ما که را خدا سپاس: گفتند دو هر و دادیم دانش و علم سلیمان و داود به ما

؟ موروثی نه است بوده موهبتی سلیمان  علم و کرد عطا دانش و علم نفر دو هر به خداوند که نیست این آیه ظاهر آیا

 ي درباره الهی شریعت که کنند می ثابت روشنی به) 6: مریم (پیش ي آیه و) 16: نمل (آیه این، شده یاد مطالب به توجه با

 ارث یکدیگر از دیگران فرزندان همچون نیز آنان اوالد بلکه، نبرند ارث ایشان از آنان فرزندان که نبوده این پیشین پیامبران

. بردند می

 که، خود آتشین ي خطبه در) ص (پیامبر گرامی دخت، پدرانشان اموال از سلیمان و یحیی وراثت به مربوط آیات صراحت جهت به

: فرمود و کرد ستداللا اندیشه این بودن پایه بی بر آیه دو این به استناد با، کرد ایراد مسجد در) ص (اکرم رسول درگذشت از پس

 حاکم خدا کتاب این. »)داود سلیمان ورث (و)یعقوب آل من یرث و یرثنی: (یقول فصال و ناطقا و عدال و حکما اهللا کتاب هذا«

:) گوید می نیز و (»ببرد ارث یعثوب خاندان از و) زکریا (من از) یحیی(«: گوید می که، بخش فیصله و گویاست و دادگر و است

. »برد ارث داود از سلیمان«

  پیامبر از ابوبکر حدیث

 به درگذشتشان از پس آنان وارث برند می ارث آنان از پیامبران وارثان که کرد ثابت روشنی به قرآن آیات ي درباره گذشته بحث

 نقل سننت اهل دانشمندان که را روایاتی متن که است رسیده آن وقت اکنون. شود نمی تقسیم مستمندان میان در صدقه عنوان

 بررسی مورد اند نموده توجیه طریق آن از، پدر ارث از) ص (پیامبر گرامی دخت ساختن محروم در، را اول خلیفه عمل و اند کرده

. دهیم قرار

: پردازیم می داوري به آنها مفاد در سپس، کنیم می نقل است شده وارد حدیث کتابهاي در که را احادیثی متون ابتدا

 گروه ما. »السنۀ و والعلم الحکمۀ و االیمان نورث لکنا و داراً ال و عقاراً ال و ارضا ال و فضۀ ال و ذهبا نورث ال النبیاءا معاشر نحن «- 1

. گذاریم می ارث به حدیث و دانش و حکمت و ایمان ما؛ گذاریم نمی ارث به خانه و زمین و نقره و طال پیامبران

). شوند نمی واقع موروث یا (گذارند نمی ارث به را یزيچ پیامبران. »یورثون االنبیاءال ان «- 2
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). شود نمی واقع موروث یا (گذارد نمی ارث به چیزي پیامبر. »یورث ال النبی ان «- 3

. است صدقه بماند ما از آنچه؛ گذاریم نمی ارث به چیزي. »صدقه ترکناه ما؛ نورث ال «- 4

 ارث از) ص (پیامبر گرامی دخت بازداشتن در، اول ي خلیفه. اند کرده نقل را هاآن تسنن اهل محدثان که است احادیثی متون اینها

 چون ولی، است کرده نقل را آن ابوهریره که هست نیز پنجمی متن، مورد این در. جست می استناد چهارم حدیث به، حضرت آن

 اعتراف آن متن غرابت به حدیث این ي رهدربا »السقیفۀ «کتاب مؤلف، جوهري ابوبکر که آنجا تا (است معلوم وي احادیث وضع

. پردازیم می مذکور حدیث چهار تحلیل و تجزیه به، کرده خودداري آن نقل از) است کرده

 است این غرض بلکه، گذارند نمی ارث به خود از چیزي پیامبران که نیست این مقصود که گفت توان می نخست حدیث ي درباره

 ثروتی خود وارثان وبراي کنند صرف ملک و آب و زر و سیم گردآوري در را خود شریف رعم که نبوده آن پیامبران شأن که

 که است این غیر مطلب این. است سنت و دانش و حکمت همان بلکه، نیست نقر و طال ماند می باقی آنان از که یادگاري؛ بگذارند

 از پس، نمود زندگی پیراستگی و زهد کمال با و دکر صرف مردم راهنمایی و هدایت راه در را خود عمر پیامبري اگر بگوییم

. داد صدقه و گرفت او وارثان از اورا ي ترکه فوراً باید، گذارند نمی ارث به چیزي پیامبران اینکه حکم به، او درگذشت

 و مال ازخود سپ آنان که باشند داشته انتظار نباید آنان وارثان یا پیامبران امت که است این حدیث هدف، روشنتر عبارت به

 مردم میان در وحکمت علم و شریعت و دین که اند شده برانگیخته بلکه؛ اند نیامده کار این براي آنان زیرا، بگذارند ارث به ثروتی

 شده نقل) ع (صادق امام از مضمون این به حدیثی شیعه دانشمندان طریق از. بگذارند یادگار به خود از را اینها و دهند اشاعه

 االنبیاء ان ذلک و االنبیاء ورتۀ العلماء ان«: فرماید می صادق امام. است بوده همین پیامبر مقصود که است آن بر گواه ینا و است

 دیناري و درهم پیامبران زیرا، هستند پیامبران وارثان دانشمندان. »احادیثهم من احادیث رثوا و انما و دیناراً ال و درهماً یورثوا لم

 شأن که است این آن مشابه و حدیث این هدف.اند نهاده یادگار به خود احادیث از را احادیثی) مردم براي (بلکه ندا نگذاشته ارث به

 این لذا. بگذارند باقی ایمان و علم خود امت براي که است این آنان حال ي شایسته بلکه، نیست گذاري وارث اندوزي مال پیامبران

. گرفت او وارث دست از را آن باید گذاشت ارث به خود از چیزي پیامبري اگر که نیست آن گواه تعبیر

 در. اند شده نقل مجمل و کوتاه صورت به چند هر؛ است همین نیز سوم و دوم حدیث از مقصود که شود می روشن بیان این از

 نقل کوتاه صورت به، هگرفت انجام آن در تصرفی نقل موقع در که است نبوده بیش حدیث یک فرموده) ص (پیامبر آنچه، حقیقت

. است شده

 از پیامبران فرزندان وارثت از حاکی که، مجید قرآن با را آنها اختالف، کرده تفسیر صحیح طور به را نخست حدیث سه اینجا تا

 که گوید می صراحت وبه نیست جاري شده یاد توجیه، آن در زیرا؛ است چهارم حدیث، کار مشکل. ساختیم طرف بر، است آنان

. شود ضبط باید »صدقه «عنوان به پیامبران با پیامبر ي کهتر

 مضمون صورت این در، است جاري و نافذ پیامبران تمام ي درباره حکم این که است این حدیث هدف اگر که شود می سؤال اکنون

 است جاري اسالم پیامبر ي هدربار تنها حکم این که است این مقصود اگر و شد خواهد ساقط اعتبار از، بوده مجید قرآن مخالف آن

 ولی، ندارد کلی مخالفت و مباینت قرآن آیات با چند هر، صورت این در، دارد اي خصیصه چنین پیامبران تمام میان در او تنها و

 شامل و است عمومی و کلی که، وارثان میان آن تقسیم ي نحوه و ارث خصوص در قرآن متعدد آیات برابر در حدیث این به عمل
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 تخصیص را آیات آن با بتوان که باشد معتبر و صحیح چنان آن شده یاد حدیث که است این بر مشروط، هست نیز اسالم برپیام

. شود می بیان اکنون هم که است اعتبار فاقد جهاتی از، کرد می تکیه آن بر اول ي خلیفه که، شده یاد حدیث متأسفانه ولی، زد

 نکرده نقل را شده یاد حدیث صحابه از واحدي است متفرد حدیث این نقل در اول ي خلیفه، )ص (اکرم پیامبر یاران میان از - 1

. است

 حجر ابن که آنجا تا، است تاریخ مسلمات از مطلب این زیرا، نیست گزافه است متفرد مزبور حدیث نقل در وي گوییم می اینکه

! است گرفته می او اعلمیت بر گواه حدیث این نقل در را او تفرد

 داوري مقام در عمر داشت پیامبر میراث ي درباره عباس با) ع (علی که نزاعی در که است این آمده تاریخ در که چیزي تنها، آري

. دادند گواهی آن صحت به نفر پنج جلسه آن در و جست استناد کرده نقل اول ي خلیفه که خبري به دو آن میان

 فقط. نکرد نقل را حدیث این او جز احدي و بود متفرد حدیث این نقل در ابوبکر، یامبرپ درگذشت از پس: نویسد می الحدید ابی ابن

 به عمر خالفت دوران در مهاجران از برخی، آري. است کرده نقل را شده یاد حدیث نیز اوس بن مالک که شود می گفته گاهی

. اند داده گواهی آن صحت

 از کسی او جز زمان آن در که کند استشهاد حدیثی به، است بوده دعوا طرف دخو که، وقت ي خلیفه که است صحیح آیا، بنابراین

؟ است نداشته اطالع حدیث آن

 فیصله خود شخصی آگاهی و علم با را خصومت و کند عمل خود علم به تواند می محاکمه در قاضی که شود گفته است ممکن

 میراث به مربوط آیات و کند اعتماد خود علم به توانسته می است دهبو شنیده پیامبر خود از را شده یاد حدیث خلیفه چون و، دهد

 منع و فدك دادن در وي تذبذب و خلیفه نقیض و ضد کارهاي متأسفانه ولی. کند داوري آن براساس و بزند تخصیص را اوالد

. است نداشته اطمینان و یقین مزبور خبر صحت به نسبت وي که است آن بر گواه، )آمد پیشتر آن مبسوط شرح که (آن مجدد

 کتاب و کرده عمل خویش علم به پدر میراث از) ص (پیامبر گرامی دخت بازداشتن در خلیفه که گفت توان می چگونه، بنابراین

؟ است زده تخصیص بود شنیده پیامبر از که حدیثی با را خدا

 پیامبر چرا، شود مصرف مسلمانان مصالح در و گردد یمل او اموال که است بوده این پیامبر ترکه ي درباره خداوند حکم چنانچه - 2

 حکم که خود گرامی دخت از را الهی حکم) ص (اکرم پیامبر که است معقول آیا؟ نگفت خود وارث یگانه به را مطلب این) ص(

؟ بگیرد نادیده را آن او ولی، بگوید او به اینکه یا؟ سازد پنهان است بوده او به مربوط

 احتمالی چنین که است آن از مانع گناه از او گرامی دختر مصونیت و) ص (پیامبر عصمت زیرا. نیست کنمم چیزي چنین، نه

 مخلوق مزبور وحدیث است نداشته حقیقت تشریعی چنین که بگیریم آن بر گواه را) س (فاطمه انکار باید بلکه. برود آنان ي درباره

. سازند اومحروم مشروع حق از را پیامبر حق به وارث ،سیاسی جهت به، خواستند می که است کسانی ي اندیشه

 متضاد وسیاستهاي گرایشها کشاکش در فدك موضوع چرا پس، بود استوار و صحیح راستی به کرد نقل خلیفه که حدیثی اگر - 3

 تاریخ در فدك که شود می روشن تاریخ به مراجعه با؟ کرد رفتار آن با اي گونه به خود حکومت دوران در اي خلیفه هر و گرفت قرار
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 به عصري هر در، حال هر به و، کردند می مصادره احیاناً و گرداندند می بر آن واقعی مالکان به را آن گاهی. نداشت ثابتی وضع خلفا

 و) ع (علی به فدك، عمر خالفت دوران در، شد ذکر نیز پیشتر چنانکه. بود مطرح اسالمی بغرنج و حساس ي مسئله یک صورت

: نویسد می آنجا در. نیست سازگار نوشته حنیف بن عثمان به که اي نامه در) ع (امام که آنچه با قسمت این.( شد زگردانیدهبا عباس

: یعنی. »اهللا الحکم نعم و آخرین قوم نفوس عنها سخت و قوم نفوس علیها فشحت السماء اظلته ما کل من فدك ایدینا فی کانت«

 صرف آن از دیگر گروه و ورزیدند حرص آن بر گروهی. بود ما اختیار در »فدك «تنها بود ندختها سایه آنها بر آسمان که آنچه از

 و معاویه خالفت دوران در گرفت قرار مروان تیول در عثمان خالفت دوران در ) خدا است داوري و حکم خوب چه و؛ کردند نظر

 دوران در سپس. شد تقسیم) معاویه بن یزید، عثمان بن عمرو، مروان (نفر سه میان فدك) ع (علی بن حسن درگذشت از پس

 هبه عمر خود فرزند به را آن نیز او و بخشید عبدالعزیز خود فرزند به را آن ومروان گرفت قرار او اختیار در تماماً مروان خالفت

 به را امور زمام عبدالملک بن یدیز وقتی. گردانید باز) س (زهرا فرزندان به را آن خود زمامداري دوران در عبدالعزیز بن عمر. کرد

 خالفت اینکه تا، گشت می دست به دست مروان بنی خاندان در مدتی تا و گرفت باز) س (فاطمه فرزندان از را آن گرفت دست

. شد منقرض آنان

) ع (یعل بن حسن بن عبداهللا به را آن سفاح ابوالعباس. بود برخوردار خاصی نوسان از فدك عباس بنی خالفت دوران در

 را آن او برادر و مهدي بن موسی. گردانید باز) س (فاطمه اوالد به را آن عباسی مهدي. بازگرفت را آن منصور ابوجعفر. بازگردانید

. گرفت باز واقعی مالک رااز آن شد خلیفه متوکل وقتی. گردانید باز را فدك او و رسید مأمون به خالفت اینکه تا. گرفتند پس

. نداشت آوري تأسف سرنوشت چنین هرگز فدك، بود مسلمی حدیث او ي ترکه از) ص (پیامبر فرزندان تمحرومی حدیث اگر

 از.بود فدك بر پیامبر ي ترکه مجموع در اول ي خلیفه فشار ولی، داشت هم دیگري ي ترکه فدك از غیر) ص (گرامی پیامبر - 4

 حال متعرض خلیفه و ماند باقی آنان دست در حال همان به که بود او زنان هاي خانه) ص (اکرم رسول از مانده باقی اموال جمله

 یا است بوده پیامبر خود ملک آنها آیا که شود معلوم تا کنند روشن را ها خانه وضع که نفرستاد آنان سراغ به هرگز و نشد آنان

. است بوده بخشیده خود همسران به را آنها خود حیات حال در حضرت آن اینکه

 عایشه خود دختر از) ص (اکرم پیامبر مطهر مرقد جوار در خود ي جنازه دفن براي بلکه، نداد انجام را تحقیقات این تنها نه، ابوبکر

! دانست می پیامبر وارث را خود دختر زیرا، گرفت اجازه

 در که، را) ص (خدا سولر لباسهاي و مرکب و شمشیر و عمامه و انگشتر بلکه، نکرد مصادره را پیامبر زنان هاي خانه تنها نه و

. نیاورد میان به آنها از سخنی و نگرفت باز او از، بود) ع (علی دست

 به وي توجیه ولی، بتراشد خود از آن براي توجیهی خواهد می که شود می مبهوت آنچنان تبعیض این برابر در الحدید ابی ابن

. ندارد را نقد و نقل شایستگی که است پایه بی و سست اي اندازه

 و نبوده کار در محرومیتی نوع هیچ اساساً اینکه یا، شد می او وارثان تمام شامل یا بود پیامبر دخت مخصوص ارث از محرومیت آیا

؟ ساخت محروم او ي ترکه از را) س (فاطمه سیاسی هاي انگیزه صرفاً
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 که) ص (پیامبر گرامی دخت چرا، بود قطعی امري او میراث از) ص (اکرم پیامبر وارثان محرومیت اسالمی تشریع در چنانچه - 5

: فرمود چنین خود آتشین ي خطابه در، دارد مصونیت آلودگی نوع هر از »تطهیر «ي آیه حکم به

 ظهورکم وراء فنبذتموه اهللا کتاب ترکتم عمد افعلی. فریاً شیئاً جئت لق؟ ابی ارث ال و اباك ترث ان اهللا کتاب افی قحافۀ ابی بن یا«

 ال ملتین اهل ان: تقولون هل ام منها ابی اخرج بآیۀ اهللا افخصکم؟ بیننا رحم ال و ابی من ارث ال و لی حظوة ال ان عمتمز و... و

 مرحولۀ مخطومۀ فدونکها؟ عمی ابن و ابی من عمومه و القرآن بخصوص اعلم انتم ام واحدة ملۀ اهل من ابی و انا لست او؟ یتوارثان

. »یخسرالمبطلون الساعۀ عند و القیامۀ الموعد و محمد الزعیم و اهللا الحکم فنعم حشرك یوم تلقاك

 کتاب عمداً آیا! آوردي عجیبی امر؟ نبرم ارث پدرم از من و ببري ارث پدرت از تو که است الهی کتاب در آیا! قحافه ابی پسر اي

 او و من میان رحمی پیوند و برم نمی ارث پدرم ي ترکه از من که کردید تصور و انداختید سر پشت را آن و کردید ترك را خدا

 یا، است ساخته خارج وراثت قانون از را پدرم آیه آن در و کرده نازل شما براي مخصوصی ي آیه موضوع این در خداوند آیا؟ نیست

 خصوص و عموم به شما آیا؟ نیستیم واحدي آیین پیرو پدرم و من آیا؟ برند نمی ارث یکدیگر از کیش دو پیروان گویید می اینکه

. شود می روبرو تو با رستاخیز روز که را شده وزین مهار مرکب این بگیر؟ ترید آگاه عمویم پسر و پدرم از قرآن

 گرایان باطل رستاخیز روز و؛ قیامت روز تو و من میعاد). ص (محمد است رهبري خوب چه و خداوند است داوري خوب چه، پس

. شوند می زیانکار

 است تشریعی چگونه این؟ است بوده استوار و صحیح شده یاد خبر که دهیم احتمال آتشین ي خطابه این با هک است صحیح آیا

 به ارتباطی حدیث که اي بیگانه فرد و ندارند خبر آن از خود آنان و اوست عم پسر و) ص (پیامبر گرامی دخت به مربوط صرفاً که

! ؟است آگاه آن از ندارد او

: شویم می یادآور را کاتین بحث این پایان در

: بود چیز چهار ي درباره وقت حاکم با) ص (پیامبر گرامی دخت نزاع) الف

). ص (اکرم پیامبر میراث - 1

. گویند می »نحله «آن به عرب زبان در و بود بخشیده او به را آن خود حیات دوران در پیامبر که، فدك - 2

. است شده وارد 41 ي هآی انفال ي سوره در که، القربی ذوي سهم - 3

. والیت و حکومت - 4

 »نحله «لفظ وگاه میراث لفظ گاهی، رو این از.است شده اشاره چهارگانه امور این به او احتجاجات و) س (زهرا حضرت ي درخطابه

. است کرده حثب موضوع این در گسترده طور به) البالغه نهج بر خود شرح 230 ص، 16 ج در (الحدید ابی ابن. است برده کار به



١٢٣

 با که اند کرده تفسیر اي گونه به را »صدقه ترکنا ما نورث ال «حدیث) ره (مرتضی سید مرحوم مانند شیعه دانشمندان از برخی) ب

 آن مفعول، موصول ي»ما«و است معلوم ي صیغه به »نورث «لفظ که گویند می ایشان. ندارد منافاتی) ص (پیامبر دخت بردن ارث

 به که آنچه: شود می چنین حدیث این معنی، صورت این در. است منصوب، بودن تمیز یا حال جهت به، »هصدق «لفظ و است

 خورده آن به صدقه رنگ) ص (پیامبر حیات زمان در که چیزي که پیداست ناگفته. نهیم نمی ارث به گذاریم می باقی صدقه عنوان

. گذارد نمی ارث به را چیزي خود از هرگز) ص (پیامبراکرم بگوییم که است آن غیر مطلب این و نیست وراثت قابل است

 حال در را مالی که مسلمان فرد هر بلکه،ندارد) ص (پیامبر به اختصاص مطلب این زیرا، نیست اشکال از خالی تفسیر این اما

. عادي شخص یک خواه باشد برپیام خواه،رسد اونمی اوالد به هرگز و گیرد نمی قرار وراثت مورد دهد قرار صدقه یا وقف خود حیات

 که رساند می، وقت خلیفه با او مذاکرات در چه و حضرت آن آتشین ي خطابه در چه) ص (پیامبر گرامی دخت سخنان مجموع) ج

. است نشده راضی آنان از داشته بدن در جان تا و، خشمگین خود وبرمخالفان است بوده ناراحت سخت موجود ازوضع) س (فاطمه

   فاطمه خشم

 حضرت آن و شد گرفته) س (زهرا از فدك و نرسید نتیجه به ابوبکر با) ص (پیامبر گرامی دخت احتجاج و مناظره، گذشت چنانکه

 آن توان نمی هرگز که است روشن چنان تاریخ نظر از مطلب این. بود خشمگین خلیفه بر که حالی در بربست جهان این از چشم

: گوید می، تسنن جهان معروف محدث، بخاري. کرد انکار را

 سخن او با دیگر و کرد خشم خلیفه بر او بازداشت فدك از را فاطمه، کرد نقل) ص (پیامبر از که حدیثی استناد به، خلیفه وقتی

 باب این در. 196 ص، 6 ج، خیبر ي غزوه باب، غزوات کتاب و 5 ص، 5 ج، الخمس فرض باب، بخاري صحیح. (گذشت در تا نگفت

 )نداد خبر ابوبکر به و کرد دفن را او شبانه وي شوهر، درگذشت وقتی. بزیست ماه شش خود پدر از پس فاطمه: است افزوده

 خشمگین را او ما زیرا، فاطمه نزد برویم: گفت ابوبکر به عمر: کند می نقل) 14 ص 1 ج (»السیاسۀ و االمامۀ «کتاب در قتیبه ابن

 ولی. شدند خانه وارد علی وساطت با آنکه تا. نداد ورود ي اجازه وي. خواستند ورود ناذ و آمدند زهرا ي خانه در به آنان. کردیم

 زهرا، اند نداده او به را فدك چرا اینکه ذکر و پیامبر دخت از دلجویی از پس. نداد را سالمشان پاسخ و برتافت دو آن از روي زهرا

 من خشم او خشم و من رضایت فاطمه رضایت فرمود که اید شنیده برپیام از آیا، دهم می سوگند خدا به شمارا: گفت آنان پاسخ در

 و. است ساخته راضی مرا سازد راضی را او کس هر و داشته دوست مرا بدارد دوست را او کس هر، است من دختر فاطمه؛ است

. اند شنیده برپیام از که کردند تصدیق نفر دو هر موقع این در؟ است کرده خشمگین مرا کند خشمگین را زهرا هرکس

 مالقات باپیامبر اگر و، نساختید راضی مرا و کردید خشمگین مرا شما که گیرم می گواه را فرشتگان و خدا من: افزود) س (زهرا

. کنم می شکایت او به شما دست از کنم

 هر از پس من خدا به: گفت و کرد گریه به شروع خلیفه موقع این در. برم می پناه خدا به تو و پیامبر خشم از من: گفت ابوبکر

 از فردي هر:گفت وي. گرفتند را او دور مردم. کرد ترك را زهرا ي خانه کنان گریه و گفت را این. کنم می دعا تو حق در نمازي

 شما بیعت به نیازي من. کردید وارد کاري چنین در مرا که حالی در، برد می سر به خوشی کمال با را شب خود حالل با شما

. کنید عزل خالفت مقام از مرا .ندارم
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 فاطمه »أغضبنی أغضبها فمن منی بضعۀ فاطمۀ«: که اند کرده نقل) ص (گرامی پیامبر از را حدیث این، اتفاق به، اسالمی محدثان

. است ساخته خشمگین مرا سازد خشمگین را او کس هر. است من تن پاره

. حیاً تبعث یوم و ماتت یوم و ولدت یوم علیها اهللا فسالم

  شورا و علی حضرت

. شدند انتخاب خاصی گونه به گانه سه خلفاي از یک هر بلکه، نبود منوال یک به) ص (اکرم رسول درگذشت از پس خلفا انتخاب

 به مهاجران بیعت سپس و شد انتخاب بودند آمده گرد ساعده بنی ي سقیفه در آنان از زیادي گروه که، انصار طریق از ابوبکر مثالً

، نفري شش شوراي طریق از وعثمان شد برگزیده پیشوایی براي ابوبکر شخص طرف از عمر. گردید ضمیمه آن به اختیار یا جبر

. شد انتخاب، بود کرده تعیین دوم ي خلیفه را آن اعضاي که

 از دستوري مردم ي یلهوس به امام گزینش ي درباره و نبود انتخابی امري خالفت که است آن گواه انتخاب ي شیوه در گوناگونی این

 به یک هیچ که، مختلف طرق به وي خلفاي) ص (اکرم رسول درگذشت از پس که نداشت معنی گرنه و، بود نرسیده) ص (پیامبر

 روش بر و نهند لب بر خاموشی مهر مردم ي همه و شود گرفته نادیده پیامبر دستور و شوند انتخاب، نداشت شباهت دیگري

. نکنند اعتراض گزینش

 در قوم آن سران متأسفانه ولی. خداست جانب از انتصابی منصب یک، اسالم در رهبري و امامت مقام که است آن گواه تفاوت این

 چون و، دادند سوق امت طریق از پیشوا گزینش به را مردم و گرفتند نادیده) ص (پیامبر نص، دیگر مورد دهها همچون، مورد این

 صورتهاي به رهبر گزینش، نداشتند اي سابقه زمینه این در صحنه گردانندگان و بود نوي امالًک امر مردم طریق از رهبر گزینش

. گرفت انجام مختلف

  کرد ادا را نمک حق ابوبکر

 عمر با که، ابوبکر درگذشت از پس که بود آن کار این در او ي انگیزه و کرد بسیار کوشش عمر، خالفت براي ابوبکر گزینش در

 نشناسی نمک هم ابوبکر: گفت و کرد عمر به رو) ع (مؤمنان امیر کار آغاز در. باشد او آن از خالفت مقام، شتدا سنی ي فاصله

 چنین که داد دستور او به و کرد احضار را عثمان، گذراند می را زندگی لحظات آخرین که حالی در و بیماري بستر در و نکرد

 آن در؛ آخرت ي مرحله نخستین و دنیا زندگی ي لحظه آخرین در مسلمانان به است عثمان بن عبداهللا ي عهدنامه این:بنویسد

. است تسلیم حال در کافر و نیکوکاري و اندیشه و کار به مؤمن که ساعتی

 پیش از را عهدنامه، است درگذشته وصیت اتمام از پیش خلیفه اینکه گمان به عثمان. شد بیهوش رسید که اینجا به خلیفه سخن

. داد قرار خود جانشین را خطاب ي زاده، خود از پس: نوشت چنین و رسانید آخر به خود

 را ما وصیت چگونه که پرسید عثمان از ابوبکر.خواند بود نوشته او جاي به را آنچه عثمان و آمد هوش به خلیفه که نگذشت چیزي

. نداري نظر او غیر به که دانستم می: گفت وي؟ نوشتی چنین
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 کار دیپلمات یک سان به و نبود تأثیر بی عمر گزینش در نیز عثمان که گفت توان می باز، باشد هم سازي صحنه جریان این اگر

 حق و برگزیند خود از پس را عثمان و کند حقشناسی عمر که رسید آن وقت، بعد سالها. کرد ایفا خوبی به را خود نقش کشته

. کند ادا را نمک

   یطبقات اختالف و نژادي تبعیض برقراري

 همان، است اسالم سوي به جهان ي ستمدیده و محروم مردمان جذب موجب نیز اکنون هم که، اسالم بزرگ افتخارات از یکی

. شماست پرهیزگارترین شما گرامیترین که است این آن نافذ شعار و است نژادي تبعیض نوع هر کردن محکوم

 تأمین جنگی غنایم از آنان زندگی ي هزینه و نداشتند خاصی قرريم و حقوق دولت کارمندان و سپاهیان، )ص (پیامبر زمان در

 و شد می تقسیم مسلمانان میان، آن پنجم یک کسر از پس، آوردند می دست به مشرکان با نبرد از مسلمانان که غنیمتی. شد می

. شد نمی رعایت پیامبر با خویشاوندیشان یا آنان نژاد و اسالم در افراد سوابق، غنایم تقسیم در

 که شد سبب اسالم گسترش. شد دگرگون دوم ي خلیفه زمان در ولی، بود منوال همین به امر نیز نخست ي خلیفه زمان در

 اینکه جاي به حقوق ي پایه تعیین در متأسفانه ولی. کند تنظیم اسالم سپاهیان و کارمندان حقوق براي دفتري وقت ي خلیفه

 و نژاد، نباشد عمل مالك اسالم جز چیزي الاقل یا گیرد قرار عمل مالك خدمت بقسوا و سیاسی و نظامی آگاهیهاي و تقوي

. گرفت قرار عمل مالك نسب

 و قریش غیر بر قریش، ربیعه عرب بر مضر عرب، عدنان عرب بر قحطان عرب، عجم سپاهی بر عرب سپاهی، دیوان این در

 و یعقوبی و اثیر ابن مانند معروفی تاریخنویسان. بود دوم گروه قوقح از بیش اول گروه حقوق و داشت تقدم امیه بنی بر هاشم بنی

 اختالف. اند کرده ذکر را اسالمی دولت کارمندان و سپاهیان مقرریهاي متفاوت ارقام از اي نمونه خود تاریخهاي در، زیدان جرجی

 یک حقوق که حالی در، بود درهم 12000 سال در، معروف دار سرمایه، عبدالمطلب بن عباس حقوق. است آور بهت حقوق ارقام

 که حالی در، بود درهم 6000 خدا رسول زنان از هریک ي ساالنه حقوق. کرد نمی تجاوز درهم 300 از سال در مصري سپاهی

 در، بود درهم 5000 سال در ابوسفیان او پدر و معاویه ي ساالنه حقوق. رسید نمی درهم 400 به سال در یمنی سپاهی یک حقوق

. بود درهم 600 بود نکرده مهاجرت که مکی عادي فرد یک حقوق که حالی

 را اسالمی ي جامعه و نمود احیا دیگر بار، بود شده محکوم) ص (پیامبر و قرآن جانب از که را نژادي تبعیض، عمل این با، خلیفه

، پرستان دنیا و زراندوزان و کرد بروز هولناکی شکاف اسالمی ي جامعه در که نگذشت چیزي.کرد ناصحیح طبقاتی اختالف دچار

. شد آغاز زحمتکشان و کارگران استثمار و پرداختند وزر سیم گردآوري به، خلیفه حمایت تحت در

 و کرد رامصادره... و ابوهریره، عمروعاص، وقاص سعد مانند، پرستان دنیا و فرمانداران از گروهی اموال وقت ي خلیفه اینکه با

 او اقتصادي اقدامات و نظرات نخست از چون متأسفانه ولی، نکند پیدا گسترش حد از بیش طبقاتی ي لهفاص که کوشید می پیوسته

 که، آینده زمامدار براي را کار و نبرد پیش از کاري و نبخشید سودي اموال ي مصادره، بود استوار وجه بی برتریهاي براساس و غلط

 قدرت رفتن باال اثر بر، روز آن ي جامعه زراندوزان.گذاشت باز بیشتر بعیضت در را او دست و کرد سهلتر، بود نژادپرست روحاً

 یا روزانه هم و کنند اداره را خود زندگی هم که کردند می مجبور و داشتند می وا کار به را آنان و، خریدند می را بردگان، خرید

. بپردازد را خود مالک مقرري تا آمد می لب به جانش و دوید یم شام تا بام از، برده بیچاره و. بپردازند خود اربابان به مبلغی ماهانه
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   خلیفه از ایرانی کارگر دادخواهی

 مغیره به درهم دو روزانه که بود ناچار خود زندگی تأمین بر عالوه او. بود شعبه بن مغیرة غالم، ابولؤلؤ به معروف، ایرانی فیروز

 من براي کمرشکنی مقررري ي مغیره: گفت و کرد دادخواهی او از و افتاد دوم ي خلیفه به چشمش ابولؤلؤ بازار در روزي. بپردازد

 با خلیفه، آهنگري و نقاشی و نجاري به: گفت؟ هستی آشنا کار چه به: پرسید بود آگاه او کارآیی از که خلیفه. است کرده تحمیل

 کار باد با که بسازي آسیابی توانی می تو که ام شنیده هیوانگ. نیست زیاد مقرري این کاردانیها این برابر در: گفت اعتنایی بی کمال

؟ بسازي من براي آسیابی چنین توانی می آیا؛ کند

 سازم می تو براي آسیابی: گفت وي پاسخ در و کرد تهدید قتل به را او تلویحاً، بود شده ناراحت بسیار خلیفه سخنان از که فیروز

 غالم این: گفت بود او همراه که کسی به و شد نارحت ایرانی کارگر جسارت از فهخلی. باشد نداشته نظیري غرب و شرق در که

. کرد تهدید قتل به مرا ایرانی

. کند می رشد آن در سرعت به استثمار و ستم آفت و است شده آلوده اسالمی ي جامعه مزاج که بود آگاه خود خالفت پایان در او

 داند می زیرا، کند می رسیدگی آنها کار به نزدیک از و گردد می مردم میان در سال یک ندبما زنده اگر که داد می وعده مردم به لذا

 برخی بر برخی داشتن مقدم و تبعیض از من: گفت می دوم ي خلیفه، وردي علی دکتر نقل به. رسد نمی او به شکایتها از برخی که

 بر میان از را تبعیض و ساخت خواهم برقرار مساوات همه انمی بمانم زنده را نو سال اگر. نداشتم قلوب تألیف جز غرضی، دیگر

. کردند می ابوبکر و پیامبر که همچنان، آورم می حساب به یکسان را عجم و عرب و سفید و سیاه و دارم می

 تبعیضات ي یهپا او روش اما. داد خاتمه او زندگی به فیروز خنجر و افکند فاصله آرزویش و وي میان مرگ و نماند زنده خلیفه ولی

. کرد ها توده خشم آماج را اسالمی حکومت و گرفت قرار سوم ي خلیفه هولناك

 به زیادي خنجرهاي فردا، شد نمی کشته ایرانی فیروز دست به خلیفه اگر. بود زحمتکش هاي توده خشم ي نشانه فیروز خنجر

. شد می کشیده او سوي

 حکومت دوران در اسالمی ي جامعه در نژادي تبعیض و طبقاتی اختالف ساسا که کنند می تصور ما گویندگان و نویسندگان

 او حکومت ضد بر اطراف و اکناف مردم که شد موجب و رسید خود اوج به تبعیض وي زمان در که صورتی در، شد نهاده عثمان

. شد نهاده دوم ي خلیفه زمان در تبعیض ي پایه و اساس ولی؛ کردند قیام

 ي خلیفه رفت دیگران و او خود چشم به آن دود و کرد ساز را اي نغمه چنین) ص (اسالم پیامبر از پس که کسی نخستین، آري

 براي را عجم پهناور سرزمین خداوند که حالی در، کنند اسیر را یکدیگر عرب که است زشتی کار: گفت می پیوسته او. بود دوم

. است کرده آماده گرفتن اسیر

 که ببرند ارث خود موروثهاي از توانند می صورتی در عجم فرزند: گفت می و کرد می تصرف اسالم ریعتش در اینکه آن از تر زشت

. بیایند دنیا به عرب سرزمین در
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 در مغیره غالم فیروز اگر و، گزیند سکنی مدینه در عجم داد نمی اجازه هرگز که بود این وي توسط نژادي تبعیض هاي نشانه از

. بود گرفته قبالً وي که بود اي اجازه سبب به زیست می مدینه

 که جفینه سومی و هرمزان شاهزاده دومی و فیروز یکی که، ایرانی سه ي توطئه با خلیفه شد سبب که بود آن مانند و تبعیضها این

. بست وفر ازجهان چشم روز سه از پس و شد مجروح فیروز خنجر ي ضربه با او. بدهد دست از را خود جان، بود ابولؤلؤ دختر

 اوبه زندگی ي شعله که حساسی لحظات در حتماً، است چشیده را حق از انحراف تلخ ي میوه که، خلیفه که رفت می گمان

 و الیق زعیمی مسلمانان براي و رفت نخواهد سنگینتري مسئولیتهاي بار زیر و اندیشید خواهد استوار و درست، گراید می خاموشی

 ي شایسته شخص محرومیت آن طریق از که داد تشکیل شورایی لحظات آن در متأسفانه ولی. گزید خواهد شایسته رهبري

 دست به را امور زمام اگر، دوم ي خلیفه خود قول به که نژادپرست فردي انتخاب و بود قطعی و حتمی اسالمی ي جامعه رهبري

. نمود می مسلم، کند می سوار مردم دوش بر را خود خویشاوندان بگیرد

 خطبه (»للشوري و هللا فیا«: فرماید می) ع (امام آن ي درباره که شورایی؛ داد شورا تشکیل به امر، مسائل این تمام از آگاهی رغم به

 بسیار تلخی و ناکامی که، تاریخی رویداد این ي درباره سپس و کنیم می نقل را شورا جریان تمام، طرفی بی کمال با ما). شقشقیه

 قرار خود تیول را آن عباس بنی نیز آن از بعد و بگیرند دست در را اسالمی حکومت امیه بنی سال صد که شد سبب و آورد بار به

. کنیم می داوري، دهند

  شورا اعضاي گزینش

 پیامهایی کنار و گوشه از. گذراند می را زندگی لحظات آخرین که کرد می احساس نیز او خود و بود نزدیک خلیفه قطعی مرگ

 هر و نگذارد شبان بی را محمد امت که فرستاد پیامی حذیفه عبداهللا ي وسیله به عایشه. کند تعیین را خود نجانشی که رسید می

. ترسد می فساد و فتنه از او که زیرا، کند تعیین جانشینی خود براي زودتر چه

 خود مراجعت تا داري نمی دوست آیا، فراخوانی را خود ي گله شبان تو اگر: افزود و گفت را سخن همین خود پدر به عمر فرزند

 موضوع این نیز کردند می عیادت خلیفه از که اشخاصی؟ کند صیانت گرکان دستبرد از را رمه که دهد قرار خود جانشین را کسی

 آگاه عبداهللا خود فرزند لیاقتی بی از که خلیفه. دهد قرار خود جانشین را عبداهللا فرزندش که گفتند می برخی و شدند می یادآور را

 سپس. بگیرد گردن به را خالفت مسئولیت که است بس نفر یک همین خطاب خاندان براي: گفت می و آورد می پوزشهایی بود

. بگذارد آنان دوش بر را مسلمانان ي خلیفه گزینش تا حاضرکنند بود راضی آنان از مرگ هنگام در پیامبر که را نفر شش که گفت

 خلیفه بستر گرد به اینان وقتی.عوف بن عبدالرحمن و وقاص سعد، زبیر، طلحه، عثمان، )ع (یعل: از بودند عبارت نفر شش این

! بگیرید دست به من از پس را امور زمام که خواهید می البدهمگی:گفت و کرد رو آنان به تند و گرفته ي قیافه با خلیفه، آمدند گرد

 آن. ندانست خالفت مقام تصدي ي شایسته را یک هیچ دالیلی کرذ با و گفت سخنانی) ع (علی بجز آنان یکایک به خطاب، سپس

 به را امور زمام او اگر که افزود و نجست! وي مزاجی شوخ جز ضعفی نقطه حضرت آن زندگی سراسر در و کرد) ع (علی به رو گاه

. کرد خواهد رهبري آشکار طریق و روشن حق بر را مردم بگیرد دست
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 معیط ابی بنی و امیه بنی تو سرانجام و اند برگزیده زعامت به را تو قریش که بینم می گویا: گفت و کرد عثمان به خطاب، پایان در

 شورند می تو بر عرب از خشمگینی گروههاي هنگام آن در و. اي داده قرار آنها مخصوص را المال بیت و اي کرده مسلط مردم بر را

. یادآور به مرا سخن داد رخ اي واقعه چنین اگر: افزود سپس. کشند می ات خانه در را تو و

 اگر ولی، خورید می فرزندانشان و خود، خالفت درخت ي میوه از کنید یاري را یکدیگر اگر: گفت و کرد شورا اعضاي به رو گاه آن

. ربود خواهد را خالفت گوي معاویه، گیرید خشم یکدیگر بر و ورزید حسد

 مرد پنجاه با بازگشتید من دفن مراسم از که هنگامی: گفت او به و طلبید را مسلمه بن محمد رسید پایان به عمر سخنان وقتی

 آنان تا کن توقف خانه در بر مسلح گروه آن با و گردآور اي خانه در را همه و کن دعوت خالفت امر براي را نفر شش این مسلح

 اگر و بزن گردن را او کرد مخالفت نفر یک و کردند نظر اقاتف آنان از نفر پنج اگر. برگزینند خالفت براي خود میان از را نفر یک

 حق، شدند تقسیم مساوي ي دسته دو به نفر شش این اگر و بکش را مخالف دو آن کردند مخالفت نفر دو و شدند متحد نفر چهار

 توافق اگر. کند دعوت گروه نای با موافقت براي را نفر سه آن گاه آن. باشد آنها میان در عبدالرحمان که بود خواهد گروه آن با

 اعدام را نقر شش هر، نیامد پدید نظري اتحاد شورا اعضاي میان در و گذشت روز سه اگر و. ببر بین از را دوم گروه، نشد حاصل

. برگزینند خود زعامت براي را فردي تا بگذار آزاد را مسلمانان و کن

 آنان و آورد گرد اي خانه در را شورا اعضاي، بدست شمشیر تن پنجاه با ،مسلمه بن محمد بازگشتند عمر دفن مراسم از مردم چون

 عثمان نفع به، بود تیره) ع (علی با او روابط که، طلحه که بود این گرفت انجام که کاري نخستین.ساخت آگاه عمر دستور از را

 عثمان نفع به که بهتر چه پس؛ کند نمی تخابان خالفت براي را او کسی، عثمان و) ع (علی وجود با که دانست می زیرا. رفت کنار

 قبیله از، ابوبکر همچون وي که بود این) ع (علی با طلحه اختالف علت اما. بکاهد) ع (علی انتخاب و موفقیت شانس از و رود کنار

 زبیر.بود باقی مدتها تا تیرگی این و شد تیره شدت به هاشم بنی با تیم ي قبیله روابط خالفت براي ابوبکر گزینش از پس و بود تیم

 و. رفت کنار) ع (امام نفع به، داشت حضرت آن با که خویشاوندي پیوند جهت به، بود او دایی پسر علی و) ع (علی ي عمه پسر که

 هر که ماندند باقی تن سه شورا  اعضاي از سرانجام. بودند زهره ي قبیله از دو هر زیرا، رفت کنار عبدالرحمان نفع به وقاص سعد

. کند تمایل او به نفر سه این از یکی که بود کسی آن از پیروزي و بودند رأي دو داراي کدام

 و کند واگذار دیگري به را خود حق است حاضر شما از یک کدام: گفت و کرد عثمان و) ع (علی به رو عبدالرحمان هنگام این در

؟ رود کنار او نفع به

 برم می بیرون خالفت ي صحنه از را خود من که گیرم می گواه را شما: داد ادامه لرحمانعبدا. نگفتند چیزي و کردند سکوت دو هر

 روش از و کنی عمل پیامبر سنت و خدا کتاب بر که کنم می بیعت تو با: گفت و کرد) ع (علی به رو پس.برگزینم را شما از یکی تا

. نمایی پیروي شیخین

 طبق و) ص (پیامبر سنت و خدا کتاب به اینکه بر مشروط، پذیرم می را تو بیعت نم: گفت و نپذیرفت را او شرط آخرین) ع (علی

. کنم عمل خود آگاهی و اجتهاد

 یعنی. آري: گفت فوراً عثمان. کرد تکرار را سخن همان عثمان به خطاب، شنید منفی جواب) ع (علی از عبدالرحمان چون

. پذیرفتم
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 در که مسلمانان به جلسه ي نتیجه و! گفت سالم»مؤمنان امیر «عنوان به او به و زد عثمان دست بر دست عبدالرحمان گاه آن

. شد گزارش بودند شورا رأي منتظر خانه بیرون

، شورا اعضاي ترکیب از آگاهی از پس، نیز عباس ابن حتی. نباشد آگاه آن از آغاز از) ع (علی که نبود چیزي شورا ي نتیجه

 خوبی به عثمان با بیعت در را خود نقش عوف فرزند وقتی لذا. بود کرده اعالم سوم بار براي فتخال از را) ع (علی قطعی محرومیت

: گفت و کرد عبدالرحمان به رو) ع (علی، کرد ایفا

 .برگزید امید همین به را ابوبکر نیز عمر چنانکه، کردي انتخاب را او واگذارد تو به عمر آخر در را خالفت عثمان اینکه امید به تو

. افکند تفرقه سنگ شما میان خداوند که امیدوارم ولی

 تا نگفتند سخنی هم با دیگر و گرایید تیرگی به عثمان با عوف فرزند روابط که نگذشت چیزي که اند آورده نویسان تاریخ

. گذشت در عبدالرحمان

 نظر، بپردازیم قضاوت به اسالم تاریخ از رگب این ي باره در آنکه از پیش. است دوم خلیفه نفري شش شوراي ماجراي ي فشرده این

 حتی«: فرماید می چنین) البالغه نهج سوم ي خطبه (شقشقیه ي خطبه در) ع (امام. کنیم می منعکس آن ي درباره را) ع (علی امام

 صرت چبچ؛حتی منهم االول مع فی الریب اعترض متی! للشوري و هللا فیا احدهم انی زعم جماعۀ فی جعلها لسبیله مضی اذا

 گاه آن.»وهن هن مع لصهره االخر مال و لضغفه منهم رجل فصغی طاروا اذ طرت و اسفوا اذا اسففت لکنی، النظائر هذه الی اقرن

 یاري تو از خدایا.هستم آن اعضاي همانند نیز من کرد می تصور که داد قرار شورایی قلمرو در را خالفت امر درگذشت عمر که

 شده همردیف افراد این با امورز که آنجا تا، بودم ابوبکر با که گاه آن بود شک مورد من حقانیت کی. راشو آن ي درباره طلبم می

 داشت من با که اي کینه سبب به اعضا از یک ولی. جستم شرکت شورا در و کردم موافقت آنان با نشیب و فراز در ناچار ولی! ؟ام

 پیوند خاطر به) عبدالرحمان (ودیگري رفت کنار من رقیب نفع به و فتبرتا جهره من از) است قاص و سعد یا طلحه مقصود(

 البالغه نهج در).زبیر و طلحه یعنی (شود برده نامشان است زشت که دیگر تن دو با، داد رأي او نفع به خلیفه با خویشاوندي

 و سیاست صحنه گردانان تعزیه و بازیکران جنایات از خوانندگان اینکه براي ولی. نیست این جز سخنی عمر شوراي پیرامون

: شویم می یادآور را نکاتی، شوند آگاه خوبی به خلیفه ورزي غرض و گویی تناقض

  عمر شوراي تحلیل و تجزیه

. کنیم می خودداري جزئی مطالب نقل از و گذاریم می انگشت حادثه حساس نقاط روي، تحلیل و تجزیه این در

 به مردم ي عامه که است آن گواه برگزینده جانشینی خود براي که کردند می پیشنهاد دوم ي خلیفه به مختلف گروههاي اینکه - 1

 این یر در چه، برگزیند را اسالمی جامعه ي آینده زعیم خویش حیات در باید مسلمانان رئیس که کردند می درك فطري طور

 تسنن اهل دانشمندان، الوصف مع. شود ریخته ییخونها راه این در و گیرد فرا را جامعه سراسر فساد و فتنه است ممکن صورت

؟ درگذشت کند تعیین جانشینی اینکه بدون) ص (گرامی پیامبر که گویند می چگونه
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 اساسی بی طرح، )ص (پیامبر درگذشت از پس شورایی حکومت طرح که رساند می خلیفه جانب از جانشین تعیین پیشنهاد - 2

) ص (پیامبر جانب از صریح دستور صدور صورت در است ممکن چگونه گرنه و؛ ستا نداشته وجود طرحی چنین هرگز و بوده

؟ شود جانشین تعیین پیشنهاد دوم ي خلیفه به، شورا تشکیل ي درباره

 امري، برگزینده تواند می بشر که است حکومت ي شیوه ترین عاقالنه خدا جانب از امام تعیین از نظر صرف که، شورایی حکومت

 مطلقاً، اسالم در حکومت اساس که بگویند خواهند می بافی ریسمان و آسمان با آن طرفداران و افتاده زبانها سر بر هامروز که است

 اسالم تاریخ از اي دوره هیچ در حکومتی چنین آنکه شگفت و. است شورایی حکومت همان، )ص (پیامبر درگذشت از پس حتی و

 نادیده را پیامبر دستور و اند رفته اشتباه و خطا بر همگی) ص (پیامبر یاران و صحابه که گفت توان می آیا.است نشده اقامه

؟ اند گرفته

: گفت مردم درخواست پاسخ در عمر - 3

 موالي، سالم اگر و. است امت این امین وي که ام شنیده پیامبر از زیرا، گزیدم می بر خود جانشینی به را او بود زنده ابوعبیده اگر

. خداست دوست او فرمود که ام شنیده پیامبر از زیرا ساختم می خود جانشین را او بود زنده، حذیفه ابی

 که است زندگانی به اعتنایی بی، پرستی مرده بر عالوه که، بود ها مرده فکر به، باشد ها زنده فکر به اینکه جاي به هنگام آن در وي

. زیستند می او عصر در

 پس، بود خوانده خدا دوست و امت امین را آنان) ص (اکرم پیامبر که بود این سالم و وعبیدهاب انتخاب مالك اگر، گذشته این از

 و حق با علی: یعنی »علی مع الحق و الحق مع علی«: بود فرموده اش درباره پیامبر که همو؟ نکرد ابوطالب فرزند از یادي عمر چرا

. است علی با حق

 دیگران از بیش، سنت و کتاب بر او علم و دالوریهایش، نظیرش بی قضاوتهاي، او پاك روحیات و فضایل، )ع (علی مقام از که او

؟ انگیزند نمی بر را کسی حسد و کینه هرگز که افتاد مردگانی یاد به و نبرد) ع (علی از نامی چرا بود آگاه

 یک اگر و بود الهی نص پیرو امام ختشنا در باید پس، است رسالت وظایف ي ادامه و الهی مقام یک امامت منصب و مقام اگر - 4

 خود طرف از آن اعضاي که شورایی طریق از امام گزینشن اما. کرد مراجعه عمومی افکار به او شناخت در باید است اجتماعی مقام

 چرا، ندک تعیین پیشین ي خلیفه را بعد ي خلیفه باید اگر.عمومی افکار به رجوع نه و است نص از پیروي نه، شوند تعیین خلیفه

. دهد می ارجاع نفري شش شوراي به را کار

 کار این در پیشین ي خلیفه نظر و شود انتخاب عقد و حل اهل اتفاق یا امت اجتماع طریق از باید امام، تسنن اهل دید از

 الزم را رينف شش شوراي تصویب و گذارند می صحه کار این بر آنان چرا که نیست معلوم اکنون ولی. ندارد ارزشی کوچکترین

. شمردند می االجرا

 شورایی اختیار در و کرد سلب مردم از را آن دلیلی چه به وقت ي خلیفه، است مردم اختیار در و امت خود حق امام انتخاب اگر

؟ بود کرده انتخاب او خود را آن اعضاي که گذارد
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 خدا رسول که بود این آنان گزینش علت اگر شد منحصر نفر شش همین به شورا اعضاي چرا که نیست روشن وجه هیچ به - 5

 پیامبر مثالً.داشت تحقق نیز... و کعب بن ابی، مقداد، ابوذر، یمانی ي حذیفه، عمار ي درباره مالك این، بود راضی آنان از مرگ هنگام

. گردد می او وجود بر حق و است حق محور عمار. »دار اینما معه یدور معه الحق و الحق مع عمار«: فرمود می عمار ي درباره) ص(

. »ذر أبی من اصدق لهجۀ ذي علی الغبراء اقلت ال و الخضراء اظلت ما«: فرمود می ابوذر ي درباره و

. باشد ابوذر از راستگوتر که است نیفکنده سایه کسی بر آسمان و برنگرفته در زمین

 آن در و بود تیره) ع (علی با آنان اغل روابط که برگزید را افرادي و ساخت محروم شورا عضویت از را افراد این وي چرا، الوصف مع

 به آینده در نیز زبیر انتخاب تازه. بودند امام ضد بر کامالً دیگر نفر چهار و بود زبیر او و بود حضرت آن خواهان نفر یک تنها میان

 قتل از پس، سرانجام و گرفت قرار او یفرد در، دید نمی علی همتاي را خود روز آن تا که زبیر زیرا؛ شد تمام) ع (علی ضرر

. کرد پیدا خالفت ي داعیه،عثمان

 میان از چرا. کرد می صدق نیز دیگر افراد در مالکها این، بود اشخاص بودن مهاجر و احدي و بدري شورا در عضویت مالك اگر

؟ شدند انتخاب گروه این آنان

 راضی آنان از مرگ هنگام در) ص (اکرم پیامبر که است برگزیده شورا در ضویتع براي نظر این از را آنان که داشت ادعا خلیفه - 6

 نزول هنگام در تو: بود گفته او به و کرده معرفی دیگر طور را طلحه، شورا اعضاي ي درباره خود سخنان در وي آنکه حال، بود

. بود نخشمگی تو از وفات روز تا و کرد خشم تو بر خدا رسول که گفتی سخنی حجاب ي آیه

؟ پذیرفت باید را نقل نظر دو این از یک کدام، راستی

 مثالً. کرد می نفی شورا عضویت حتی و خالفت براي را آنان اکثر صالحیت که گفت سخنانی شورا اعضاي از انتقاد در خلیفه

! شیطان دیگر روز و انسانی روز یک تو: گفت زبیر ي درباره

 نیت با شورا روز در او که شد می چنان اگر؟ شود اسالم ي خلیفه و کند شرکت الفتخ شوراي در تواند می شخصی چنین آیا

؟ بود چه شیطانی افکار از وي ي دارنده باز، کرد می شرکت مجلس در شیطانی

 چنین که فردي آیا... و کنی می سوار مردم دوش بر را معیا ابی بنی و امیه بنی، شوي خلیفه اگر تو: گفت عثمان ي درباره و

 امت براي یا و گردد خالفت شوراي عضو که دارد شایستگی شود می منحرف حق از خویشاوندي تعصب بنابر و دارد اي روحیه

؟ کند تعیین اي خلیفه

 خواهد وروزي کند می سوار مردم دوش بر را خود اقوام و شد خواهد برگزیده خالفت براي عثمان که دانست می کجا از خلیفه - 7

!). کند یادي او از لحظات چنین در که خواست او از سپس و(؟ کرد خواهند قیام او ضد رب مردم که رسید

 ترتیب راچنان خالفت تعیین شوراي اعضاي که است این جز آیا؟ بود آورده دست به کجا از را گویی غیب یا تفرس این خلیفه

؟ ساخت می قطعی را) ع (علی محرومیت و عثمان انتخاب که بود داده
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 آن عمروعاص نیز بعدها که گفت سخنی فقط و بجوید او در عیبی نتوانست کرد) ع (علی زندگی در عمر که کنجکاوي تمام با - 8

. است مزّاح و شوخ علی: گفت و کرد بهانه را

 کی باید آنچه. کرد می تلّقی مزاجی شوخ را حضرت آن جانب از مادي امور شمردن ناچیز و) ع (امام گذشت و صدر ي سعه عمر

 خصیصه این اعالي مثل) ع (علی امام و باشد اراده با مردم حقوق حفظ در و مصمم حق اجراي در که است این باشد داشته رهبر

 حق بر را مردم بگیري دست در را امور زمام تو اگر: گفت و کرده تصریح حقیقت این به خود، دوم ي خلیفه که طوري به؛ بود

 آن، آراء تساوي صورت در گفت و شد قائل »وتو «حقّ عوف بن الرحمان عبد براي عمر چرا - 9.کنی می رهبري روشن راه و آشکار

؟ است آنان میان در عبدالرحمان که باشد مقدم گروه

 دادن با خلیفه و شد می حل تساوي مشکل باید آراء تساوي صورت در زیرا. نداشت این جز اي چاره خلیفه شود گفته است ممکن

. ساخت طرف بر را مشکل این حمانعبدالر به وتو حق

. نداشت دیگر ي نتیجه عثمان پیروزي کفه کردن سنگین جز عبدالرحمان به وتو حق دادن زیرا. است روشن مطلب این پاسخ

 سلیم شخص فرضاً، اگر حتی و کرد نمی فراموش را خویشاوندي عامل خود داوري در قهراً و بود عثمان خواهر شوهر عبدالرحمان

. گذاشت می او نظر بر را خود اثر، ناخودآگاه طور به، خویشاوندي پیوند، بود النفسی

 گروه دو اگر بگویدکه و کند معرفی الخطاب فصل و نهایی تصمیم مرجع را دیگري گروه نظر توانست می مشکل این رفع براي عمر

 رأي نه،باشد موافق طرف آن با) ص (امبرپی پاك یاران از گروهی که باشد طرفی با نهایی رأي، آوردند رأي مساوي طور به

. وقاص سعد فامیل و عثمان خواهر شوهر، عبدالرحمان

 دودستگی از و نکنید اختالف من از پس: گفت می مجلس در حاضران به، پیچید می خود به درد از که حالی در، عمر -10

 حق عبدالرحمان به الوصف مع. گرفت خواهد شما از را حکومت و بود خواهد معاویه آن از خالفت صورت این در زیرا، بپرهیزید

 ي مایه عثمان خالفت و هستند امیه بنی ناپاك درخت ي میوه دو هر، معاویه و عثمان و است عثمان نزدیک فامیل که دهد می وتو

. است عثمان از پس معاویه حکومت استواري

 معاویه حکومت ترکیب به دست هرگز ولی، کرد می عزل مقامشان از را آنان و مصادر را فرمانداران اموال گاهی خلیفه! شگفتا

 یک صورت به او دانست می آنکه با، گذاشت می آزاد شام در خود حکومت هاي پایه تحکیم و اموال گردآوري در را او و زد نمی

. نبود کسري و قیصر ربارنمایندگاند از کمتر او ودرباره کرد نمی وظیفه انجام،بود وقت ازاستانداران بسیاري روش که،ساده استاندار

 ازاسالم پیش از که بوده امیه بنی موقعیت تحکیم، کار این از هدف و است بوده اي کاسه نیم کاسه زیر که گفت توان نمی آیا

 هب مردم و کردند پیدا قدرتی) مدینه (اسالم مرکز در هاشم بنی روزي اگر که بود این هدف، آري؟ بودند هاشم بنی خونی دشمن

. شد که همچنان، باشد آنها مزاحم پیوسته نیرومند خارجی قدرت یک، گرویدند آنان

. دهد طالق را خود زن که ندارد شایستگی حتی او زیرا، ندهید رأي عبداهللا فرزندم به: گفت می خود وارستگی ابراز براي عمر -11

 عبداهللا پسرم نظر تسلیم طرفین، داشتند مساوي رأي سه شورا اعضاي هرگاه: گفت و داد قرار شورا مستشار را او، همه این با، ولی

 به، جلسه در توانند می گفت بلکه، باشند اعضا مستشار یا شورا عضو، عباس بن عبداهللا و علی بن حسن نداد اجازه هرگز ولی. شوند

! کنند شرکت، آزاد مستمع عنوان
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 را مفاسد از بسیاري جلو طریق این از و کرد می انتخاب جانشینی براي را) ع (علی، ابوبکر مانند، عمر که شد می چه اصوالً -12

؟ گرفت می

 غارت و تیول ي مسئله. را آن فرصت و جرأت نه و داشتند سرکشی قدرت نه، مروان تا گرفته معاویه از، امیه بنی، صورت آن در

 لگدمال که، جاهلیت رسوم و آداب گرفتن قوت و حاکمه دستگاه رفتار ي نتیجه در مردم اعتقادي سست و تبعیض و المال بیت

 و همت همه آن و) ع (امام اخالقی و جسمی و عقلی ي العاده فوق نیروي. آمد نمی پیش یک هیچ نیز، بود شده اسالم اصول

 جان و دل جلب و اسالم انسانی و ملکوتی اصول ترویج و توسعه راه در یکجا، رفت تحلیل یارانش شقاق و نفاق راه در که شجاعت

. داد می امید و نوید درخشانتر اي آینده و دیگر سرنوشتی را آدمی و جهان مسلماً و رفت می کار به اسالم به مختلف ملل و اقوام

 از و! کند می سنگینی زمین مردم از نیمی ایمان بر او ایمان که خواند می مؤمنی یکتا را عبدالرحمان طرف یک از عمر! شگفتا -13

 عوف بن عبدالرحمان که است آن، تاریخ گواهی به، حقیقت و. نامد می »امت فرعون «را قریش معروف دار سرمایه این دیگر طرف

 و گاو هزار که بود این او ثروت از قلم یک. گذاشت ارث به هنگفتی ثروت، مرگ از پس که بود قریش معروف محتکر و دار سرمایه

 و بود زن چهار داراي او. برد می کشت زیر کش آب گاو بیست با را مدینه »رفج «ي منطقه و، داشت اسب صد و گوسفند هزار سه

 وي زنان به که بود او ثروت هشتم ازیک چهارم یک مبلغ این و رسید ارثیه دینار هزار هشتاد زنانش از یک هر به مرد که هنگامی

 ایمان که گفت توان می آیا. کرد مصالحه دینار هزار 83 با را او ي ارثیه، داد طالق بیماري حال در را خود زنان از یکی وقتی. رسید

؟ دارد برتري زمین روي مردم از نیمی ایمان بر کسی چنین

 و پیامبر سنت و خدا کتاب طبق که کرد پیشنهاد) ع (علی به نخست. شد وارد حیله در از عثمان انتخاب در عبدالرحمان -14

 امر خود براي، پیامبر سنت و قرآن با مطابقت صورت در، شیخین روش دانست می که حالی در؛ کند رفتار شیخین روش

 شرط سه این بر) ع (علی بیعت که داشت اصرار الوصف مع. داشت نخواهد ارزشی، آن با مخالفت صورت در و، نیست اي جداگانه

 شرطی چنین بر رد دست حضرت آن وقتی لذا. زد خواهد باز سر آخر شرط پذیرش از) ع (علی امام که دانست می و باشد استوار

  . پذیرفت فوراً او و، نهاد میان در عثمان خود زن برادر با را موضوع عبدالرحمان، زد

. وسیله نه بود هدف او رقیب براي که حالی در؛ هدف نه بود وسیله) ع (امام براي حکومت -15

 عمل در ولی بپذیرد را عوف فرزند شرط ظاهر در که ودب آسان بسیار، عثمان که نگریست می دید همان از خالفت به) ع (امام اگر

. طلبید نمی باطل طریق از را حقی هرگز او زیرا، نکرد کاري چنین حضرت آن اما. کند خالی شانه آن از

 آگاه شورا شرایط و ترکیب از وقتی لذا. بود آگاه کاندیداها منویات از و دوم ي خلیفه ي دسیسه از، نخست همان از، )ع (امام -16

 مانند جوانی بلکه، بود آگاه نتیجه این از امام تنها نه. شدیم محروم خالفت از ما نیز بار این: گفت عباس خود عموي به، شد

. شود خلیفه عثمان که خواهد می عمر: گفت شد مطلع شورا اعضاي ترکیب از وقتی نیز عباس بن عبداهللا

 با شورا مساوي جناح اگر و شوند اعدام فوراً نکردند توافق اکثریت با قلیتا اگر که داد دستور مسلمه بن محمد به عمر -17

 به جانشین درتعیین روز سه ظرف در کاندیداها اگر و شوند کشته فوراً، نکردند موافقت دارد قرار آن در عبدالرحمان که جناحی

.... و بگذرند تیغ دم از همگی نرسیدند توافق
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! ؟شود عام قتل باید گرفت قرار اکثریت دربرابر اگراقلیتی جهان درکجاي!حریت این بر آفرین: گفت اخطارهایی چنین برابر در باید

 مروت و عاطفه نه و داشت صحیحی تدبیر نه که بود گرفته دست در سنگدلی مرد چنین، تمام سال ده، را اسالمی ي جامعه زمام

. بود حجاج شمشیر از مهیبتر عمر ي تازیانه. »حجاج سیف من اهیب عمر درة«: گفتند می او مورد در مردم لذا و انسانی

 یک از عثمان با که، ابوسفیان که داد جرأت و قدرت قدر آن و بخشید بال و پر امیه بنی به آنچنان خالفت براي عثمان انتخاب

 زیر، بود شده کشته یارانش و انابوسفی با نبرد در که را، اسالم بزرگ سردار، حمزه قبر و رفت احد به روزي، بود خانواده و تیره

. افتاد ما دست به جنگیدیم می آن سر بر ما آنچه که ببین و برخیز، ابایعلی: گفت و گرفت لگد

 و کرد حاضران به رو ملحد پیر همین، بودند آمده گرد او منزل در خانواده اعضاي که عثمان خالفت از نخست روزهاي از یکی در

 نه؛ نیست دیگر هدف فرمانروایی جز زیرا، کنید انتخاب امیه بنی از را خود کارگزاران و بگردانید دست به دست را خالفت: گفت

! دوزخی ته و هست بهشتی

   علی حضرت دیدگاه از رسالت خاندان

 هب وي ظاهري خالفت شروع با و شود می آغاز) ع (گرامی پیامبر درگذشت با که) ع (علی امام ي ساله پنج و بیست زندگانی در

 از. نگاریم می اکنون هم دیگررا برخی و شدیم یادآور گذشته در را برخی که هست اي آموزنده و حساس بخشهاي، رسد می پایان

: است زیر موارد بخشها این ي جمله

. آنان با وي رفتا ي نحوه و خلفا مقابل در) ع (امام موضع - 1

. مسلمانان به اسالمی مسائل و احکام تعلیم - 2

). ع (امام اجتماعی یتهايفعال - 3

 اصطالح وبه رسالت خاندان ي رادرباره حضرت نظرآن است الزم کنیم اشاره برابرخلفا در) ع (امام موضع و موقعیت به آنکه از پیش

 معنی به، اسالم وگسترش پیشرفت جهت در خلفا با) ع (علی همکاري گرددکه روشن تا کنیم بیان»)ص (محمد آل«، امام خود

 سیاسی مشکالت رفع و همکاري درعین، حضرت آن بلکه،شمرده می واقعی وزمامداران حق محور را آنان) ع (امام که هنبود آن

: فرماید می صراحت به که آنجا تا،است دانسته می حقیقی وزمامداران واقعی وپیشوایان حق استادان را رسالت خاندان،آنان وعلمی

 پیامبر خاندان با امت این از کس هیچ. ابداً علیه نعمتهم جرت من بهم یسوي ال و احد االمۀ هذه من) ع (محمد بآل یقاس ال

. نیست برابر آنان با هرگز است مند بهره آنان نعمت از که کسی و شود نمی مقایسه) ص(

 عیبۀ و امره جاول سره موضع هم«: فرماید می و کند می اشاره) ع (محمد آل علمی فضایل از اي گوشه به خود دیگر سخنان در امام

 رازهاي ي نگهدارنده رسالت خاندان. »فرائضه ارتعاد اذهب و ظهره انحناء اقام بهم. دینه جبال و کتبه کهوف و حکمه موئل و علمه

 لزره از را اسالم سرزمین که هستند کوهایی آنان.اویند کتابهاي حافظان و دانش هاي گنجینه و وي فرمان مطیعان و پیامبر نهان

. بخشید آرامش خود به و کرد راست را خود پشت آنان ي وسیله به پیامبر. کنند یم صیانت
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 به مراجعه با که فرماید می و خواند می یقین و ایمان ستون و دین اساس را آنان، خود سخنان از دیگر جاي در) ع (علی حضرت

 عماد و الدین اساس هم«: گردانید باز آن به را حق ي هقافل از مانده عقب و بازداشت غلو از را غالی توان می آنان گفتار و رفتار

: فرماید می چنین خود سخنان دیگر جایی در و »التالی یلحق بهم و الغالی ء یفی الیهم. الیقین

 وان فالبدوا لبدوا فان ردي فی یعیدوکم لن و هدي من یخرجوکم فلن اثرهم اتبعوا و سمعتهم فالزموا نبیکم بیت اهل انظروا«

 از پیروي که گیرید پیش در را آنان راه و بنگرید رسالت خاندان به. »فتهلکو عنهم تتاخروا ال و فتضلوا تسبقوهم ال و فانهضوا انهضو

 اگر و کنید توقف نیز شما، کردند توقف اي نقطه در اگر. گرداند نمی باز گمراهی به و برد نمی بیرون حقیقت ي جاده از را شما آنان

. شد خواهید نابود که نمانید عقب آنان از و شوید می گمراه که نگیرید پیشی آنان بر هرگز. برخیزید برخاستند

 علی هو و فراشه علی منکم مات من فانه«: داند می او پیامبر و خدا معرفت کنار در را نبوت بیت اهل شناسایی و معرفت) ع (امام

 حق و خود پروردگار حق به که حالی در، بمیرد خود بستر در شما زا هرکس »شهیداً مات بیته اهل و رسوله حق و ربه حق معرفۀ

. است رفته دنیا از شهید، باشد داشته آشنایی رسالتش خاندان و او پیامبر

 روشنگر دهد می قرار او رسول و خدا حق شناسایی کنار در را رسالت خاندان حق شناسایی که) ع (امام سخنان از بخش این

 میتۀ مات فقد زمانه امام یعرف ولم مات من«: که اند کرده نقل) ص (اکرم پپامبر از اسالمی محدثان که است حدیثی مضمون

. »الجاهلیۀ

. است پوشیده دیده دنیا از جاهلیت مرگ به نشناسد را خود زمان امام و بمیرد کس هر

 آل مثل إن اال«: فرماید می و نماید می رهاشا زمانی و عصر هر در الهی فیض ي ادامه به خود سخنان از دیگر یکی در) ع (امام

 کند غروب یکی اگر که است آسمان ستارگان سان به رسالت خاندان مثل »نجم طلع نجم خوي إذا السماء نجوم کمثل محمد

. کرد خواهد طلوع دیگري

 باب از. آنهانیست ي همه ذکر مجال که است گفته سخن اینها از بیش رسالت خاندان خصوصیات توصیف و بیان در) ع (امام

 فی هم أسماء عدة من هم أمی و بابی أال«: فرماید می چنین آنان نامهاي ي درباره حضرت. شود می اشاره دیگر مورد چند به، نمونه

 زیر سخن.است مجهول زمین در و معروف آسمانها در آنان نام که گروهی فداي مادرم و پدر. »مجهولۀ االرض فی و معروفۀ السماء

: است رسالت خاندان آن اولی مصداق ولی، است حق پیروان ي درباره چند هر، )ع (امام از

 در آن فروع و اصول و دین حقیقت »قلیل رعاته و کثیر العلم رواة فان روایۀ و سماع عقل ال رعایۀ و عایۀ و عقل الدین عقلوا«

. کم آن به عامالن و بسیارند علم وایانر زیرا؛ شنیدن طریق از شناختن نه، اند شناخته آن به عمل و عقل کمال

 آنان کرده تصریح آنان رهبري و والیت به خود دیگر سخنان در ولی ستاید می را آنان ملکوتی مقام چند هر ذیل کالم در) ع (امام

 فیهم و والیتهال حق خصائص لهم و«: کند می معرفی) نبوت جز (او مناصب وارثان و پیامبر جانشینان و امت حاکمان و والیان را

. پیامبرند وارثان آنان و است آنان ي درباره پیامبر وصیت و است آنان نزد) اعجاز و علم (امام و والیت خصایص. »الوراثۀ و الوصیۀ
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 امام وموضوع رفتار که است آن موقع، داشت قرار خاندان این رأس در خود که) ع (علی نزد رسالت خاندان مقام شدن روشن با

. کنیم تشریح تاریخی اصیل مدارك به استناد با خلفا ي بارهدر را) ع(

  خلفا قضایی و فکري مرجع یگانه امام

 گیري کناره معنی به، مطلق سکومت، انجامید طول به سال پنج و بیست که خالفت مقام از او برکناري دوران در) ع (امام سکوت

 اختیار و افراد عزل و ونصب کرده اشغال دیگران را سیاسی رهبري و خالفت مقام گرچه. نبود رهبري امور در مداخله نوع هر از

 امام، کردند می خضوع او علم برابر در طبقات تمام که امت معلم یگانه و فکري مرجع، الوصف مع، بود آنان دست در اسالمی اموال

. بود) ع (طالب ابی بن علی

 با دستگاه این وقت هر. کرد می رهبري را اسالم بنیاد نو قضایی اهدستگ که بود آن دوران این در) ع (امام چشمگیر خدمات از

 آنکه بدون،امام خود نیز گاهی. شد می خواستار را آن حل راه و داد می ارجاع حضرت آن به را مسئله فوراً شد می روبرو مشکلی

 واقف حکم صدور در او اشتباه به و کرد می راهنمایی، بود نیز قضاوت مقام متصدي که، را وقت ي خلیفه، کند مراجعه وي به کسی

. آورد می پدید) ص(پیامبر ي صحابه اذهان در تعجب از موجی خود قاطع و شگفت قضاوتهاي با و ساخت می

 امور ي اداره براي فرد ترین شایسته و) ص (پیامبر منصوص وصی را خود و شناخت نمی رسمیت به را آنان خالفت) ع (امام که گو

 و فداکاري بلکه و کم و خدمت نوع هر از آمد می میان به مسلمانان و اسالم مصالح پاي هرگاه اما، دانست می امت رهبري و جامعه

. شتافت می مشکالت استقبال به گشاده ي چهره با و داشت نمی دریغ جانبازي

 امري هیچ در اند گرفته او دست از را فتخال زمام چون که بیندیشد برخی مانند که بود آن از بزرگتر او روح و باالتر) ع (امام شأن

 دستگاه و گیرد فرا را اسالمی ي جامعه نارضایتی و مرج و هرج تا ندارد بر قدم مشکلی هیچ حل در و نکند مداخله مملکت امور از

 یافته پرورش ماسال آغوش در و بود فرزنداسالم او؛ نبود فردي چنین) ع (امام،نه. کند سقوط سرانجام و گردد تزلزل دچار خالفت

. بود کرده نثار خونها و کشید بسیار رنجهاي، بود شده کاشته) ص (اکرم پیامبر دست به که، اسالم نهال بالیدن و برآمدن در و بود

 هر از را خود و نهد لب بر سکوت مهر، مسلمانان دشوار امور و اسالم مشکالت برابر در داد نمی اجازه) ع (علی پاك وجدان و ایمان

. بکشد کنار مداخله نوع

 دانشمندان نزد در اسالم عظمت حفظ و دین فروع و اصول و معارف به امت ساختن آشنا، جهان در آن گسترش و اسالم پایداري

 آنجا تا و بود اساسی هدف) ع (امام براي، آمدند می مدینه به نوظهور آیین این ي درباره تحقیق براي دسته دسته که نصارا و یهود

 و رهبري از، کرد می دراز او سوي به نیاز دست احیاناً و شد نمی وي مزاحم خالفت دستگاه و بود باز حضرت آن روي به راه که

. کرد می استقبال بلکه و نداشت مضایقه راهنمایی

 را خود همکاري علت و کند می تصریح حقیقت این به فرستاد مصر مردم براي اشتر مالک ي وسیله به را آن که اي نامه در) ع (امام

). ص (محمد دین محقق الی یدعون االسالم عن رجعت قد الناسی راجعۀ رایت حتی یدي فامسکت«: دارد می بیان چنین خلفا با

 ایام متاع هی انما التی الیتکم و فوت من اعظم علی به المصیبۀ تکون هدما او ثلماً فیه اري ان اهله و االسالم انصر لم ان فخشیت

. »السراب یزول کما کان ما نهام یزول قالئل
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 دین محو به را مردم و برگشته اسالم از گروهی دیدم اینکه تا، )انهادم و خود به را آنان و (داشتم نگاه دست خلفا کار آغازم در من

 مصیبت که ببینم اسالم کاخ در ویرانیی یا رخنه برنخیزم مسلمانان و اسالم یاري به اگر که ترسیدم. کنند می دعوت) ص (محمد

. گردد می زایل سراب همچون که اي روزه چند حکومت از دوري از است بزرگتر من براي آن

 را آن زمام که است اسالمی ي جامعه امور در مداخله ي زمنیه در او منطق روشنگر و) ع (امام پاك روحیات از نمایی، نامه این

. شناخت ینم رسمیت به را آنان) ع (امام که داشتند دست به گروهی

   اکرم پیامبر جانب از علی حضرت معرفی

 این آن علت یک کردند می روي) ع (علی به خود مشکالت حل در حضرت آن یاران و خلفا، )ص (پیامبر درگذشت از پس اینکه

: است لهجم آن از که بودند شنیده صراحت به سخنانی او قضایی دانش و حضرت آن علم ي درباره) ص (گرامی پیامبر از که بود

 از آنان. است طالب ابی بن علی، قضایی قوانین و اسالمی سنتهاي به امت داناترین. »طالب ابی بن علی القضاء و بالسنۀ امتی اعلم«

: فرمود) ع (علی ي درباره، کعب بن ابی و ثابت بن زید مانند کسانی معرفی ضمن، حضرت آن که بودند شنیده) ص (گرامی پیامبر

. است علی داوري روش به شما داناترین: نییع »علی اقضاکم«

 من فلیاتها العلم اراد فمن بابها علی و العلم مدینۀ انا«: فرمود که بود انداز طنین صحابه گوش در) ص (پیامبر کالم آواي هنوز

. »بابها

. شود وارد آن در از باید شود شهر وارد بخواهد کس هر. است درآن علی و هستم علم شهر من

؟ نکنند نافذ را او رأي و نگذارند میان در) ع (امام با را خود مشکالت) ص (پیامبر یاران و خالفت دستگاه چرا، آري

 ماتفهیم به را دین که بفرما اعزام ما سوي به را مردي«: گفتند) ص (پیامبر به یمن اهل وقتی که بودند دیده خود چشم به آنان

 انطلق علی یا«: فرمود و کرد) ع (علی به رو) ص (اکرم رسول، »کند داوري خدا کتاب با و بیاموزد ما به را اسالم سنتهاي و کند

! علی اي. »لسانک ویثبت قلبک سیهدي اهللا ان اذهب... اهللا بکتاب فیهم احکم و السنن علمهم و الدین فی ففقههم الیمن اهل الی

. کن داوري میانشان در خدا کتاب با و ساز آشنایشان سالما سنتهاي با و بیاموز آنان به را خدا دین و کن حرکت یمن سوي به

 و خطا از را تو زبان و کند می رهبري حق سوي به را تو قلب خدا؛ برو:) فرمود و زد) ع (علی ي سینه بر را خود دست سپس(

 تاکنون زمان آن از: فرمود) ع (امام که که شد مستجاب آنچنان) ع (علی ي درباره) ص (اکرم پیامبر دعاي. بخشد می صیانت اشتباه

. ام نکرده تردید و شک مشکلی هیچ در

  پیامبر زمان در علی حضرت قضاوت

 یمن در نیز) ص (گرامی پیامبر دوران در بلکه، بود امت حقّ به داور یگانه و قاضی بهترین خلفا دوران در تنها نه) ع (مؤمنان امیر

 اسالمی ي جامعه قضایی مرجع طریق این از و ستود می را او داوریهاي) ص (خدا رسول. بود مردم مسلم قضایی مرجع مدینه و

 آن تصدیق مورد) ص (اکرم پیامبر خود زمان در که) ع (امام داوریهاي از نمونه دو اینک. کرد می معرفی مردم به را خویش از پس

. شود می نقل گرفت قرار حضرت
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، شیري شکار از پس گروهی: افتاد اتفاق زیر شرح به اي حادثه داشت اقامت نیم در) ص (پیامبر طرف از) ع (علی که زمانی در - 1

 دست، خود حفظ براي او و لغزید آنان از یکی پاي ناگهان. بودند گرفته سنگر آن اطراف در، کرده محاصره عمیقی گودال در را آن

 قرار شیر ي حمله مورد و افتادند گودال در یهمگ سرانجام و را چهارمی دست هم وسومی را سومی دست نیز او و گرفت را دیگري

 میان در من: فرمود و شد آگاه جریان از) ع (علی امام. گرفت در نزاع آنان بستگان میان در. درگذشتند جراحاتی اثر بر و گرفتند

: فرمود آنگاه. کند وريدا شما میان در تا ببرید) ص (پیامبر حضور به را دعوا، ندارید رضا من داوري به اگر. کنم می داوري شما

 به، دیه چهارم یک نخست فرد اولیاي به: بپردازند زیر قرار به را مقتول نفر چهار غرامت باید اند کنده را گودال این که گروهی

. کامل ي دیه چهارمی اولیاي به و، آن نیم سوم نفر اولیاي به، آن سوم یک دومی اولیاي

 او از پس زیرا: فرمود پاسخ در حضرت آن، بپردازند دیه چهارم یک باید نخست فرد ولیايا به چرا که شد سؤال) ع (امام از چون

 از پس زیرا بپردازند را آن سوم یک باید دوم فرد اولیاي به: فرمود دیگر موارد در ترتیب همین به و. اند شده کشته دیگر نفر سه

 چهارمی براي و رسیده قتل به دیگر نفر یک او از پس زیرا ازندبپرد دیه نصف باید سومی براي و اند شده کشته دیگر نفر دو وي

. است شده کشته که است فردي آخرین او زیرا بپردازند باید کامل ي دیه

: فرمود حضرت آن. گفتند) ص (پیامبر به را جریان و شدند مدینه رهسپار و ندادند تن) ع (امام داوري به مقتولین بستگان، باري

. »علی قضی کما القضاء«

 اي گونه به را آن شیعه محدثان ولی، اند کرده نقل باال صورت به موضوع این در را) ع (علی امام داوري شیعه و سنت اهل محدثان

 به اولی بستگان باید ولی،نیست کسی بر او ي دیه و است شیر ي طعمه اول فرد: فرمود) ع (امام، نقل این طبق.اند آورده نیز دیگر

 ي دیه چهار اولیاي به سومی وبستگان بدهند دیه نصف سومی بستگان به دومی بستگان و بپردازند را دیه سوم یک دومی اولیاي

 دوم نقل به ولی، دارند وجود موثق غیر افراد آن سند در زیرا دانند نمی صحیح را نخست حدیث شیعه دانشمندان. بپردازند کامل

 طور به قبل نفر سه اولیاي میان را چهارم فرد خونبهاي) ع (امام که است این داوري این در مهم ي نکته. دارند کامل اعتماد

 را آن سوم دو دومی بستگان و بپردازند دومی بستگان به اولی اولیاي را خونبها سوم یک باید که ترتیب بدین. کرد تقسیم مساوي

 کامل دیه سومی بستگان و کنند پرداخت سومی انبستگ به) و بگذارند اند گرفته اولی از که آنچه روي را خود حق از سوم یک(

 و بپردازند چهارمی اولیاي به کامل ي دیه یک صورت به و بگذارند سوم یک بودند گرفته ازپیش که دیه سوم دو روي یعنی، بدهند

 بحث، دیات بکتا، 6 ج، الکالم جواهر کتاب به. (شد تقسیم پیشین نفر سه بر مساوي طور به چهارم فرد ي دیه صورت این در

). شود مراجعه »موجبات تزاحم«

 که کردند مطرح را خصومتی و شدند مسجد وارد نفر دو که بودند نشسته مسجد در مسلمانان از گروهی و) ص (گرامی پیامبر - 2

؟ هن یا هست مقتول حیوان قیمت ضامن گاو صاحب آیا؛ است کشته را کسی حیوان خود شاخ با گاوي که بود این آن ي خالصه

. نیست کسی مال ضامن مکلف غیر حیوان: یعنی»البهائم علی الضمان«: گفت و گرفت سبقت نظر اظهار در مسلمانان از یکی

 بهیمۀ«: نفرگفتند دو آن کنند خصومت فصل قضیه این در که خواست عمر و ابوبکر از) ص (اکرم پیامبر، کافی در کلینی نقل به

 پیامبر موقع این در. نیست ضمانتی حیوان براي و است کشته را دیگري حیوان حیوانی: یعنی »ء شی من علیها ما بهیمۀ قتلت

، است حقوقی مجامع ي استفاده مورد هم امروز که، کلی قانون یک طرح با) ع (امام. کند داوري او که خواستند) ع (علی از) ص(

 نکرده عمل حیوان ي اداره در خود ي وظیفه به و است مقصر که شود متحمل کسی آن باید را ضرر: فرمود و کرد حل را مشکل
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 ولی است داشته نگاه محفوظی ي نقطه در را آن و کوشیده خود حیوان صیانت در کافی ي اندازه به حیوان صاحب اگر. است

 وا حیوان غرامت باید و است مقصر گاو صاحب صورت این در، ساخته رها را آن و نکرده عمل خویش ي وظیفه به گاو صاحب

. نیست ضمانی او بر است این خالف بر جریان اگر و رابپردازد

 هللا الحمد«: گفت و کرد بلند آسمان به دست کلی طرح یک ي ارائه با همراه و مبتکرانه داوري این شنیدن از) ص (گرامی پیامبر

 آنان داوري که است داده قرار ار کسانی من خاندان در که را خدا سپاس: یعنی. »النبیین بقضاء یقضی من امتی فی جعل الذي

. است پیامبر داوري مانند

 انگیز شگفت قضاوتهاي حضرت وآن نیست مورد دو این به منحصر) ص (اکرم رسول زمان در) ع (امیرالمؤمنین قضاوت البته

. است مندرج روایی و تاریخی متون در که است داشته) ص (پیامبر حیات در متعددي

   اول  خلیفه سیسیا مشکالت و علی حضرت

 درگذشت از پس) ع (علی که شد سبب خود یاران و صحابه حضور در) ع (مؤمنان امیر از) ص (گرامی پیامبر جامع معرفیهاي

 کنار خالفت ي صحنه از را) ع (علی، پیامبر رحلت از پس که گروهی حتی. شود شناخته امت علمی و فکري مرجع) ص (پیامبر

. گرفتند می کمک او از، کرده دراز حضرت آن سوي به نیاز دست، سیاسی حتی و عقیدتی و علمی مشکالت در، گذاشتند

 آن تواند نمی فردمنصفی هیچ و است همراه قطعی مدارك از انبوهی با که است تاریخی مسلم مسائل از) ع (امام از خلفا استمداد

 فقط.بود اسالم سیاسی ومصالح فروع و اصول و توسن کتاب به امت اعم) ع (علی که است حاکی خود این و. کند انکار را

، تاریخی مدارك دهها خالف بر، را دوم ي خلیفه، کرده انکار اشاره و کنایه با را تاریخی حقیقت این »الوشیعه «کتاب ي نویسنده

. است خوانده صحابه اعلم و افقه

 ضبط درتاریخ کرده دراز) ع (علی سوي به نیاز دست آنها در مدو ي خلیفه که فراوانی موارد زیرا، نداریم کاري سخن این با فعالً ما

 و علمی استمدادهاي از مواردي، پاسخگویی جاي به که بهتر چه پس. باشد پایه بی پندار این پاسخگوي تواند می که است شده

. شویم یادآور را) ع (امیرالمؤمنین از خلفا از یک هر سیاسی

  بوبکرا سیاسی و علمی مشکالت و علی حضرت

 و کرد می مراجعه) ع (علی به اسالم احکام و قرآن تفسیر، عقاید و معارف، سیاسی مسائل در اول ي خلیفه که دهد می گواهی تاریخ

. شود می ذکر هایی نمونه اینجا در. برد می بهره کامالً حضرت آن راهنماییهاي از

  رومیان با جنگ

 تهدید شمال جانب از را اسالم حکومت مرکز پیوسته که بود روم وريامپرات اسالم جوان حکومت سرسخت دشمنان از یکی

 به را گروهی هجرت هفتم سال در. نبود غافل روم خطر ي اندیشه از خود زندگی ساعات آخرین تا) ص (گرامی پیامبر. کرد می

 به، نتیجه اخذ بدون، خود ي فرمانده سه دادن دست از با اسالم سپاه ولی، کرد شام هاي کرانه ي روانه طالب ابی بن جعفر فرماندهی

 سپاه با آنکه بدون ولی، شد »تبوك «عازم گران سپاهی با نهم سال در) ص (اکرم پیامبر، شکست این جبران براي. بازگشت مدینه
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 روم ي حمله خطر، الوصف مع. است مذکور تاریخ در که داشت درخشانی نتایج سفر این. بازگشت مدینه به گردد روبرو دشمن

 بیماري بستر در که، زندگی هاي لحظه آخرین در حضرت آن، جهت همین به و داشت می مشغول خود به را پیامبر خاطر همیشه

 پیامبر و، نگفت ترك را مدینه عللی به، سپاه این ولی. شوند شام هاي کرانه رهسپار که داد ترتیب انصار و مهاجرین از سپاهی، بود

. بود زده اردو مدینه کیلومتري درچند اسالم سپاه که حالی در درگذشت) ص(

 را امور زمام وابوبکر گرایید آرامش به، بود شده بحران دچار که، مدینه سیاسی فضاي آنکه از پس و) ص (پیامبر درگذشت از پس

 کدام هر و کرد شورتم ازصحابه گروهی با لذا. بود دل دو کامالً رومیان با نبرد در پیامبر فرمان اجراي در خلیفه، گرفت دست به

 تشویق) ص (پیامبر دستور اجراي بر را او حضرت آن و پرداخت مشورت به) ع (علی با سرانجام. نساخت قانع را او که دادند نظري

 خیر به و زدي نیکی فال«: گفت و شد خوشحال) ع (امام ازتشویق خلیفه. شد خواهد پیروز کند نبرد رومیان با اگر که افزود و کرد

. »دادي بشارت

  یهود بزرگ دانشمندان با مناظره

 روي اسالم مرکز به مسلمانان ي روحیه تضعیف براي نصارا و یهود دانشمندان از گروههایی) ص (اکرم پیامبر درگذشت از پس

 تورات در :گفتند اول ي خلیفه به و شدند مدینه وارد یهود احبار از گروهی، جمله از. کردند می مطرح را سئواالتی و آوردند می

 دهید پاسخ هستید پیامبرخود ي خلیفه شما که اکنون. هستند آنها امت دانشمندترین، پیامبران جانشینان که خوانیم می چنین

؟ زمین در یا آسمانهاست در آیا. کجاست در خدا که

 و گردید روبرو یهودي دانشمند دانتقا با که شد قائل عرض در مکانی خدا براي او، نساخت قانع را گروه آن که گفت پاسخی ابوبکر

! باشد خدا از خالی زمین باید صورت این در: گفت

 چنین استوارخود منطق با امام. کرد صیانت را اسالمی ي جامعه آبروي و رسید اسالم داد به) ع(علی که بود حساس لحظه این در

 ال و فیها بما علما یحیط مجاورة ال و مماسۀ بغیر مکان لک فی فهو مکان یحویه ان جل؛ له این فال االین این اهللا ان«: گفت پاسخ

 ولی، هست جا همه در او. گیرند فرا را او بتوانند مکانها که است آن از باالتر او و آفرید خداوند را مکانها »تدبیره من ء شی یخلو

. نیست بیرون او تدبیر قلمرو از چیزي و دارد علمی ي احاطه چیز همه بر او. ندارد مجاورتی و تماس موجودي با هرگز

 یهودي ودانشمندان کرد استدالل، مکان در بودن محاط از خدا پیراستگی بر، برهان روشنترین به، پاسخ این در) ع (علی حضرت

. کرد اعتراف خالفت مقام براي او شایستگی و) ع (علی گفتار حقانیت به اختیار بی وي که فرمود تعجب غرق آنچنان را

 جز بالذاتی قدیم جهان در اینکه حکم به و کرد استفاده توحید برهان از...) آفرید خداوند را مکانها (خود نخست عبارت در) ع (امام

 از باید باشد داشته مکان خدا اگر زیرا. کرد نفی خدا براي را مکانی نوع هر، اوست مخلوق هست چه هر او از غیر و نیست خدا

 چیزي، رو این از و مکانها تمام ازجمله و اوست مخلوق هست جهان در چه هر که صورتی در، باشد همراه او وجود با نخست

 یا و باشد قدیم خدا ذات مانند باید مکان این، شود فرض مکانی خدا براي اگر، روشنتر عبارت به. باشد همراه او ذات با تواند نمی

 به، دوم فرض و نیست سازگار نیست خدا جز قدیمی هستی ي درعرصه اینکه و توحید برهان با اول فرض. شود شمرده او مخلوق

 نداشت وجود مکان این و بود خداوند زیرا، ندارد مکان به نیازي او که است این بر گواه، خداست مخلوق فرضی مکانی اینکه حکم

. آفرید را آن سپس و
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 خدا صفات از بریکی) باشد مجاور و مماس يچیز با اینکه بدون هست جا همه در او (خود کالم دوم عبارت در) ع (علی حضرت

 چیز همه بر و باشد جا همه در که است این بودن نامتناهی ي الزمه و است نامتناهی وجود او که است این آن و کرد تکیه

. گیرد نمی قرار چیزي درمجاورت و ندارد موجودي با سطحی تماس نیست جسم اینکه حکم به و، باشد داشته علمی ي احاطه

؟ نیست الهی علم از او گیري بهره و) ع (علی حضرت ي گسترده علم بر گواه مغز پر و کوتاه عبارات این یاآ

 دو درعهد بلکه، گفته سخن خدا صفات ي درباره یهود دانشمندان و احبار برابر در) ع (امام که است نبوده مورد تنها این البته

. است گفته سخن آنان با اباره نیز خویش خالفت دوران در و دیگر ي خلیفه

 مناظره دراین حضرت آن سخنان شرح که است کرده نقل یهود احبار از تن چهل با را) ع (امام ي مذاکره صورت اصفهانی ابونعیم

. گنجد نمی مختصر این در و دارد مستقل اي رساله تألیف به نیاز

 احیاناً و کرد می تکیه برهان دقیقترین به گاهی.داشت آنان آگاهی و معلومات میزان به بستگی افراد با) ع (علی امام بحث ي شیوه

. ساخت می روشن را مطلب تمثیلی و تشبیه با

  مسیحی دانشمند به کننده قانع پاسخ

 خلیفه حضور در و شدند مدینه وارد اسقف یک سرپرستی به مسیحیان از گروهی، پیامبر درگذشت از پس: گوید می سلمان

 آتشی امام. کجاست خدا که بود این امام از آنان سؤاالت از یکی فرستاد) ع (علی حضور به را آنان خلیفه. دکردن مطرح سؤاالتی

 آتش و است محسوب آن روي، آن اطراف ي همه: گفت مسیحی دانشمند؟ کجاست آتش این روي: پرسید سپس و برافروخت

، نیست آن شبیه هرگز که، آن خالق، نیست خاصی طرف استخد مصنوع که آتشی براي اگر: فرمود امام. ندارد رو و پشت هرگز

 و خداست روي و وجه طرف آن کنی رو طرف هر به و خداست آن از مغرب و مشرق؛ باشد داشته رو و پشت که است آن از باالتر

. نیست پنهان او از و مخفی او بر چیزي

 در خلیفه که نیز گاهی بلکه، کرد می کمک را خلیفه نتیجه در و مسلمانان و اسالم، عقیدتی و فکري مسائل در تنها نه) ع (امام

 و «ي آیه در را»  ّاب «لفظ معنی ابوبکر از شخصی وقتی که چنان. رسید می او داد به ماند می عاجز قرآن هاي واژه و مفردات تفسیر

 پایانتان چهار و شما تمتع ي مایه تا اندیمروی را اب و میوه و؛ 32 و 31 آیات، عبس ي سوره( »النعامکم و لکم متاعاً ابا و فاکهۀ

. کنم تفسیر را خدا کالم آگاه بدون اگر بروم کجا به: گفت می تحیر کمال با وي، کرد سؤال ) باشد

. است گیاه و علف همان، اب از مقصود: فرمود رسید) ع (علی به خبر چون

 »ابا و وفاکهۀ «آیه از پس زیرا، دارد وجود آن بر روشن گواه هآی خود در است علف و گیاه معنی به عربی زبان در اب لفظ اینکه

 ي مایه انسان براي تواند می آنچه. شماست حیوانات و شما تمتّع ي مایه، دو این: یعنی. »النعامکم و لکم متاعاً«: فرماید می بالفاصله

  . بود صحراخواهد علف و گیاه قطعاً هک است »اب «است حیوان حیات و لذت ي مایه آنچه و است »فاکهه «همان باشد تمتع
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  شرابخوار مرد یک  درباره علی حضرت داوري

 نیاز دست نیز دین فروع و احکام در بلکه، جست می استمداد) ع (علی امام از قرآن مفاهیم از آگاهی کسب در تنها نه اول خلیفه

. کرد می دراز حضرت آن سوي به

 شراب تحریم از که کرد ادعا وي. سازد جاري او براي شرابخواري حد تا آوردند خلیفه دنز به مأموران خورده شراب که را مردي

 فوراً. ماند متحیر خود تکلیف در خلیفه. اند دانسته می حالل را شراب هنگام آن تا که یافته پرورش گروهی میان در و نبوده آگاه

 را شرابخوار فرد این دست موثق افراد از نفر دو باید: فرمود ماما.خواست او از را مشکل حل و کرد) ع (علی حضور ي روانه را کسی

 یا اند کرده تالوت مرد این براي را شراب تحریم ي آیه تاکنون آیا که بپرسند آنان از و ببرند انصار و مهاجرین مجالس به و بگیرند

 را او باید، نه اگر و کرد جاري او بر را الهی حد باید اند کرده تالوت مرد این به را شراب تحریم ي آیه که دادند شهادت آنان اگر. نه

. شد آزاد مرد آن سرانجام و کرد پیروي) ع (امام دستور از خلیفه. ساخت رها سپس و نزند شراب به لب آینده در که داد توبه

 از دفاع و اسالم ي بارهدر گاه هیچ ولی، نپذیرفت مسئولیتی و کرد سکوت خلفا خالفت دوران در) ع (امام که امام است درست

. نکرد خالی شانه دین حریم

: شد اوجویا از را قرآن نظر و پرسید ابوبکر از زیر شرح به را مطالبی) یهودیان پیشواي (الجالوت رأس که است آمده تاریخ در

؟ چیست زنده موجود و حیات ي ریشه - 1

؟ چیست است گفته سخن اي گونه به که جمادي - 2

؟ چیست است شدن زیاد و کم حال در وستهپی که چیزي - 3

 که است آسمان و زمین، درآمده سخن به که جمادي. است آب، قرآن نظر از حیات ي ریشه: فرمود رسید) ع (امام به خبر چون

. است روز و شب است شدن زیاد و کم حال در پیوسته که چیزي و. کردند ابراز خدا فرمان از را خود اطاعت

 بر واین کرد می استناد قرآن از آیاتی به خود سخن اثبات براي معموالً امام است آشکار) ع (علی سخنان این از که چنان راي

. افزود می او سخن استواري

   دوم خلیفه سیاسی هاي مشاوره و علی حضرت

) ص (پیامبر صوصمن وصی را خود وي گرچه، رو این از. بود) ع (علی امام بزرگ هدف مسلمانان کیان حفظ و اسالم گسترش

 بلند نظر و نافذ فکر با افتاد می خالفت کار در اي گره وقت هر الوصف مع، بود محرز دیگران بر او برتري و شایستگی و دانست می

 مشکالت از بسیاري گشاي گره و مشاور نیز دوم ي خلیفه دوران در) ع (امام که بینیم می جهت این به. گشود می را آن خود

 است کرده استفاده سیاسی مسائل در) ع (علی راهنمایی از عمر که مواردي از برخی به اینک. بود او اجتماعی و علیم و سیاسی

:کنیم می اشاره
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  ایران فتح در مشورت

 پیروزي به سرانجام که داد رخ ایران ارتش و اسالم سپاه میان سختی نبرد »قادسیه «سرزمین در هجري چهاردهم سال در

 نفوذ زیر به عراق سراسر. رسیدند قتل به لشکریانش از گروهی و ایران قواي کل ي فرمانده زاده فرخ رستم و انجامید مسلمانان

 سپاه سران و گرفت قرار مسلمانان تصرف در، بود ساسانی شاهان حکومت مقر که، مدائن و آمد در مسلمانان نظامی و سیاسی

. کردند نشینی عقب کشور داخل به ایران

 براي. درآورد خود تصرف به را کشور سراسر و کند پیشروي کم کم اسالم سپاه که داشتند آن بیم ایران نظامی رانس و مشاوران

 ترتیب فیروزان فرماندهی به نفر هزار پنجاه و یکصد از متشکل سپاهی، ایران پادشاه، سوم یزدگرد، خطرناك ي حمله این با مقابله

. کنند آغاز را حمله، خود، وضع بودن مساعد صورت رد و بگیرند را حمله نوع هر جلو تا داد

 از را او و نوشت عمر به اي نامه، داشت اختیار در را کوفه حکومت که، )یاسر عمار نقلی به و (اسالم قواي کل ي فرمانده وقاص سعد

 ارعاب براي آنان آورد حمله آنان بر دشمن آنکه از پیش و کند آغاز را نبرد که است آماده کوفه سپاه که افزود و ساخت آگاه وضع

. کنند شروع را نبرد دشمن

 میان اي درمنطقه و گوید ترك را مدینه خواهد می که، خود تصمیم از را آنان و کرد جمع را صحابه سران و رفت مسجد به خلیفه

. ساخت آگاه، بگیرد دست به را سپاه رهبري نقطه آن از و آید فرود کوفه و بصره

. شد می استشمام آن از خوبی به تملق بوي که گفت سخنانی و کرد تشویق کار این بر را خلیفه و برخاست طلحه هنگام این در

 را نقطه دو آن همگی که بنویس یمن و شام سپاه به که افزود بلکه کرد تشویق مدینه ترك به را خلیفه تنها نه و برخاست عثمان

. شوي روبرو دشمن با بتوانی انبوه جمع این با تو و بپیوندند تو به و کنند ترك

 در مسلمانان تصرف به جدیداً و زحمت به که سرزمینی:فرمود و کرد انتقاد نظر دو هر از و برخاست) ع (مؤمنان امیر موقع این در

 و یمن هحبش سپاه است ممکن، فراخوانی مناطق آن از را شام و یمن مسلمانان اگر. بماند خالی اسالم ارتش از نباید است آمده

، گویی ترك را مدینه اگر. ببینند صدمه دارند اقامت شام و یمن در که مسلمان زنان و فرزندان و کنند اشغال را شام روم ارتش

. روي می آن استقبال به که است اي فتنه ضرر از بیشتر آن ضرر که کنند می پا بر اي فتنه کرده استفاده فرصت این از اطراف اعراب

. پاشند می هم از ها مهره بگسلد هم از رشته اگر. دهد می پیوند هم به را آنها که هاست مهره ي رشته مانند کشور فرمانرواي

 و، باش آسیا وسط ي میله مانند تو. بسیارند دارند که ایمانی جهت به مسلمانان، است اسالم سپاه قلت سبب به تو نگرانی اگر

 اندیشند می باخود زیرا، شود می دشمنان جرأت ي مایه جبهه در تو شرکت. درآور کتحر به اسالم سپاه ي وسیله به را نبرد آسیاي

 و شود می طرف بر مشکالتشان بردارند میان از را او اگر و ندارند پیشوایی تو جز به مسلمانان و هستی اسالم پیشواي یگانه تو که

. سازد می چندان دو پیروزي کسب و جنگ بر را آنان حرص، اندیشه این

 پیروي او رأي از که دارم دوست من و است علی رأي، رأي: گفت و شد منصرف رفتن از) ع (امام سخنان شنیدن از پس خلیفه

. کنم
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   المقدس بیت فتح در مشورت

. نمود پیروي حضرت آن نظر از و کرد مشورت) ع (علی با عمر نیز المقدس بیت فتح در

 قواي فرماندهان. کنند پیشروي المقدس بیت سوي به که داشتند تصمیم و بودند کرده فتح را شام که بود ماه یک مسلمانان

 بیت سوي به پیشروي ي درباره و بنویس خلیفه به اي نامه: گفت ابوعبیده به معاذ. بودند جبل بن معاذ و جراح ي ابوعبیده اسالم

. خواست رأي آنان از و کرد قرائت مسلمانان براي را نامه خلیفه. کرد چنان ابوعبیده. بپرس المقدس

 باز پیشروي از آن فتح از پس و کند پیشروي المقدس بیت سوي به که بنویسد سپاه ي فرمانده به که کرد تشویق را عمر) ع (امام

. است داده خبر پیروزي این از) ص (پیامبر و اوست آن از پیروزي که باشد مطمئن و شود داخل قیصر سرزمین به و نایستد

 و کرد تشویق المقدس بیت سوي به پیشروي و نبرد ي ادامه به را او و نوشت ابوعبیده به اي نامه و خواست کاغذ و قلم اًفور خلیفه

. شد خواهد فتح تو دست به المقدس بیت که داد بشارت ما به پیامبر عموي پسر که افزود

   اسالم تاریخ مبدأ تعیین

 آن میالد تاریخ مبدأ) ع (مسیح ملت براي. سنجد می آن با را وقایع و حوادث مامت که دارد تاریخ مبدأ خود براي اصیلی ملت هر

 عمومی تاریخ مبدأ خود براي ملتها از برخی. رفت می شمار به تاریخی مبدأ »الفیل عام «اسالم از قبل عرب براي و است حضرت

.... و وبا سال، جنگ سال، یقحط سال مانند، سنجند می چشمگیري ي حادثه با را حوادث دیگر برخی و دارند

 تاریخ، آن رابنابر دولتی دفاتر و قراردادها و ها نامه که بودند همگانی تاریخی مبدأ یک فاقد مسلمانان عمر خالفت سوم سال تا

 هشد نوشته ماه درآن نامه که بود ماهی نام متضمن تنها و شد می نوشته نظامی سران براي که هایی نامه بسا چه. کنند گذاري

 زیرا، کرد می ایجاد نامه ي گیرنده براي هم مشکالتی، بود اسالم نظام در که نقصی بر عالوه، کار این. بود سال تاریخ فاقد و است

، ها نامه در تاریخ قید عدم و راه دوري سبب به، او و رسید می وقت حاکم یا و نظامی ي فرمانده دست به متناقض دستور دو بسا چه

 یک هر آنان. آورد گرد را) ص (پیامبر ي صحابه، اسالم تاریخ مبدأ تعیین براي خلیفه.است شده نوشته جلوتر کی کدام دانست نمی

) ص (پیامبر که روزي که داد نظر) ع (علی میان این در. شود شمرده تاریخ مبدأ پیامبر مبعث که دادند نظر برخی. دادند نظري

 و پسندید را) ع (امام نظر، آراء میان از عمر. باشد اسالم تاریخ مبدأ نهاد مگا اسالم سرزمین به و گفت ترك را شرك سرزمین

. شد نوشته هجري سال به دولتی دفاتر و اسناد و ها نامه تمام روز آن از و داد قرار تاریخ مبدأ را) ص (پیامبر هجرت

 نداشته چشمگیري درخشش اسالم، روز دو این در ولی، است بزرگی ي حادثه) ص (پیامبر مبعث یا میالد که است درست، آري

 مسلمانان قدرت سرآغاز، هجرت روز ولی. نداشت کیانی و نظامی اسالم، مبعث روز و نبود اسالم از خبري، پیامبر میالد روز؛ است

 براي و گفت ترك را شرك سرزمین) ص(پیامبر که است روزي؛ است اسالم حکومت گذاري پایه روز و کفر بر آنان پیروزي و

  . آورد پدید اسالمی وطن سلمانانم
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   دوم  خلیفه عصر در فتوا مرجع یگانه علی حضرت

 نوظهور حوادث رشته یک با مسلمانان که شد سبب گوناگون ملل و اقوام میان در، )ص (پیامبر درگذشت از پس، اسالم گسترش

 و است محدود فروع و احکام به مربوط آیات زیرا. بود نشده وارد گرامی پیامبر احادیث و خدا کتاب در آنها حکم که شوند رو به رو

 این از " 2 ".کرد نمی تجاوز حدیث چهارصد از بود امت اختیار در محرمات و واجبات ي درباره) ص (اسالم پیامبر از که احادیثی

 مواجه مشکالتی با است نشده وارد آنها ي درباره نبوي حدیث و قرآنی نص که مسائل از بسیاري حل در مسلمانان، جهت

 از استفاده با و کنند عمل خویش رأي و عقل به مسائل از رشته این در که داشت آن بر را گروهی، مشکالت این.شدند می

. کنند تعیین را حادثه حکم، ناصحیح معیارهاي

 و مصالح نظر از را وعاتموض، سنت و کتاب از قطعی شرعی دلیل به استناد جاي به، آنان. نامیدند می »رأي اصحاب «را گروه این

. دادند می فتوا و کردند می راتعیین خدا حکم گمان و ظن با و کردند می ارزیابی مفاسد

، است شده ضبط تاریخ در آن موارد و کرد می عمل خویش رأي به، نصوص برابر در، موارد از برخی در خود اینکه با دوم ي خلیفه

 نتوانستند آنان پیامبرند سنتهاي دشمنان، رأي صاحبان: گفت می چنین آنان ي ارهدرب و بود مهر بی رأي اصحاب به نسبت اما

 کنیم می پیروي ما که باشید آگاه. کردند گمراه و شدند گمراه. اند داده فتوا خود رأي به جهت ازاین و کنند حفظ را پیامبر احادیث

. شویم نمی گمراه و زنیم می چنگ) ص (پیامبر احادیث به ما. گذاریم نمی بدعت و گردیم می تابع؛کنیم نمی شروع خود از و

 از، دلیل نبودن اثر بر مواردي در و کرد می عمل خود رأي به، نصوص برابر در مواردي در دوم ي خلیفه که شدیم یادآور اینکه با

. کرد می مراجعه) ع( امیرمؤمنان حضرت، )ص (پیامبر علم باب به موارد از بسیاري در ولی، داد می نظر و رأي، خود پیش

 نیاز آن به رستاخیز روز تا امت که آنچه به و، الهی احکام وارث و بود نبوي علوم ي گنجینه، اکرم پیامبر تصریح به، مؤمنان امیر

، تاس شده موفق آن از قسمتی ضبط به تاریخ که، مورد دهها در، رو این از. نبود او از داناتر فردي امت میان در و بود عالم داشت

: بود آنها مشابه یا جمالت این او زبان ورد و کرد استفاده) ع (امام علوم از دوم ي خلیفه

. »طالب ابی علی مثل یلدن ان النساء عجزت«

. بزایند را علی مانند اینکه از ناتوانند زنان

. »طالب ابی ابن لها لیس لمعضلۀ تبقنی ال اللهم«

. نباشد ابوطالب فرزند آن در که همد قرار مشکلی برابر در مرا، خداوندا

. شویم می یادآور را موارد از برخی، نمونه براي اکنون

 داشت می اظهار، پذیرفته را مطلب نیز زن.است آورده بچه عروسی از پس ماه شش که برد شکایت عمر به خود همسر از مردي - 1

 گفت و کرد جلوگیري حد اجراي از) ع (امام ولی شود سنگسار دبای زن که داد نظر خلیفه. است نداشته اي رابطه کسی با قبالً که

: است شده معین ماه سی شیرخواري و بارداري دوران اي آیه در زیرا، بیاورد بچه ماه شش سر بر تواند می، قرآن نظر از، زن که
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) 15: احقاف. (»شهراً ثلثون فصاله و حمله و«

: است شده ذکر لسا دو دادن شیر دوران تنها، دیگر اي آیه در

) 14: لقمان.(»عامین فی فصاله و«

. ماند می باقی ماه شش حمل مدت براي کنیم کم ماه سی از را سال دو اگر

. »عمر لهلک علی لوال«: گفت) ع (امام منطق شنیدن از پس عمر

 قضاوت یکسان به آنان ي همه ي هدربار خلیفه. اند شده عفت منافی عمل مرتکب نفر پنج که شد ثابت دوم ي خلیفه دادگاه در - 2

 حکم طبعاً، باشد مختلف آنان حاالت اگر. شود تحقیق آنان وضع از باید که فرمود و ندانست صائب را او نظر) ع (امام ولی، کرد

. بود خواهد مختلف نیز خدا

 باید را چهارمی، زد تازیانه صد ایدب را سومی، کرد سنگسار باید را دومی، زد گردن باید را یکی: فرمود) ع (امام، تحقیق از پس

. کرد ادب باید را پنجمی، زد تازیه پنجاه

: فرمود امام پرسید را آن سبب و گرفت دندان به تعجب انگشت امام حکم اختالف از خلیفه

 او سزاي نهاد پا زیر را ذمه احکام وقتی اما، کند عمل ذمه احکام به که است محترم وقتی تا کافر جان و است ذمی کافر اولی

 را خود که است مجردي جوان سومی. است کردن سنگسار اسالم در او کیفر و است شده محصن زناي مرتکب دومی. است کشتن

. است دیوانه پنجمی. آزاداست فرد کیفر نصف او کیفر و است غالم چهارمی. است تازیانه صد او جزاي و کرده آلوده

. نباشی میان آن در ابوالحسن اي تو که نباشم جمعی میان در» !اباالحسن یا فیها لست مۀا فی عشت ال«:گفت خلیفه هنگام دراین

 او سخن اگر گفت کدام هر و کردند پیدا نظر اختالف آن وزن سر بر نفر دو. رفت می راه داشت پا به زنجیر که حالی در غالمی - 3

: گفت وي. کنند وزن تا کند باز را زنجیر که خواستند او از و آمدند غالم صاحب نزد به دو هر! باشد طالقه سه زنش نباشد درست

. دهم صدقه آن وزن به اینکه مگر نکنم باز را آن که ام کرده نذر طرفی از و نیستم آگاه آن وزن از من

 خود زنان از شخص دو آن باید، است معذور زنجیر کردن باز از غالم صاحب که اکنون: داد نظر وي. آورند خلیفه نزد به را مسأله

 آن. است آسان زنجیر وزن از آگاهی: فرمود) ع (امام. ببرند) ع (علی نزد را مرافعه که کردند درخواست خلیفه از آنان. شوند جدا

 آن به نخی و آورد پایین را زنجیر امام سپس بایستد آن وسط در که خواست غالم از و بیاورند بزرگی طشت که داد دستور گاه

 داد دستور گاه آن. آمد صصبیرون؛آب از آن ي همه که آنجا تا کشید باال نخ آن با را زنجیر سپس. کرد آب از پر را طشت و بست

 آب تا کنند پر پاره آهن با را طشت که داد دستور گاه آن. آید بیرون آب از آن ي همه که آنجا تا کشند باال نخ آن با را زنجیر که

 نفر سه هر تکلیف،طریق این به. است زنجیر وزن همان، آنها وزن. بکشند را ها پاره آهن: ودفرم سرانجام و. برسد اول حد به طشت

. شد روشن
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 به که کرد موافق شرط این به او و طلبید آب چوپانی از ناگزیر. کرد غلبه او بر سخن عطش و شد آبی بی دچار بیابان در زنی - 4

 در زن که فرمود حضرت. کرد مشورت) ع (امام با زن حکم ي درباره دوم یفهخل. بگذارد چوپان اختیار در را خود که دهد آب زن

 علی امام ي احاطه از حاکی، شود می نقل بعضاً که، آن نظایر و داستان این .نیست حکمی مضطر بر و بوده مضطر عمل این ارتکاب

. داشت لتغف آن از خلیفه و است شده وارد وحدیث قرآن در که است اسالم کلی قوانین به) ع(

 را او) ص (ازپیامبر حدیثی یادآوري با) ع (امام ولی، کرد محکوم را او خلیفه. بود شده عفت منافی عمل مرتکب اي دیوانه زن - 5

. شود خوب تا است دیوانه آنها از یکی که است شده برداشته گروه سه از قلم که است این حدیث و کرد تبرئه

 کرد جلوگیري حد اجراي از) ع (امام. کنند سنگسار حال همان در را او که داد دستور خلیفه. ردک گناه به اعتراف داري بار زن - 6

. اوست رحم در که کودکی بر نه، داري تسلط او جان بر تو: فرمود و

 مادر که شد آن منکر و جست تبري خود فرزند از زنی روزي. کرد می حل را مشکل روانی اصول از استفاده با) ع (امام گاهی - 7

 سبب به، جوان به داد دستور خلیفه. اوست مادر وي که داشت اصرار جوان که حالی در،است بکر هنوز که بود مدعی و اوست

 هر عقد در را وي که گرفت اختیار او بستگان و زن از حضرت آن، رسید) ع (امام اطالع به ماجرا چون. بزنند تازیانه نسبتی چنین

 درآوردم تو عقد در را زن این من: گفت و کرد جوان همان به رو امام. کردند وکیل را) ع (علی نیز نآنا و آورد در خواست که کس

 و بگیر را زن این دست: گفت جوان به و داد قرار زن برابر در بود مبلغ همان محتوي که اي کیسه سپس. است درهم 480 او مهر و

. باشد تو صورت و سر بر عروسی آثار اینکه مگر میا من نزد دیگر

 به. است آتش جریان این ي نتیجه، خدا به پناه، خدا به پناه: یعنی» !ابنی واهللا هو، هوالنار، اهللا، اهللا«: گفت سخن این شنیدن با زن

. کرد بازگو را خود انکار علت سپس. است من پسر این قسم خدا

   معاویه و عثمان علمی نیازهاي رفع

 دلسوز و حامی و سرپرست عنوان به وي بلکه، نبود منحصر عمر و ابوبکر خالفت دوران به خلفا به) ع (امام فکري و علمی کمکهاي

 پیوسته نیز سوم ي خلیفه، ازجمله. کرد می برطرف خالفت مختلف هاي دوره در را مسلمانان و اسالم سیاسی و علمی نیازهاي، دین

 .برد می بهره) ع (علی داهیانه راهنماییهاي و بلند افکار از

 به که بغضی و عداوت تمام با، نیز معاویه که اینجاست شگفت؛ نیست شگفت جاي کرد می استفاده) ع (امام نظرات از عثمان اینکه

 حضور به ناشناس صورت به را وافرادي کرد می دراز حضرت آن سوي به نیاز دست فکري مشکالت و علمی مسائل در، داشت امام

. بیاموزند حضرت آن از را مسائل یبعض پاسخ تا ساخت می روانه امام

 که خود آبروي حفظ براي، معاویه. خواست می او از را آن پاسخ و پرسید می را مطالبی معاویه از روم فرمانرواي گاهی، جمله از

 در و گیرند فرا امام از را پاسخ اي گونه به تا داشت می گسیل) ع (علی نزد به را افرادي کرد می معرفی مسلمین ي خلیفه را خویش

. بگذارند معاویه اختیار

: کنیم می منعکس را) ع (امام به معاویه و سوم ي خلیفه ي مراجعه از هایی نمونه اینجا در



١٤٨

 در مرد گردد سپري زن ي عده آنکه از پیش و دهد طالق را خود همسر مردي اگر که است این اسالم در زن حقوق جمله از - 1

. است برقرار زناشویی پیوند است نشده سپري زن ي عده تا که گویی تو؛ برد می ارث خود شوهر از دیگر ي ورثه همچون زن، گذرد

 و گفت طالق را خود انصاري زن، مرد قضا از. هاشم بنی از دیگري و انصار از یکی بود زن دو داراي مردي، عثمان خالفت زمان در

. خواهم می را خود میراث من و است نشده سپري من ي عده وزهن: گفت و رفت خلیفه نزد انصاري زن. درگذشت مدتی از پس

 از پس که کند یاد سوگند انصاري زن اگر: فرمود حضرت. رسانید) ع (امام اطالع به را جریان و ماند فرو داوري در عثمان

. ببرد ارث خود شوهر از تواند می است نشده قاعده بار سه شوهرش درگذشت

. ام نداده نظري باره این در من و است علی عمت پسر به مربوط داوري ینا: گفت هاشمیه زن به عثمان

. ببرد ارث و کند یاد سوگند او. هستم راضی علی داوري به من: گفت وي

. اند کرده نقل نیز، کند نمی تطبیق شیعه فقهاي فتاواي با آن متن که، دیگر ي گونه به تسنن اهل محدثان را جریان این

 قرآن. کند شکار کند می زندگی خشکی در که را حیوانی تواند نمی است بسته احرام عمره یا حج ي فریضه اداي يبرا که مردي - 2

 محرم که حالی در، شما بر خشکی حیوان شکار) 96: مائده. (»حرما دمتم ما البر صید علیکم حرم و«: فرماید می باره این در کریم

. است حرام، هستید

 است اي مسئله همان این؟ کند استفاده آن گوشت از تواند می محرم فرد آیا، کند شکار را حیوانی نیست محرم که فردي اگر ولی

 محرم غیر که حیوانی گوشت از تواند می محرم که بود این خلیفه نظر قبالً. کرد پیروي) ع (علی نظر از آن در سوم ي خلیفه که

 داده ترتیب غذایی چنین او براي که را گروهی دعوت خواست می و بود رممح نیز او خود اتفاقاً. کند استفاده است کرده شکار

 را او که کرد نقل را) ص (اکرم ازپیامبر ماجرایی) ع (علی. برگشت خود نظر از شد روبرو امام مخالفت با وقتی اما، بپذیرد بودند

 حضرت آن. آوردند غذایی چنان مشابه، بود محرم که حالی در، )ص (گرامی پیامبر براي که بود قرار بدین ماجرا. ساخت قانع

. نیستند احرام حال در که بدهید افرادي به را غذا این. هستیم محرم ما: فرمود

 نه) ص (اکرم رسول: افزود) ع (علی سپس. دادند شهادت حضرت آن تأیید در نیز نفر دوازده کرد نقل را جریان این) ع (امام وقتی

. کرد نهی نیز شده شکار مرغان یا پرندگان تخم خوردن از بلکه، بازداشت را ما گوشتی چنین خوردن از تنها

 اصل این به اعتراض عنوان به مردي، عثمان خالفت زمان در. است مرگ از پس کافر بودن معذب اسالمی مسلم عقاید از - 3

 این باید،سوزد می آتش در مرگ از پس رکاف اگر: گفت و برد خلیفه نزد را آن و آورد بیرون قبر از را کافري ي جمجمه عقیدتی

! کنم نمی حرارت احساس و زنم می دست آن به من که حالی در، باشد داغ جمجمه

 آهن که فرمود. داد معترض به خور در پاسخی، اي صحنه ایجاد با، )ع (امام. فرستاد) ع (علی پی در و ماند عاجز پاسخ در خلیفه

 سنگ و آهن به: فرمود گاه آن. کرد جستن آن از اي جرقه تا زد هم بر را دو آن سپس و بیاورند زایی آتش سنگ و) زنه آتش(

. شود می ملموس ما بر خاصی درشرایط که هستند حرارتی داراي دو هر که حالی در، کنیم نمی حرارت احساس و زنیم می دست

؟ باشد چنین نیز قبر در کافر عذاب که دارد مانعی چه
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.»عثمان لهلک علی ال لو«: گفت و شد وشحالخ امام پاسخ از خلیفه

. است کرده مراجعه) ع (امام به معاویه که مواردي اما

 و وشرمندگی کرده دراز) ع (علی جانب به نیاز دست معاویه که است شده یادآوري را اي گانه هفت موارد اسالمی تواریخ

. است کرده طرف بر امام علم ي وسیله به را خویش سرشکستگی

 سؤال او از ندارم خوش: گفت سائل. بپرس علی از را موضوع این: گفت معاویه. پرسید را مطلبی معاویه از مردي: گوید می نهاذی

 من به نسبت علی«: است گفته اش درباره پیامبر که کنی سؤال مردي از نداري خوش چرا: گفت وي. بپرسم تو از خواهم می؛ کنم

 وقتی؟ نهاد می میان در او با را خود مشکالت عمر و»نیست پیامبري من از پس اینکه جز است موسی به نسبت هارون سان به

. »مرد علم و فقه«: گفت رسید معاویه به) ع (امام شهادت خبر

. نشنوند تو از شام مردم را سخن این: گفت او به معاویه برادر

: است کرده استمداد) ع (علی از معاویه که را مواردي فهرست اینک

. برد می را کفنها و کرد می قبر نبش مدتها که کسی حکم - 1

. است بوده جنسی عمل مشغول او همسر با که کشته حالی در را او که است مدعی و است کشته را فردي که کسی حکم - 2

 از را آن که شد مدعی دیگري و اوست مال لباس این که آورد شاهد دو آنها از یکی. کردند اختالف لباس ي درباره نفر دو - 3

. است خریده ناشناسی

. است کرده روانه حجله به را دیگري دختر، او جاي به، عروس پدر ولی، است کرده ازدواج دخري با مردي - 4

 تا فرستاد عراق به را ناشناسی او و بود کرده معاویه از... و قزح و وقوس کهکشان ي درباره روم فرمانرواي که سؤاالتی رشته یک - 5

. کند دریافت) ع (علی از را سؤاالت پاسخ

. کرد آنها صحیح پاسخ دریافت به خودرامشروط پرسیدوباجگذاري ازمعاویه را مواردمذکور ازقبیل مجدداًسؤاالتی روم فرمانرواي - 6

) ع (امام از ار آن جواب، خاصی ي حیله با، عمروعاص طلبید را آن پاسخ و رسید معاویه به روم دربار از سؤالی، سوم بار براي - 7

. کرد دریافت

   علی حضرت اجتماعی خدمات

 این در بلکه، نبود اسالمی ي جامعه شئون سایر از حضرت آن گیري کناره و تقاعد دوران، خالفت تصدي از) ع (علی بازداري دوران

. است نکرده ضبط گراندی براي را آنها نظیر تاریخ که شد موفق بسیاري اجتماعی و علمی خدمات انجام به) ع (امام، فترت
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 که بنگرد، خالفت ي دریچه هم آن و، دریچه یک از تنها آن نیازهاي و مسائل و جامعه به که نبود افرادي جمله از) ع (علی

 سیاسی رهبري تصدي از آنکه رغم به، حضرت آنها. کند سلب خود از را تعهد و مسئولیت نوع هر بستند او روي به را آن چنانچه

 از تأسی به و نکرد خالی شانه دیگر خدمات و وظایف انجام از،رو آن از و بود قائل مختلفی مسئولیتهاي خود براي، دش داشته باز

 سفارش خود فرزندان به، )67 ي آیه، یوسف ي سوره (کریم قرآن ي فرموده به، یعقوب حضرت(، خود فرزندان به یعقوب ي توصیه

 وارد خدمت ي صحنه به مختلف طرق از ) آیند در آن به مختلف درهاي از بلکه، نشوند وارد در یک از مصر شهر به که کرد

: بود زیر قرار به گانه سه خلفاي ي دوره در) ع (امیرالمؤمنین خدمات اهم.شد

. آنان شبهات دفع و سؤاالت به پاسخگویی و نصارا و یهود علماي علمی تهاجمات برابر در اسالم اصول و عقاید حریم از دفاع) الف

. قضایی امور ویژه به، دشوار مسائل در خالفت دستگاه راهنمایی و هدایت) ب

: شود می اشاره آنها اهم به ذیالً که، اجتماعی خدمات انجام) ج

  یتیمان و فقرا به انفاق

: 274 ي آیه، بقره ي هسور، ) ًعالنیه و سراً النهار و باللیل أموالهم ینفقون الذین (آیه که شود آوري یاد است کافی مورد این در

. است شده نازل) ع (علی ي درباره،مفسران اتفاق کنندبه می انفاق آشکار و پنهان و روز و شب) فقرا راه در (را خود اموال که کسانی

 آن و داشت ادامه نیز پیامبر رحلت از پس وضع این ولی، است) ص (اکرم رسول زمان در) ع (علی وضع بیانگر آیه این گرچه

 آرام اي لحظه فقرا به انفاق از عمر پایان تا او مهربان و بزرگ روح و کرد می دستگیري مستمندان و یتیمان از پیوسته حضرت

. شد خواهد کالم ي اطاله ي مایه آنها ذکر که است مذکور اسالمی تواریخ در زمینه این در بسیاري شواهد. نگرفت

   بردگان کردن آزاد

 اعتق مؤمنا عبدا اعتق من«: فرمود که است شده نقل) ص (اکرم رسول از. است اسالم در مؤکد اتمستحب از بردگان ساختن آزاد

 آن از عضوي هر برابر در، جبار عزیز خداوند، سازد آزاد را مؤمنی ي بنده کس هر »النار من له عضواً عضو بکل الجبار العزیز اهللا

. سازد یم آزاد جهنم آتش از را کننده آزاد شخص از عضوي، بنده

 هزار) المال ازبیت نه و (خود دسترنج حاصل از شد موفق و بود پیشگام، فضایل و خدمات سایر همچون، نیز زمینه این در) ع (علی

 »یده کد من مملوك الف اعتق علیا ان«: است فرموده، داده گواهی حقیقت این به) ع (صادق امام. سازد آزاد و بخرد را بنده

  درختکاري و کشاورزي

 را خود انفاقات و خدمات از بسیاري حضرت آن. بود درختکاري و کشاورزي، آن از پس و رسالت عصر در، )ع (علی مشاغل از یکی

: است فرموده باره این در) ع (صادق امام. کرد وقف بود کرده آباد خود که نیز را زیادي امالك، عالوه به. داد می انجام طریق این از

. کرد می استخراج را زمین دل در نهفته نعمتهاي و زد می بیل مؤمنان امیر. »االرضین یستخرج و بالمر ربیض امیرالمؤمنین کان«

. »نیست کشاورزي از محبوبتر خدا نظر در کاري«: فرمود که است شده نقل حضرت آن از همچنین
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 خرما ي هسته است من یک تقریبا صاع هر و صاع شصت معادل وسق یک »وسق «یک) ع (علی حضرت نزد در مردي که اند آورده

 راوي. شد خواهند خرما درخت، الهی اذن به آنها ي همه فرمود؟ چیست خرما هسته همه این گردآوري از مقصود: پرسید. دید

. کرد وقف را آن و آورد پدید نخلستانی و کاشت را ها هسته آن) ع (امام که گوید می

   قنات حفر

 پیامبر: فرماید می) ع (صادق امام. است اهمیت حائز بسیار قنات حفر است سوزان و شکخ که عربستان همچون سرزمینی در

 به مربوط که است انفال از بخشی درآید مسلمانان تصرف به خونریزي و جنگ بدون که سرزمینهایی ( انفال از زمینی) ص (اکرم

 حضرت آن و گذاشت) ع (علی اختیار در را ) کرد می تفادهاس مسلمانان و اسالم منافع راه در آنها از اکرم رسول و است نبوت مقام

 نشاط ي مایه قنات این فراوان آب. نهاد »ینبع «را آنجا نام) ع (امام. زد می فواره شتر گردن همچون آن که کرد حفر قناتی آنجا در

: فرمود او پاسخ در حضرت. ادد بشارت، خدمت این توفیق جهت به، )ع (علی به آنان از فردي و شد آنجا اهالی چشم روشنی و

 آن هرگز فرزندانم و ندارد را آن آب فروش حق کسی. گذرند می اینجا از که است رهگذرانی و خدا ي خانه زائران وقف قنات این«

. »برند نمی میراث به را

 امام سخنان بعضی از. است بوده زده چاه آنجا در حضرت آن که »علی بئر «نام به است اي منطقه مکه به مدینه راه در اکنون هم

 است کرده حفر چاههایی کوفه و مکه راه در) ع (مؤمنان امیر که شود می استفاده) ع (صادق

  مسجد ساختن

 آنها از برخی نام که است کرده بنا مساجدي) ع (مؤمنان امیر و است آخرت و خدا به ایمان هاي نشانه از مساجد تعمیر و تأسیس

، میقات در مسجدي، حمزه قبر کنار در مسجدي، مدینه در الفتح مسجد: است جمله آن از. است دهش ضبط اسالمی تواریخ در

. بصره در مسجدي، کوفه در مسجدي

   امالك و اماکن وقف

 این دراهمیت. است شده ذکر مبسوط طور به تاریخ و حدیث کتب در) ع (علی حضرت هاي وقفنامه و متعدد موقوفات اسامی

. است شده می بینوایان صرف تماماً که بوده دینار هزار چهل آنها ي ساالنه درآمد، معتبر مورخان نقل طبق، که بس همین موقوفات

 ناچار نیز شمشیرش فروختن به خود زندگی ي هزینه تأمین براي) ع (امیر حضرت، سرشار درآمد این داشتن رغم به، آنکه شگفت

 بود شده

، درگذرد جهان این از کس هر«: است فرموده اکرم پیامبر آنکه نه مگر؟ نگذارد باقی تیموقوفا چنین خود از) ع (علی چرا، آري

، کند استغفار او حق در که صالحی فرزند: باشد گذاشته باقی خود از چیز سه پیشتر آنکه جز رسد نمی او به چیزي، مرگ از پس

؟ »باشد باقی او از پس اثرش که نیکی کار، باشد داده رواج مردم میان در که اي حسنه سنت
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 خدمات بر گویا و محکم سندي، است اسالم در وقف احکام براي بخشی الهام منبع آنکه بر عالوه) ع (امیر حضرت هاي وقفنامه

 و الوقوف کتاب، 13 ج، »الشیعه وسائل «ارجمند کتاب به ها وقفنامه این از آگاهی براي. است حضرت آن انسانی و اجتماعی

. شود مراجعه، الصدقات

علی حضرت خالفت دوران رویدادهاي

  علی حضرت خالفت به مردم گرایش علل

 قرار حضرت آن زندگانی از پنجم بخش ي آستانه در اکنون. رسید پایان به) ع (علی امام زندگانی از بخش چهار رویدادهاي بیان

 به رو بسیار نشیبهاي و فراز و حوادث با آن طی رد و شد برگزیده زمامداري و خالفت مقام به) ع (علی آن در که بخشی؛ ایم گرفته

، گذشته بخشهاي همچون، ناچاریم، رو این از. است بیرون ما ي خامه توان از حوادث آن ي همه ي گسترده تشریح. گردید رو

. کنیم بازگو را چشمگیر و مهم رویدادهاي

 گذشته خلفاي مورد در که گرایشی، است) ع (امام اريزمامد به انصار و مهاجرین گرایش علل بیان، فصل این در بحث نخستین

. نشد دیده آنها مانند نیز بعداً و نداشت نظیر

 به کسی، انصار و مهاجرین از صالحان از گروهی جز و بودند فاحشی اقلیت در) ص (اکرم پیامبر درگذشت از پس) ع (امام هوداران

 کسی متوجه عمومی افکار که برگشت آنچنان ورق، اسالمی خالفت آغاز از نقر ربع گذشت از پس ولی. نکرد عالقه ابراز او خالفت

 خواهان فراوان اصرار با و ریختند) ع (امام ي درخانه به خاصی شادي و هلهله با مردم همه، عثمان قتل از پس. نبود) ع (علی جز

. شدند او با بیعت

 و شد منجر وي خود قتل به سرانجام که حوادثی؛ کرد تجوجس سوم ي خلیفه دوران تلخ حوادث در باید را گرایش این علل

. نگردند باز خود میهن به اند نساخته یکسره را اسالمی خالفت کار تا که داشت آن بر را عراقی و مصري انقالبیون

  عثمان ضد بر قیام هاي ریشه

 و تکریم راه در، بود شجره این از اي خهشا خود که وي. بود اموي خاندان به عثمان خاص ارادت و عالقه، قیام اصلی ي ریشه

. نهاد می فراتر گام نیز پیشین ي خلیفه دو ي سیره از، سنت و کتاب گذاشتن پا زیر بر عالوه، پلید خاندان این بزرگداشت

 عثمان از انتقاد در کرد تعیین را شورا اعضاي دوم ي خلیفه که هنگامی. بود معروف کامالً گرایشی و روحیه چنین داشتن به او

 مسلط مردم بر را »معیط ابی بنی «و »امیه بنی «سرانجام تو و اند برگزیده زعامت به را تو قریش که بینم می گویا: گفت چنین

. کشند می ات خانه در را شورندوتو برتومی ازعرب خشمگین گروههاي موقع درآن.اي داده قرار آنها مخصوص را المال بیت و اي کرده

 مقامات و مناصب که نگذشت چیزي و گرفتند را او دور، شورا طریق از او گزینش از پس، بودند آگاه عثمان روحیه از که امیه بنی

 اکرم پیامبر بزرگوار عم حمزه قبر و رفت احد قبرستان به ابوسفیان که رسید حدي به آنان جرأت و شد تقسیم آنان میان اسالمی

 دست به جنگیدیم می آن سر بر آنچه که برخیز، ابویعلی«: گفت و گرفت لگد زیر ودب شده کشته ابوسفیان با نبرد در که را) ص(

 و کرد آنان به رو ابوسفیان و گردآمدند هم دور امیه بنی ي خانواده اعضاي، سوم ي خلیفه خالفت روزهاي نخستین در. »افتاد ما
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 نگردد خارج شما خاندان از که باشید مواظب است هافتاد شما دست به »عدي «و »تیم «هاي قبیله از پس خالفت که اکنون: گفت

 از.. ندارد وجود دوزخ و بهشت و نیست زمامداري و حکومت جز خالفت از هدف که، بگردانید دست به دست گوي همچون را آن و

، کردند ودداريخ رویداد این افشاي از حاضران،ساخت می وارد خلیفه حیثیت بر ناپذیري جبران ي لطمه سخن این انتشار که آنجا

. داد نشان را خود سرانجام حقیقت اما

 نه متأسفانه ولی. سازد جاري او حق در را مرتد ي درباره الهی حد و کند ادب را ابوسفیان که بود این اسالمی ي خلیفه ي شایسته

 .بخشید او به بسیاري غنایم و داد قرار خود لطف مورد را ابوسفیان بارها بلکه، نکرد چنین تنها

  شورش علل

 شدو انتخاب خالفت به،بود برگزیده را آن اعضاي دوم ي خلیفه که شورایی ازطریق،هجري 24 سال محرم ماه درسوم عثمان

. شد وانصارکشته مهاجرین از وگروهی مصروعراق انقالبیون دستب،حکومت سال ازدوازده پس 35 سال ي الحجه ذي ماه درهجدهم

 از برخی چند هر، اند کرده بیان خود آثار در را مسلمانان از گروهی انقالب و عثمان قوطس علل اسالمی اصیل نویسان تاریخ

 انقالب بناي زیر توان می را زیر عوامل، باري. اند ورزیده خودداري علل این مشروح کردن بازگو از، خالفت مقام احترام به، مورخان

: دانست مسلمانان خشمگین گروههاي شورش و

. الهی حدود تعطیل - 1

. امیه بنی میان در المال بیت تقسیم - 2

. اسالمی مناصب به شایسته غیر افراد نصب و اموي حکومت تأسیس - 3

. کردند می انتقاد او اطرافیان و خلیفه از که) ص (پیامبر ي صحابه از گروهی ضرب و ایذاء - 4

. دید می خود هاي برنامه و الآم و افکار مزاحم را آنان حضور خلیفه که صحابه از تعدادي تبعید - 5

   الهی حدود تعطیل

 کان کمن مومنا کان افمن «ي آیه نیز و مفسران اتفاق به) 6: حجرات (»فتبینوا بنباء فاسق جاءکم ان آمنوا الذین ایها یا «ي آیه

  :سرود ینچن ثابت بن حسان، اخیر ي آیه نزول از پس. است شده نازل او ي درباره) 18: سجده (»ستوون ال فاسقا

العزیز الکتاب فی اهللا انزل

  قرآناً الولید فی و علی فی

فسقاً ذاك اذ الولید فتبینوا

. کرد واگذار او به را اسالمی ممالک از بزرگی ي منطقه استانداري و گرفت نادیده را او ي گذشته، خلیفه ایماناًاما صدق مبوء علی و
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 امور ي اداره بر عالوه، زمان آن حاکمان. است زعامت مقام شئون و الهی حدود رعایت نیست مطرح که چیزي فاسق فرد براي

 نماز، بود مست سخت که حالی در، )ولید (ناالیق پیشواي این. داشتند برعهده نیز را جماعت و جمعه نمازهاي امامت، سیاسی

 در وي دست از را انگشترش که بود اي هانداز به او مستی شدت! ساخت آلوده را محراب و کرد برگزار رکعت چهار مردم با را صبح

 تنها نه خلیفه متأسفانه.کردند گزارش خلیفه به را حادثه و شدند مدینه راهی شکایت عنوان به کوفه مردم. نشد متوجه او و آوردند

 شراب ما: گفتند آنان؟ بخورد شراب من برادر دیدیدکه شما آیا: گفت و کرد تهدید را آنان بلکه نداد اثر ترتیب آنها گزارش به

. نشد متوجه او و آوردیم در وي دست از را او انگشتر و کردیم مشاهده مستی حال در را او ولی، ندیدیم را او خوردن

، داشت عثمان از خونی پر دل که عایشه. ساختند آگاه جریان از را عایشه و) ع (علی بودند اسالم غیور رجال از که حادثه گواهان

 در را دوم خلیفه ي گفته و کرد مالقات عثمان با) ع (امیرمؤمنان. است کرده راتهدید گواهان و تعطیل را الهی احکام عثمان: گفت

 الهی وحد کنی عزل استانداري مقام از را ولید باید. مکن مسلّط مردم بر را امیه فرزندان: گفت و شد آور یاد وي ي درباره شورا روز

. سازي جاري او حق در را

. بزند تازیانه را او که خواستند خلیفه از و کردند انتقاد ولید انتصاب از بیرز و طلحه

 نصب کوفه استانداري به، بود امیه بنی ي خبیثه ي شجره از اي شاخه نیز او که را العاص بن سعید، عمومی افکار فشار زیر در خلیفه

 ساختن آرام در ولید عزل. ساخت مدینه ي روانه را ولید و داد شستشو را داراالمامه و منبر و محراب شد کوفه وارد وي وقتی. کرد

 به، عثمان. کرد می اجرا خود برادر حق در است شده تعیین شرابخوار ي درباره که را الهی حد باید خلیفه. نبود کافی عمومی افکار

 را خدا حد مسلمانان از فردي تا نشاند اطاقی در را او و پوشانید او تن بر فاخري لباس، داشت خویش برادر به که اي عالقه جهت

) ع (علی امام سرانجام. شدند می تهدید ولید طریق از، کنند ادب حد اجراي با را او بودند مایل که افرادي. کند اجرا او ي درباره

. نکرد اعتنا او گویی ناروا و تهدید به و زد حد او بر مهابا بی و گرفت دست به را تازیانه

 و. کند صیانت متجاوزان از را جامعه افراد مال و جان که است عادالنه قانونی حاکمیت انسان اجتماعی حیات انارک از یکی - 2

 و نشناسد نزدیک و دور و دشمن و دوست آن اجراي در قانون اجراي در قانون مجري که آنجا تا،است قانون اجراي، آن از مهمتر

. یابد تحقق اجتماعی عدالت و یدآ بیرون مرکب و کاغذ صورت از قانون نتیجه در

 زودگذر منافع و خویشاوندي پیوند یا انسانی عواطف هرگز و کردند می اجرا واهمه بدون و پروا بی را الهی قوانین آسمان رجال

 ال و «ي آیه بارز مصداق و بود اسالمی قوانین اجراي در فرد پیشگامترین خود، گرامی پیامبر. داد نمی قرار تأثیر تحت را آنان، مادي

 دزدي به دست که سرشناس زن، مخزومی ي فاطمه ي درباره او کوتاه ي جمله. رفت می شمار به )54، مائده( »الئم لومۀ یخافون

. است اجتماعی عدالت تأمین در او روش و راه روشنگر، بود زده

 اجرا او ي درباره دادگاه حکم که شد قرار و گردید ثابت) ص (اکرم پیامبر نزد او دزدي که بود سرشناسی زن مخزومی ي فاطمه

 پیامبر نزد را زید بن اسامۀ سرانجام و کردند میانی در پا قانون ازاجراي جلوگیري منظور به و »شفیع «عنوان به گروهی. شود

: فرمود و دش ناراحت سخت وساطتها این از) ص (اکرم رسول. دارد باز سرشناس زن این دست بریدن از را حضرت آن تا فرستادند
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، گرفتند می نادیده را او دزدي و بخشیدند می را او.کرد می دزدي آنان از اي پایه بلند فرد اگر که بود این در پیشین امتهاي بدبختی

 کاري چنین نیز فاطمه دخترم اگر، سوگند خدا به. کردند می اجرا او ي رادرباره خدا حکم فوراً کرد می دزدي گمنامی فرد اگر ولی

. است یکسان محمدي ي فاطمه با مخزومی ي فاطمه، خدا قانون برابر در و کنم می اجرا او ي درباره را خدا حکم کند

 اجراي در تبعیض، تدریج به، حضرت آن درگذشت از پس ولی، داد پرورش اندیشه این با را اسالمی امت) ص (گرامی پیامبر

 گروه این تفاوت و پرستی نژاد و »عربیت «ي مسئله دوم ي خلیفه دردوران اًخصوص. کرد رخنه اسالمی ي جامعه ي پیکره در قوانین

 در تبعیض ي مسئله، عثمان خالفت دوران در. گردد انقالب و شورش ي مایه که نبود چنان اما، آمد میان به دیگر گروههاي با

. برانگیخت او اطرافیان و هخلیف ضد بر را گروهی خشم شد ناراحتی موجب چنان و رسید خود اوج به قوانین اجراي

 فعالً، بود چه قتل علت اینکه. شد کشته بود شعبه بن مغیرة غالم که، ابولؤلؤ نام به ایرانی یک دست به دوم ي خلیفه، نمونه باب از

. کردیم اشاره عمر قتل علل از اي گوشه به »شورا و علی «بحث در و نیست مطرح ما براي

 اگر (او محرکان و قاتل و گرفت می قرار تعقیب تحت اسالم قضایی دستگاه طرف از باید لیفهخ قتل موضوع که نیست بحث جاي

 او بستگان از فردي یا خلیفه فرزند که نبود صحیح هرگز ولی، شدند می محاکمه اسالمی ضوابط و احکام بنابر) داشت می محرکی

 ثابت خلیفه قتل در آنان دخالت اینکه بدون، نیز را قاتل دوستان یا و بستگان آنکه به رسد چه، بکشد را او یا کند محاکمه را قاتل

! بکشد، محاکمه بدون و باشد شده

 دختر (جفینه و هرمزان نامهاي به را بیگناه فرد دو خلیفه فرزند عبیداهللا، او احتضار دوران در یا، خلیفه قتل از پس متأسفانه ولی

 بازداشت را او و گرفت نمی او دست از را شمشیر صحابه از یکی اگر و کشت، اند داشته دست او پدر قتل در که اتهام این به) ابولؤلؤ

. بکشد بودند مدینه در که را اسیرانی تمام خواست می، کرد نمی

 قامانت و کند قصاص را او که خواستند می عثمان از، تمام اصرار با، انصار و مهاجرین و کرد پا بر مدینه در غوغایی، عبیداهللا جناب

 چنین خلیفه به و کند قصاص را عبیداهللا که کرد می اصرار مؤمنان امیر، همه از بیش.بازستاند او از را ابولؤلؤ دختر و هرمزان خون

 آن وقتی اما. است کشته را بیگناهی مسلمانان و شده مرتکب بزرگی گناه او چه، بگیر عبیداهللا از را گناه بی کشتگان انتقام: گفت

. کشم می هرمزان قتل قصاص به را تو یابم دست تو بر روزي اگر: گفت و کرد عبیداهللا به رو، شد مأیوس نعثما از حضرت

. جوشید می ابولؤلؤ دختر و هرمزان ي شده ریخته ناحق به خون هنوز و گرفت باال عبیداهللا قصاص در عثمان ي مسامحه از انتقاد

 که نهاد او اختیار در وسیعی زمین و کند ترك کوفه عزم به را مدینه که داد دستور عبیداهللا به کرد خطر احساس چون خلیفه

. نامیدند می) عمر فرزند کوچک ي کوفه (»عمر ابن کویفۀ «را آنجا

   ناموجه عذرهاي

 ما و ندارد کم دست کودکانه عذرهاي از که اند کرده نقل پوزشهایی او همفکران و سوم ي خلیفه از دفاع در مسلمان نویسان تاریخ

: کنیم می اشاره آنها از برخی به



١٥٦

 زمامدار که داد رخ هنگامی هرمزان قتل:گفت چنین او به عمروعاص پرداخت مشاوره به عبیداهللا ي درباره عثمان وقتی) الف

. است روشن پوزش این پاسخ. نیست تکلیفی تو بر، رو این از و نبود تو دست در ملمانان زمام و بود دیگري فرد مسلمانان

 یا باشد داده رخ او زمامداري زمان در ستمگري خواه، بستاند ستمگر از را ستمدیده حق که است الزم مسلمان زمامدار هر بر: اوالً

. سازد نمی دگرگون را تکلیف، زمامدار تغییر و زمان مرور هرگز و است پایدار و ثابت، حق زیرا. دیگر فرد زمامداري هنگام در

 که دادند خبر دوم ي خلیفه به وقتی که طوري به،بود داده بررسی دستور خود، داد رخ او زمان در حادثه این که زمامداري: ثانیاً

. بود داده را تو قتل دستور ابولؤلؤ به هرمزان که است شایع: گفتند. پرسید آن علت از وي است کشته را هرمزان عبیداهللا فرزندش

 او صورت این غیر در، باشد هرمزان خون برابر در من خون باشد داشته مطلب این رب شاهدي هرگاه، بپرسید پسرم از: گفت خلیفه

. کنید قصاص را

 مباشر هرمزان که داشت شاهدي نه هرگز عمر فرزند زیرا؟ کند اجرا را پیشین ي خلیفه حکم که نیست الزم بعدي ي خلیفه بر آیا

. بود داده دستور چنین ابولؤلؤ به او نه و است بوده پدرش قتل

 امام او »دم ولی «باشد نداشته وارث که مقتولی ولی، شد ریخته ناحق به ابولؤلؤ کوچک دختر و هرمزان خون که است درست) ب

. بخشید را او و ساخت آزاد را قاتل و کرد استفاده خود موقعیت و مقام از عثمان، رو این از. است مسلمانان ي خلیفه و

 بري اي بسته و وارث و باشد روییده زمین روي از که نبود قارچی همچون هرمزان زیرا، ندارد شینپی عذر از کم دست هم عذر این

 ي وظیفه، بنابراین، باشد وارث بی توانست نمی فردي چنین. بود شوشتر فرمانرواي مدتها او که گویند می مورخان. نشود تصور او

. بسپارد او دست به را کار زمام و کند تحقیق او وارث او که بود این

 مسلمانان ي همه هرگاه و بود مسلمانان به متعلق او اموال و حقوق، صورت آن در؛ بود وارث بی وي که فرض بر، این از گذشته

 نقل مطابق و بود این خالف بر جریان متأسفانه ولی. بگیرد نادیده را او قصاص توانست می خلیفه وقت آن بخشیدند می را او قاتل

 عثمان به زیاد اصرار با) ع (مؤمنان امیر. بودند عبیداهللا قصاص خواهان، شمار انگشت فرد چند جز مسلمانان ي همه، طبقات

 فراهم را عبیداهللا آزادي ي وسیله خواست می خلیفه که هنگامی و  .»ذنب بال مسلما قتل عظیما اتی فانه الفاسق اقد«: گفت می

. بگیرد نادیده است مسلمانان به متعلق که را حقوقی ندارد حق خلیفه :گفت و کرد اعتراض صریحاً) ع (علی امام سازد

 دیه او از یا کنند قصاص را قاتل که دارند حق) مادر و پدر مانند (اولیاء دیگر همچنین و امام، سنت اهل فقه مطابق، این بر عالوه

. ندارند را او عفو حق هرگز ولی، بگیرند

 این.کشتند را او فرزند امورز و شد کشته آنان ي خلیفه دیروز که کردند می شماتت مسلمانان ندشمنا شد می کشته عبیدهللا اگر) ج

 که کرد می ثابت عمالً و بود مسلمانان افرازي سر ي مایه متنفذي فرد چنان قصاص زیرا، ندارد ارزشی سنت و کتاب نظر از نیز عذر

 نفوذ و مقام و شوند می سپرده قانون دست به، باشند منصبی و مقام هر در، خالفکاران و است عدالت و قانون کشور آنان کشور

. بود نخواهد عدالت اجراي از مانع آنان
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 الهی حکم بر را هوس و هوي و کنند می بازي الهی قانون با زمامداران و فرمانروایان ببیند که کند می شماتت صورتی در دشمن

. دارند می مقدم

 و هرمزان و ابولؤلؤ که داد گواهی بکر ابی بن عبدالرحمان زیرا، است داشته دست خلیفه خون ریختن در هرمزان گویند می) د

 آن ي دسته و داشت سر دو که افتاد زمین به خنجري شدند متفرق وقتی و گفتند می سخن آهسته هم با که است دیده را جفینه

. شد کشته خنجر همان با نیز خلیفه و بود آن میان در

 آشنایی هم با که نفري سه اجتماع، است نفر یک دهنده گواهی اینکه از گذشته زیرا، ندارد ارزش اسالمی دادگاه در پوزش این

 مجمع آن در هرمزان شاید. باشد خلیفه قتل بر آنان توطئه بر گواه تواند نمی است دیگري دختر، سه آن از یکی و دارند دیرینه

 در احتمالی مدارك گونه آیااین و؟ ریخت را اشخاص خون توان می گمان و حدس با آیا. است کرده می نهی خلیفه قتل از را ابولؤلؤ

؟ هست قبول قابل دادگاهی هیچ

 بر روزي اگر که بود گفته او به) ع (علی امام ولی. کند زندگی آزاد مدتها هرمزان قاتل که شد سبب نادرست پوزشهاي این، باري

 شام به کوفه از عبیداهللا گرفت دست به را امور زمام) ع (امام که هنگامی. ستاند می ازب او از را هرمزان قصاص یابد دست او

 مالک یا) ع (علی دست به صفین نبرد در که نگذشت چیزي. افتد می دام به روزي کرد فرار امروز اگر: فرمود) ع (امام. گریخت

. شد کشته) تواریخ اختالف به (یاسر عمار یا اشتر

   امیه بنی میان در المال بیت تقسیم

 محترمترین را آن، رسالت و نبوت منصب از پس مسلمانان که است رفیعی و مقدس بس مقام) ص (پیامبر جانشینی و خالفت

 آن از مانع برگزینند را او مردم یا شود انتخاب خدا جانب از باید خلیفه واینکه خالفت ي مسئله در آنان اختالف. شمردند می مقام

 امیر که بود خالفت مقام به احترام همین سبب به. بشمارند گرامی را اسالمی خالفت موقعیت و نهند ارج خالفت قامم به که نبود

 یقال کان فانه، المقتول هذه امام التکون ان اهللا انشدك انی و«: گفت چنین سوم خلیفه به مردم طرف از نمایندگی به)ع (مؤمنان

 این مقتول پیشواي مبادا که دهم می سوگند خدا به را تو من »القیامۀ یوم الی القتال و لقتلا علیها یفتح امام االمۀ هذه فی یقتل

  . گردد می قیامت روز تا کشتار و کشت سرآغاز او قتل که شود می کشته امت این در پیشوایی که شود می گفته زیرا، باشی امت

 گروهی داشت مسلمانان دیگر و انصار و مهاجرین میان در ینمسلم ي خلیفه و اسالمی خالفت که موقعیتی و مقام چنین رغم به

 خود شهرهاي به سپس و کشتند را سوم خلیفه انصار و مهاجرین کمک وبه گردآمدند مدینه در اسالمی ي برجسته شخصیتهاي از

. بازگشتند

 مورد اختصار به پیشتر که بود هیال حدود تعطیل، انقالب عوامل از یکی. نبود تا دو یکی عثمان ضد بر شورش و انقالب عوامل

 تاریخ چند هر. بود خود فامیل به خلیفه حساب بی بخششهاي و بذل است بحث مورد اکنون هم که دیگر عامل. گرفت قرار بحث

 از، مردم اغلب تحمل عدم جهت به من «که کند می تصریح کراراً طبري حتی و کند ضبط دقت به را آنها ي همه است نتوانسته

 تاریخ که مواردي همان ولی. »کنم می خودداري است شده خلیفه بر مسلمانان جانب از که اشکاالت و انتقادها از برخی نوشتن

. باشد مسلمین المال بیت ي درباره عثمان رفتار روشنگر تواند می است کرده ضبط
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 آنها از برخی به اینک که است عظیم بسیار بخشیده خود خانواده اعضاي به مسلمانان المال بیت از وي که امالکی و اموال میزان

. شود می اشاره

 و بخشید حکم بن مروان به، بود کشمکش مورد اول ي خلیفه و) ص (پیامبر گرامی دختر میان مدتها که، را فدك ي دهکده وي

. بازگردانید) س (فاطمه فرزندان به را آن عبدالعزیز بن عمر سرانجام تا گشت می مروان فرزندان میان در دست به دست ملک این

، صدقات تمام مانند باید و است صدقات از که بود مدعی ابوبکر ولی. است بخشیده من به را آن پدرم: گفت می) ص (پیامبر دخت

 دلیلی عثمان طرف از مروان به آن بخشش، صورت هر در. شود مصرف مسلمانان مصالح در آن آمد در و بماند محفوظ آن اصل

 او بر که ایرادهایی از«: که اند آورده عبارت یک به همگی و اند گرفته خرده خلیفه به مورد این در مورخان از يبسیار. نداشت

. »کرد تملیک مروان به بود خدا رسول ي صدقه که را فدك وي که است این اند گرفته

 خود حساب و حد بی بخشش و عنایت مورد این از بیش را خود داماد و عمو پسر و کرد می اکتفا مقدار همین به خلیفه کاش اي

 27 سال در بلکه، نکرد اکتفا هم مقدار این به وي. نداشت مرزي و حد اموي خاندان به خلیفه ي عالقه متأسفانه ولی. داد نمی قرار

 مربوط که، را آن پنجم یک بازگشت شد می برآورد دینار میلیون نیم و دو که فراوانی غنیمتهاي با آفریقا از اسالم ارتش که هجري

 از و بخشید مروان دامادش به دلیلی هیچ بدون 41 ي آیه، انفال ي سوره، است شده وارد قرآن در که است اي ششگانه مصارف به

: سرودند چنین او از انتقاد در شعرا از برخی که رسید جایی به کار و کرد تحریک خود ضد بر را عمومی افکار طریق این

   الحمی حمیت و لهم ظلما/ العباد خمس مروان اعطیت و

. کردي حمایت خود فامیل از و بخشیدي مروان به ناروا به خداست بندگان مخصوص که را خمسی

   المال بیت درباره اسالم نظر

 المال بیت شخصی مالک را خویش وي که است آن از حاکی خلیفه عمل. است نظر و عقیده نوع یک از حاکی عملی نوع هر

. نمود می قلمداد خویشاوندان به خدمت و رحم ي صله نوع یک گویا را بخشش و بذل این و دانست می

 اینجا در. چیست، مسلمانان عمومی اموال انواع دیگر و زکات و جنگی غنایم از اعم، المال بیت ي درباره اسالم نظر دید باید اکنون

: کنیم می منعکس آنان سخنان از نمونه چند نقل با را) ع (مؤمنان امیر و) ص (گرامی پیامبر نظر

 آن پنجم چهار و خدا سهم آن پنجم یک. »للجیش اخماس اربعۀ و خمسه هللا«: فرمود چنین غنایم ي درباره) ص (اکرم پیامبر - 1

. است لشکر به متعلق

 به مصارفی در را جمپن یک باید که است این مقصود بلکه، دهد قرار سهمی خود براي که است آن از نیازتر بی خدا است بدیهی

. است آن در خدا رضاي که برد کار
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 علیکم فرض قد اهللا ان«: بگوید مردم به که داد دستور او به کرد یمن ي روانه را جبل بن معاذ) ص (اکرم پیامبر که هنگامی - 2

 به، شده گرفته شما تمکنانم از. است کرده واجب شما بر را زکات خداوند »فقرائکم الی فترد اغنیائکم من تؤخذ اموالکم صدقۀ

. شود می پرداخت نیازمندانتان

 به را آن و کن رسیدگی است شده جمع تو نزد در خدا مال از که آنچه به: نوشت مکه در خود فرماندار به) ع (مؤمنان امیر - 3

. برسد نیازمند و فقیر افراد به حتماً که باشد مواظب، بده گرسنه و عیالمند مردم

 امام. کردند احتیاج اظهار دو هر و آمدند مؤمنان امیر نزد، شده آزاد دیگري و عرب یکی، نژاد دو از زن دو که است هآمد تاریخ در

 عرب زن ولی، رفت و داشت بر را خود سهم بود عرب غیر نژاد از که زنی. داد موادغذایی مقداري، درهم چهل بر عالوه، یک هر به

 در) ع (امام؟ دهی می عربم نژاد از که نیز من به دادي عرب غیر زن به که مقدار همان آیا: گفت )ع (امام به خود جاهلی افکار بنابر

. بینم نمی اسحاق فرزندان به برتري اسماعیل فرزندان براي خدا کتاب در من: گفت او پاسخ

 الوصف مع، بود سوم ي خلیفه ي طریقه غیر بر نیز دوم و اول ي خلیفه دو روش اینکه به توجه با و تصریحات و نصوص این با

. کرد توجیه را آنها توان نمی وجه هیچ به که داشت بسیار بخششها و بذل این از خود خالفت دوران طول در عثمان

 مورد حد این تا داد می انجام داشتند اسالم در درخشانی ي سابقه که صالحی گروه ي درباره را بخشیها حاتم این خلیفه اگر باز

. نداشتند اسالم در فضیلتی که گرفتند می قرار او کرم و فضل پوشش زیر گروهی متأسفانه ولی، شد نمی واقع مالمت

 و شد اسیر جمل جنگ در و شکست) ع (علی با را خود بیعت وي وقتی. بود) ع (مؤمنان امیر سرسخت دشمنان از حکم بن مروان

: فرمود) ع (امام. کرد خواهد بیعت تو با دیگر بار مروان: گفتند حضرت آن به) ع (امام فرزندان، گردید آزاد) ع (حسین شفاعت با

 و حیله و مکر به که است یهودي بیعت مانند او بیعت؟ نکرد بیعت من با عثمان قتل از پس مگر. نیست نیازي او بیعت به مرا

 به است کوتاهی حکومت او براي .شکند می را آن حیله و مکر با فردا کند بیعت خود دست با اگر. است معروف شکنی پیمان

 داشت خواهند خونینی روز فرزندانش و او از اسالم امت و است پسر چهار پدر او. را خود بینی سگ لیسیدن ي اندازه

  اموي حکومت تاسیس

 جوان و پیر که تسلطی؛ بود اسالمی حساس مراکز بر امویان ي ظالمانه تسلط، عثمان خالفت ضد بر شورش سوم عامل

 فامیلی تعصب و داشت امیه بنی به نسبت خاصی ي عاطفه و عالقه سوم ي خلیفه اصوالً. سوزانید می را تر و خشک و شناخت نمی

 و مصالح و خرد و عقل، اموي حکومت یک تشکیل به راجع او بستگان درخواستهاي تأمین جهت در. بود رسیده اعال حد به او در

 خالفکاریهاي او ي عاطفه و عنایت پوشش در لذا. نبود عثمان معیار و مالك یک هیچ میاسال مقررات و قوانین و مسلمانان مفاسد

. گرفت می انجام زیادي

 خاص طور به او ي عاطفه بلکه، نبود حاکم خلیفه بر مسلمین ي همه به نسبت محبت و مطلق ي عاطفه هرگز که شد یادآور باید

 نسبت، اموي ي شجره هاي شاخه به عالقه عین در یعنی. نبودند امان در او غضب و خشم از دیگران و داشت قرار فامیل خدمت در

 آن و کرد تبعید ربذه علف و آب بی سرزمین به را ابوذر وقتی. بود خشمگین و جبار... و مسعودها بن عبداهللا، عمارها، ابوذرها به
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 قرار خالفت کارپردازان لگد و مشت زیر در عمار قتیو. نجوشید او ي عاطفه هرگز، سپرد جان رقتباري وضع  به آنجا در مجاهد پیر

. نشد متأثر هیچ خلیفه، رفت حال از و گفت

 به جهت این به؛ بود کرده درك را مسئله این نیز دوم ي خلیفه حتی و نبود کتمان قابل »معیط ابی بنی «خاندان به خلیفه تعصب

 دست به را خالفت زمام عثمان اگر »القتلوه فعلها لو و الناس رقاب علی معیط ابی بنی لحمل عثمان ولیها لو«: بود گفته عباس ابن

. کشند می را او کند چنین اگر و، سازد می مسلط مردم بر را »معیط ابی «فرزندان بگیرد

 خدا از شد تو آن از خالفت اگر«: گفت و کرد او به رو ساخت وارد نیز را عثمان آن در و داد دستور شورا تشکیل به عمر وقتی

. »مکن مسلط مردم بر را معیط ابی آل و بپرهیز

 عثمان به و جستند استناد عمر گفتار به زبیر و طلحه و مؤمنان امیر گماشت کوفه استانداري به را عتبه بن ولید عثمان وقتی

 و معیط بنی آل که ردنک سفارش تو به عمر مگر» ؟الناس رقاب علی امیه بنی و معیط بنی آل تحمیل اال عمر یوصک الم«: گفتند

؟ نکنی مسلط مردم برگرده را امیه بنی

 قرار امویان دست در اسالمی حساس مراکز و شد پیروز اندیشیها خیر و سفارشها و مالکها تمام بر عالقه و عاطفه سرانجام ولی

 مناطق مسلمانان که حالی در، بودند مال گردآوري مشغول دیگر گروه و فرمانروایی و قدرت مست گروهی که شد چنان و. گرفت

. آمدند می حساب به خلیفه فامیلی تعصب پرداز غرامت، نزدیک و دور

 و شد او منزل وارد خالفت براي عثمان گزینش روز در که کرد پیروي، ابوسفیان، امیه خاندان پیر گفتار از حقیقت در عثمان

. »...بگردانید خود میان در دست به دست را خالفت گوي«: گفت هستند امیه بنی از اطرافیان ي همه فهمید که هنگامی

 را پستی چنین اموي غیر فردي که نبود حمل قابل خالفت کارگزاران براي امر این. بود کوفه استاندار یمنی اشعري ابوموسی

 و کرد آنان به رو، دادند می تشکیل امویان را حاضران همگی که، محرمانه مجلس یک در خالد بن شبل، رو این از. کند اشغال

 عبداهللا به اشاره شبل؟ داري نظر در را کسی چه: پرسید خلیفه؟ کردید واگذار ابوموسی به را وسعت این به سرزمینی چرا: گفت

! نداشت سال شانزده از بیش روز آن در که کرد عامر بن

 اگر. »است قریش جوانان چراگاه عراق«: فتگ می منبر باالي بر کوفه استاندار اموي عاص بن سعید که بود تفکر طرز این اثر بر

 که آنجا، گردد می روشن سوم خلیفه گفتار صدق شود استخراج تاریخ اوراق الي البه از عثمان حکومت کارگزاران فهرست

 به را آن، بود من اختیار در بهشت کلیدهاي اگر. »آخرهم من یدخلوا حتی امیه بنی العطیتها الجنۀ مفاتیح بیدي ان لو«: گفت می

. شود بهشت واد آنان فرد آخرین تا دادم می امیه بنی

 و آیند ستوه به وي حکومت سیاستگزاران و خلیفه حکام ستم از مردم که شد سبب حسابی و حد بی و مفرط حب چنین

. دهد خاتمه عثمان حیات و خالفت به و کند رشد جامعه در خلیفه بر شورش ي اندیشه

 ي دهنده نشان داد رخ، استانداران کردن جا جابه حیث از، عثمان خالفت طول در مصر و کوفه هاياستان در تنها که تحوالتی

 استانداري از را شعبه بن مغیرة گرفت دست به را امور زمام خلیفه که روزي: است امویان به کارها سپردن در او سیاسی ي شیوه
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 سعد موقعیت زیرا، داشت صحیحی بینش ظاهر به خلیفه مورد این در. گماشت او جاي به را وقاص سعد و کرد برکنار کوفه

 چون، داشت را محلل نقش وقاص سعد نصب گویی تو ولی. نبود مقایسه قابل، زشتکاري به متهم ي مغیره با، عراق فاتح، وقاص

 هجري 27 سال در. نمود فهکو استاندار را معیط أبی بن عتبۀ بن ولید خود مادري برادر و کرد برکنار کار از را او سال یک از پس

 در. نمود مصر خراج دریافت مأمور را خود رضاعی برادر سرح ابی بن سعد بن عبداهللا و کرد برکنار مصر خراج اخذ از را عمروعاص

 که را عامر بن عبداهللا خود دایی پسر و کرد عزل، بود بصره استاندار دوم ي خلیفه زمان از که، را اشعري ابوموسی هجري 30 سال

 گماشت استانداري به نبود بیش نوجوانی

. است بوده اموي حکومت یک تأسیس صدد در پیوسته عثمان که است این نشانگر مذکور موارد

  پیامبر یاران شتم و ضرب

 انجام او هاي گماشته ي وسیله به یا عثمان خود طرف از که بود) ص (خدا رسول یاران حرمت هتک، شورش عوامل از یکی

: ورزیم می اکتفا نمونه دو ذکر به مورد این در. گرفت می

  مسعود بن عبداهللا شتم و ضرب

 صحابه به مربوط کتابهاي در و دارد ارجمندي و بلند بس مقام اسالم تاریخ در، )ص (پیامبر بزرگ صحابی، مسعود بن عبداهللا

 آموزش طریق از اسالمی معارف ي اشاعه در الششت و وي استوار و قوي ایمان به را ما تواند می که است شده او از هایی ترجمه

. کند رهبري قرآن

 تالوت بلند صداي با قریش انجمن کنار در و الحرام مسجد در را قرآن خود جان قیمت به شد حاضر که است کسی نخستین او

 مذاکره مشغول آمده ردگ خود محفل در قریش سران که نیمروزي در، آري. برساند قریش کوردالن سمع به را خدا کالم و کند

 یکدیگر به قریش. کرد تالوت را الرحمن ي سوره آغاز از آیاتی رسا صداي با و ایستاد »ابراهیم مقام «برابر در عبداهللا ناگهان، بودند

 ضرب با و برخاستند همگی هنگام این در. خواند می شده نازل محمد بر که را قرآنی: گفت یکی؟ گوید می چه »عبد ام ابن«: گفتند

 به. بازگشت خود یاران سوي به مضروب صورت با عبداهللا. کردند خاموش را او صداي، او ي چهره به سیلی نواختن و عبداهللا شتم و

 و حقیر من نظر در امروز مثل گاه هیچ خدا دشمنان: گفت پاسخ در عبداهللا. داشتیم هراس تو بر جهت همین به ما: گفتند وي

، نداشتند خوش را آنچه آنان که مقدار همین: گفتند! کنم می تکرار را عمل این نیز فردا باشید مایل اگر :داد وادامه. نبودند خوار

. است کافی شنیدند

 قرآن آموزش و توحید به دعوت طریق در جوانی آغاز از را خود عمر که بزرگ صحابی این زندگی زرین برگهاي از است برگی این

 بالغداة ربهم یدعون الذین تطرد ال و«: شد نازل آنان ي درباره زیر ي آیه که است نفري شش ي رهزم در او. کرد صرف مسلمانان به

: انعام. (»الظالمین من فتکون فتطردهم ء شی من علیهم حسابک من ما و ء شی من حسابهم من علیک ما وجهه یریدون العشی و

 تو بر آنان حساب از چیزي که، مکن دور خود از خواهند نمی را یکس او جز و خوانند می را خود خداي شام و صبح که را آنان) 52

. باشی ستمگران از طردکنی را آنان اگر. نیست آنان بر تو حساب از چیزي و
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 صحابی چنین با که است این است ذکر شایان آنچه. شود نقل تماماً اینجا در که است آن از تر گسترده عبداهللا تمجید در سخن

. شد معامله چگونه، نداد عتبه بن ولید و کوفه استاندار نامشروع هاي خواسته به تن اینکه جرم به، يخدمتگزار و مؤمن

 ولید. گماشت او جاي به را عتبه بن ولید خود رضاعی برادر و کرد کنار بر خود مقام از را او عثمان. بود کوفه استاندار وقاص سعد

 آن تسلیم از عبداهللا. بود مسعود بن عبداهللا آن کلیددار که شد المال بیت گرفتن اختیار در خواستار کوفه به ورود از پس

 کلید تسلیم از خودداري در را او و نوشت مسعود بن عبداهللا به اي نامه عثمان. کرد گزارش عثمان به را جریان ولید. کرد خودداري

: گفت و کرد پرتاب استاندار سمت به را کلیدها، خلیفه فشار تحت، عبداهللا. کرد توبیخ ولید به المال بیت

 زیباترین، خدا کالم سخن ترین راست؛ گردد می نصب او جاي به ولید و شود می برکنار کار از وقاص سعد که است روزگاري چه

 ندارد)شرعی (ریشه که چیزي هر؛ است نداده دستور آن به اسالم که آنهاست نوترین امور بدترین، )ص (محمد هدایت راهنمایی

. است آتش در ضاللتی هر و گمراهی بدعت هر و تبدع

 را او اطراف کوفه مردم. گرفت پیش در مدینه راه بود احضارکرده مدینه رابه وي عثمان اینکه وبراي راگفت کلمات این عبداهللا

 در که مباش کسی نخستین خواهم نمی من و دارد اطاعت حق من بر خلیفه: گفت او. دادند نصرت و کمک ي وعده و گرفتند

. یافت گفتن سخن مشغول منبر باالي بر را خلیفه و رفت مسجد به یکسره شد مدینه وارد آنکه از پس او. کند می باز را ها فتنه

 بدبویی ریز حیوان اکنون هم، مردم: گفت و کرد مردم به رو افتاد مسعود بن عبداهللا به عثمان چشم که وقتی: نویسد می بالذري

. سازد می آلوده را آن و کند می قی و رود می راه خود غذاي روي که انداريج؛ شد وارد شما بر

 در کننده بیعت و بدر روز ي رزمنده و) ص (پیامبر صحابی من. نیستم چنین من: گفت آن پاسخ در شنید را این چون عبداهللا

. هستم »الرضوان بیعت«

 رفع براي. شد آغاز کشمکش و؟ کنی می یاد چنین را پیامبر صحابی چرا! عثمان: زد فریاد خود ي حجره از عایشه هنگام این در

 و کرد بلند را او، عثمان غالم، جحوم که شده گفته نیز. زد زمین به را او زمعه ابن. شد اخراج مسجد از خلیفه امر به عبداهللا، غائله

 ولید چینی سخن با: وگفت برخاست عتراضا به) ع (علی هنگام این در. شکست او هاي دنده که طوري به کوبید زمین به محکم

؟ دهی می شکنجه چنین را) ص (پیامبر ي صحابه

 سال در تا ماند باقی مدینه در او و نداد را مدینه از خروج ي اجازه او به عثمان ولی، برد خود ي خانه به را عبداهللا) ع (امام سرانجام

. شیدک خاك نقاب در رخ ) عثمان قتل از پیش سال سه (هجري 32

 او از نیز عثمان روزي. رفتند می دیدارش به او مندان عالقه و دوستان بود افتاده بیماري بستر در که هنگامی مسعود بن عبداهللا

  : گرفت انجام عثمان و او میان زیر شرح به گفتگویی و کرد عیادت

؟ هستی چه نگران: عثمان

. گناهانم: عبداهللا
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؟ خواهی می چه: عثمان

. را خدا ي گسترده رحمت: عبداهللا

؟ کنم احضار بالینت بر پزشک: عثمان

. است کرده بیمارم واقعی پزشک: عبداهللا

). بود شده قطع او مستمري که بود سال دو(؟ بپردازند را تو سابق مستمري دهم دستور: عثمان

؟ پردازي می نیازم بی که حاال. کردي منع آن از مرا داشتم نیاز که روزي: عبداهللا

. رسد می بازماندگانت و فرزندان به: عثمان

. است آنان رازق خدا: عبداهللا

. کن آمرزش طلب من براي خدا از: عثمان

. بگیرد تو از مرا حق خواهم می خدا از: عبداهللا

 این از. بگزارد نماز او بدن بر عثمان ندهند اجازه که داد قرار خود وصی را، زبیر روایتی به و، عما، کرد مرگ احساس عبداهللا وقتی

. سپردند خاکش به و گزاردند نماز او بر شبانه، رو

 بود کرده وصیت او: گفت. است نساخته آگاه را او عبداهللا مرگ از چرا که کرد بازخواست عمار از شد آگاه جریان از چون عثمان

  : خواند را رشع این، عمار با عثمان ي مذاکره شنیدن از پس، زبیر. نگزاري نماز او بر تو که

    زادي زودتنی ما حیاتی فی و/ تندبنی الموت بعد عرفنک ال

. نپرداختی مرا حق بودم زنده وقتی آنکه حال، کنی می ناله من بر مرگم از پس که بینم می را تو

: فرمود می او ي رهدربا) ع (مؤمنان امیر و رفت می شمار به قرآن بزرگ قراء از یکی که جلیلی صحابی با اي ظالمانه رفتار چنین

 یک مصدر خالفت دستگاه وقتی. ماند نخواهد واکنش بدون مسلم طور به »علماً به کفی و انتهی ثم السنۀ علم و القرآن علم«

 حکومت ضد بر قیام و انقالب فکر، موارد این تکرار با و. آید می پدید ها اندیشه در انتقام قصد با توأم بدبینی باشد خالفی چنین

  . شود می بشود نباید آنچه و زند می جوانه خاطرها در وقت
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  یاسر عمار شتم و ضرب

 و ضرب علت. نماند نصیب بی آن از نیز یاسر عمار بلکه، گرفت قرار خلیفه مهري بی مورد که نبود مسعود بن عبداهللا تنها این

 را مردم خشم طریق این از چون و داد اختصاص دخو بیت اهل به را المال بیت آالت زیور از برخی خلیفه که بود این او بر اهانت

 معترض که (گروهی بینی و داریم می بر داریم نیاز آنچه به المال بیت از ما: گفت و رفت منبر فراز بر خود از دفاع براي برانگیخت

. شوي می بازداشته کار این از: گفت خلیفه پاسخ در) ع (علی. مالیم می خاك به را) باشند

 عثمان موقع این در. شود می مالیده خاك به او بینی که بود خواهم کسی نخستین من که گیرم می گواه را خدا: گفت عمار

 او عمار دوستان. رفت حال از که زدند قدري به و گرفتند را او. رابگیرید او؟ ورزي می جرأت من بر گنده شکم: گفت و کرد پرخاش

 قرار ایذاء مورد که نیست بار نخستین این که را خدا سپاس: گفت آمد حال به وقتی .بردند) ص (پیامبر همسر سلمه ام منزل به را

 نشده کهنه پیامبر کفش و لباس و مو هنوز: گفت و آورد بیرون را پیامبر کفش و لباس و مو و شد آگاه جریان از عایشه. گیرم می

. نداد او به پاسخی ولی شد خشمگین عایشه سخنان از عثمان. ساختید فرسوده را او سنت شما که است

 سلمه ام منزل به، بودند همپیمان عمار با که، مخزوم بنی ي قبیله از افرادي و کرد می پذیرایی خود عزیز همسر پیر یار از سلمه ام

 کارها این به را مردم خود تو: که داد پیغام عثمان به سلمه ام. گرفت قرار عثمان اعتراض مورد عمل این. کردند می آمد و رفت

. کنی می وادار

: است چنین آن ي خالصه که کند می نقل دیگر صورت به را عمار ضرب سرگذشت »السیاسۀ و االمامۀ «کتاب در قتیبه ابن

: برشمردند چنین را او ضعفهاي و تخلفات آن در و نوشتند وقت ي خلیفه به اي نامه و شدند جمع هم دور پیامبر یاران از گروهی

. است ورزیده مخالفت شیخین و پیامبر سنت با مواردي در خلیفه - 1

. است بخشیده حکم بن مروان به یکجا،دارند حق درآن ومساکین ویتیمان او بستگان و رسول و خدا که، را آفریقا غنایم خمس - 2

. است ساخته خانه هفت مدینه در خود دختران و نائله خود همسر براي - 3

. است ساخته مدینه در ییقصرها المال بیت از مروان - 4

 را خدا رسول هرگز که است افتاده اي تجربه بی جوانان دست به مسلمانان امور زمام و شده سپرده امویان به اساسی کارهاي - 5

. اند نکرده درك

 که است گفته و کرده مأمومین به رو سپس و گزارده رکعت چهار را صبح نماز، مستی حالت در، عتبه بن ولید، کوفه استاندار - 6

. کند اضافه نیز رکعتی باشند مایل اگر

. است نکرده جاري ولید بر شرابخواري حد عثمان، الوصف مع - 7

. کند نمی مشورت آنها با و است کرده رها را انصار و مهاجر - 8
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. است کرده قرق را زمینهایی مدینه اطراف در، سالطین سان به - 9

 دفاعی دین از اکنون هم نه و دارند جهادي در شرکت ي سابقه نه و اند نکرده درك را رپیامب عصر هرگز که افرادي به -10

. است کرده آنان نام به را وسیعی اراضی و بخشیده بسیاري اموال، کنند می

... و

 به که دادند ارعم به را آن و نکردند امضا را نامه، آن بد عواقب ترس از ولی شد نوشته نفري ده گروه یک ي وسیله به نامه این

 خلیفه تسلیم را نامه بودند گرفته را او دور امیه بنی از گروهی و مروان که حالی در و آمد عثمان ي خانه به او. برساند عثمان دست

 این از. اند نیامده او ي خانه به ترس از کدام هیچ که دید ولی، شد آگاه آن نویسندگان اسامی از نامه خواندن از پس خلیفه. کرد

 جري تو به را مردم سیاه غالم این: گفت و کرد خلیفه به رو مروان. است شده زیاد من بر تو جرأت: گفت و کرد عمار به رو، جهت

 و شد فتق دچار که زدند قدري به را او، بزنید را او: گفت عثمان. اي گرفته نیز را دیگران و خود انتقام، بکشی را او اگر. است ساخته

 خود ي خانه به را او و شد آگاه او وضع پیامبراز همسر سلمه ام. انداختند خانه بیرون به را او حالت همان به سپس. رفت حال از

 به ظهر ي فریضه گزاردن براي خلیفه وقتی. شدند نارحت جریان از سخت، بود همپیمان آنان با عمار که، مغیره بنی ي قبیله. برد

. کشم می را امیه بنی دودمان از فردي بمیرد ها ضربه این اثر بر عمار اگر: گفت و کرد عثمان به رو ولید بن هشام، آمد مسجد

 به که گرفت صورت دو آن میان تندي ي مذاکره و شد روبرو) ع (علی با گاه آن. نداري را کار این قدرت تو: گفت پاسخ در عثمان

. شود می خودداري آن نقل از کالم ي ازاطاعه پرهیز جهت

  اشخصیته تبعید

 به شام از و شام به کوفه از عثمان، بودند معروف تقوا و سلوك حسن به امت میان در که، را) ص (پیامبر یاران و صحابه از گروهی

 به را خواننده آن ي مطالعه که است آن فصول ترین دردناك از اسالم تاریخ از بخش این. کرد تبعید ربذه به مدینه از و »حمص«

 چون و کنیم می اشاره اجماالً آن از مواردي به بخش این در ما و کند می هدایت خالفت دستگاه در سیاه استبداد یک وجود

 خالفت تبعیدیان دیگر سرگذشت بیان به و کنیم می خودداري آن نقل از هستند آگاه کمابیش ابوذر تبعید سرگذشت با همگان

. پردازیم می عثمان

  او یاران و اشتر مالک تبعید

 عاص بن سعید و کرد برکنار کار از را عتبه بن ولید کوفه زشتکار استاندار، عمومی افکار فشار با، گذشته چنانکه ،سوم ي خلیفه

، رو این از. کند مدارا کامالً سرشناس افراد و قرآن قاریان با که داد دستور او به و گمارد کوفه استان امور ي اداره بر را اموي

 آنها ي نتیجه که داشت گفتگوهایی و نشستها، صوحان فرزندان وصعصعه زید همچون، او وستاند و اشتر مالک با جدید استاندار

 خلیفه با محرمانه طور به مورد این در و داد تشخیص مخالف خلیفه ي سیره با را او همفکران و مالک کوفه استاندار که شد این

 در خلیفه. کند وظیفه انجام تواند نمی هستند کوفه قاریان که او نیارا و اشتر وجود با که شد یادآور خود ي نامه در و کرد مکاتبه

 تو: که کرد یادآوري آن ودر نوشت اي نامه نیز اشتر مالک به، ضمن در. کند تبعید شام به را گروه این که نوشت استاندار پاسخ

 کار از دست نامه این ي مشاهده با که کنم نمی فکر هرگز و، شود می حالل تو خون ریختن کنی اظهار اگر که داري دل در اموري



١٦٦

 شام راه فوراً رسید تو به من ي نامه هرگاه. نیست تو براي حیاتی آن از پس که برسد تو به اي کوبنده بالي اینکه مگر برداري خود

. گیر پیش در را

 در کردکه تبعید شام به بودند کوفه افرادخوشنام و ازصالحان که، را نفري ده گروه یک رسید استاندارکوفه به خلیفه ي نامه وقتی

. خوردندمی چشم به... و حمدانی عبداهللا وحارث نخعی زیاد بن وکمیل صوحان فرزندان وصعصعه زید،اشتر برمالک عالوه آنان میان

 بود نزدیک و ردک تنگ نیز شام استاندار معاویه بر را عرصه تقوا با و شجاع و توانا سخنوران و قرآن قاریان گروه این وجود، قضا از

 آن در را آنان وجود و نوشت خلیفه به اي نامه معاویه لذا. آشوبد بر شام در او ي نماینده و خالفت دستگاه ضد بر عمومی افکار که

: است آمده چنین نامه آن در. دانست خالفت مصالح مخل محیط

 که نیستم مطمئن هرگز من و اند درآورده خروش و جوش به را آن و فاسد را ما دیار و شهر که اي کرده تبعید شام به را گروهی تو

 معاویه ي نامه. نگیرد قرار کجی و تشویق خطر در شامیان ي اندیشه واستقامت فکر سالمت و نشود دچار کوفه سرنوشت به نیز شام

. کند تبعید) درشام اي افتاده دور محل (حمص به را آنان که نوشت او پاسخ در پس. ساخت بیمناك کار سرانجام از را خلیفه

 اجراي از را خلیفه، کوفه عامل، عاص بن سعید ولی، بازگرداند کوفه به دیگر بار را آنان که داشت تصمیم خلیفه که اند گفته برخی

. شدند تبعید حمص به آنان، رو  این از و بازداشت خود تصمیم

 از انتقاد و حقگویی جز گناهی شدند تبعید دیگر استانی به انیاست از سوم ي خلیفه کارگزاران با ناسازگاري جرم به که کسانی

. بودند) ص (اکرم رسول ي سیره به خلیفه عمل خواهان آنان. نداشتند خالفت دستگاه طلبی انحصار

 از را او تا کرد می اعزام را درستکاري و امین افراد، کوفه استاندار گزارش پذیرش جاي به که بود این خلیفه شأن ي شایسته

. کرد نمی اکتفا مأمور یک گزارش به صرفاً مهمی امر چنین در و سازند آگاه ماجرا حقیقت

  ؟بودند کسانی چه شدگان تبعید

 امیر و اند نکرده تضعیف را او نویسان رجال از واحدي است کرده درك را) ص (خدا رسول عصر که است شخصیتی اشتر مالک- 1

 فوت خبر وقتی. است نکرده توصیف شیوه آن به را کسی تاکنون که کرده توصیف آنچنان خود سخنان در را او) ع (علی مؤمنان

 اما. صلداً لکان حجر من کان لو و فنداً لکان جبل من کان لو؟ مالک ما و«: گفت و کرد تأسف اظهار شدیداً رسید) ع (امام به مالک

» ؟کمالک موجود هل و البواکی کفلیب مالک مثل علی. عالماً لیفرحن و عالماً موتک لیهدن اهللا و

، بود سنگ از اگر و) آمد نمی در پرواز به آن فراز بر مرغی که (بود آن بلند ي قله، بود کوه از اگر؟ بود کسی چه مالک دانی می

. دبگرین کنندگان گریه باید مالک مثل بر. ساخت شادمان را دیگر جهانی و غمگین را جهانی مالک اي تو مرگ. بود سخت سنگی

؟ دارد وجود مالک نظیر آیا

 خود ي قبیله بزرگ و دیندار و فضیلت با شخصی:نویسد می »استیعاب «در ابوعمرو که بس همین او ي درباره. صوحان بن زید - 2

 بغدادي خطیب. نوشید شهادت شربت) ع (علی امام رکاب در جمل نبرد در و داد دست از را خود دست یک قادسیه نبرد در. بود

. کرد می سپري داري روزه با را روزها و عبادت به را شبها زید: یسدنو می
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. بود دیندار و سخنران و بزگوار او همچون، صعصعه، زید برادر - 3

 رسول وقتی که است کسی او. بود کرده حفظ حضرت آن از احادیثی و بود) ص (اکرم پیامبر یاران از خزاعی حمق بن عمرو - 4

 ساز مند بهره جوانیش از را او، خداوندا: فرمود و کرد دعا او ي درباره حضرت آن کرد ابسیر شیر با را) ص (اکرم

 یک با آنان همگی، »خلیله دین علی االنسان «حکم به زیرا. سازد می آشنا تبعیدي افراد دیگر احوال به را ما، افراد این با آشنایی

 معنوي و سیاسی مقامات و زندگی تبیین. کردند می انتقاد او عمال و وقت ي خلیفه اعمال از و، بودند آمده گرد هم دور وایده فکر

 تبعیدي افراد دیگر ي عمده خصوصیات بیان به و کنیم می کوتاه را سخن دامن لذا. است سخن ي اطاله ي مایه آنان ي همه علمی و

 سخت کوفه وقت استاندار زشت کارهاي از آن در و نویسد می سوم خلیفه به خود امضاي با اي نامه عبده بن کعب. پردازیم می

 عثمان. شود می بازخواست فوراً دهد می عثمان دست به را نامه رسان پیام وقتی. سپارد می ابوربیعه به را نامه و کند می شکایت

 جویا ازاو، بودند داده ابوربیعه وبه نوشته را نامه) امضا بدون ولی (جمعی دسته طور به که، را کعب همفکران ي همه اسامی

 کار این از را او) ع (علی ولی،گیرد می رسان نامه تأدیب بر تصمیم خلیفه، کندمی خودداري آنان اسامی افشاي از او ولی، شود می

. کند تبعید ري به را او بزندو تازیانه بیست را دهدکعبمی دستور درکوفه العاص بن سعید استاندارخود به عثمان، سپس.دارد می باز

 خمس که گاه آن، خلیفه عمل از که بود این او جرم و شد تبعید خیبر به مدینه از، پیامبر صحابی، جمحی حنبل بن نعبدالرحما

  : گفت چنین اشعاري درضمن و کرد انتقاد،بخشید مروان به را آفریقا غنایم

    الحمی حمیت و آثرته/ الغنیمۀ خمس مروان اعطیت و

. کردي حمایت خود خویشاوند از و داشتی مقدم دیگران بر را او و اديد مروان به را) آفریقا (غنایم پنجم یک

. برد می سر به تبعید حال به خیبر در بود زنده عثمان که روزي تا مرد این

 عثمان قتل و محاکمه جریان

   پنجگانه عوامل واکنش

 کارگزاران ي کلیه و خلیفه و شود لندب اسالمی کشور اکناف و اطراف از اعتراض موج که شد سبب شده یاد ي پنجگانه عوامل

. سازد متهم اسالم صحیح مسیر از انحراف به را آنان ي همه و ببرد سؤال زیر را خالفت

 خواهد کنار بر خالفت از دهدواال تغییر را خود وضع کردندکهمی درخواست ازخلیفه پیوسته اطراف مسلمانان و صحابه،جهت این از

: شویم آشنا آنان سخنان از برخی و معترضان از بعضی بااسامی که شودمی روشن درصورتی واعتراض مخالفت موج عظمت.شد

 دارد کالمی، میان آن از. آن از پس چه و او قتل از پیش چه؛ دارد عثمان اعمال ي درباره بسیاري سخنان) ع (علی مؤمنان امیر - 1

 دعوت شامیان با نبرد به را مهاجرین فرزندان که روزي در رتحض آن. است خلیفه کارهاي ي درباره) ع (امام دیدگاه بیانگر که

 حمال دم علی یقاتل من الی انفروا الشیطان اولیاء و االحزاب بقیه و الکفر ائمۀ الی انفروا المهاجرین ابناء یا«: فرمود چنین کرد می

. »شیئاً اورزارهم من الینقص ۀالقیام یوم الی خطایاهم لیحمل انه النسمۀ بر و الجنۀ فلق الذي اهللا فو الخطایا
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 معاویه با جنگ به کنید حرکت، برخیزید شیطان دوستان و احزاب ي مانده باقی و کفر سران با نبرد براي، مهاجرین فرزندان اي

 انسان و شکافت را دانه که خدایی به. است برخاسته) عثمان (=کشیده بردوش را بسیاري خطاهاي که کسی خود گرفتن براي که

. شد نخواهد کم چیزي نیز دیگران گناه از که حالی در، کشید خواهد دوش به رستاخیز روز تا را دیگران گناهان او، آفرید را

 مال من اعطاه مال کل و عثمان اقطعها قطیعۀ کل انا اال«: فرمود سخنرانی یک ضمن در خود خالفت از روز دومین در) ع (امام

 به است داده کسی به که خدا مال از مالی هر و کرده واگذار دیگري به را آن عثمان که زمینی ره. »المال بیت فی مردود فهو اهللا

. شود بازگردانده المال بیت

 آن که است مطلبی، همه از روشنتر. است خلیفه کارهاي به نسبت امام ي نظریه بیانگر) ع (علی سخنان دیگر و کلمات این

 ابیه بنوا معه قام و، معتلفه و نثیله بین، حضنیه نافجا القوم ثالث قام ان الی... «: ستا نموده بیان شقشقیه ي خطبه در حضرت

. »الربیع نبتۀ االبل خضم اهللا مال یخضمون

 قرار عثمان شتم و ضرب مورد عمار وقتی. کرد می تخطئه را عثمان اعمال دیگران از بیش) ص (اکرم رسول همسر عایشه - 2

، است نشده فرسوده پیامبر کفش و لباس هنوز، مردم: گفت و آورد رابیرون پیامبر کفش و جامه، شد اهآگ جریان از عایشه و گرفت

. اید کرده فراموش را او سنت شما اما

 ترك خدا ي خانه زیارت قصد به را مدینه عایشه، بودند کرده محاصره را عثمان ي خانه صحابه از گروهی و مصریان که ایامی در

 زیرا، شود منصرف مسافرت از که کردند درخواست او از عاب بن وعبدالرحمان ثابت بن وزید حکم بن مروان امهنگ این در. گفت

 تو پاي بر کاش اي که دارم دوست: گفت بلکه، کرد رد را آنان تنها نه عایشه کند دور خلیفه از را بال توانست می مدینه در او وجود

 را او حمل رنج و نهادم می اي کیسه میان در را او یا، افکندم می دریا به را دو هر و بود سنگی کنی می یاري را او که دوستت پاي و

. افکندم می دریا به و کشیدم می

 بیعت و خلیفه قتل از که روزي تا که بس قدر همین شود نقل تماماً اینجا در که است آن از بیش عثمان ي درباره عایشه سخنان

 در، راه ي نیمه در و کرد مدینه آهنگ و شد فارغ حج اعمال از که گاه اماآن، کرد می انتقاد عثمان از پیوسته نبود آگاه) ع (علی با

 من سر بر آسمان کاش اي: گفت و داد موضع تغییر فوراً، شد آگاه) ع (علی با مردم بیعت و خلیفه قتل از »سرف «نام به محلی

 و شد کشته مظلوم عثمان سوگند خدا به زیرا، بازگردانید مکه سوي به رام: که کرد درخواست و گفت را جمله این! آمد می فرود

! گیرم می را او انتقام من

 را خود سخن که هستی کسی نخستین تو: گفت و داد جرأت خود بودبه کرده گزارش را عثمان قتل که فردي، هنگام این در

 او که گویی می چگونه حاال؛است ورزیده کفر خدا آیین به که رابکشند »نعثل «این باید که گفتی می درگذشته تو. کردي عوض

. است من نخستین ازسخن بهتر من دوم وسخن اند کشته دادن ازتوبه راپس خلیفه آنان:گفت درپاسخ وي؟است شده کشته مظلوم

 او و گرفتند ار او دور مردم. گزید سکنی آن در و آویخت اي پرده اسماعیل حجر در و رفت مسجد سوي به شد مکه وارد وقتی

. گیرم می را او انتقام من و است شده کشته گناه بی عثمان: گفت می

 نفري شش شوراي در عثمان پیروزي که است شخصیتی او. است عثمان به معترضان از دیگر یکی عوف بن عبدالرحمان - 3

. بود او ي خدعه و ابکتار موهون
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 و کردند اعتراض عبدالرحمان به مردم، نهاد پا زیر، شیخین روش و) ص (مبرپیا سنت به عمل بر مبنی، را خود تعهد عثمان وقتی

 سخن او با که من بر. شود منتهی جا این به کار که کردم نمی فکر من: گفت می پاسخ در او. توست کار انحرافها این ي همه: گفتند

 عبدالرحمان بیماري دوران در عثمان وقتی حتی .نگفت سخن او با خود حیات ي لحظه آخرین تا عبدالرحمان روز آن از و. نگویم

. نشد وي با گفتن سخن به حاضر و برتافت چهره خلیفه از او، کرد عیادت او از

 نام اینجا در که است آن از بیش ساختند فراهم را او قتل مقدمات و شوریدند خلیفه ضد بر خود گفتار با که کسانی تعداد، باري

 با آشنایی براي، حال هر به. کردند می انتقاد او از همه از بیش زبیر و طلحه اینکه آن و است مهم ریگ مورد دو ذکر. شوند برده

 ما هدف زیرا، شود مراجعه تاریخی کتب به خالفت منصب از خلیفه سقوط در آنان تالشهاي و دیگر مخالفان سخنان و اسامی

. است) ع (علی با ممرد بیعت هاي زمینه بیان بلکه، نیست عثمان خالفت سقوط شرح

   عثمان خانه  محاصره

 مراکز از که شد سبب خود خالفت ي حوزه اشکاالت و نقایص به عثمان توجهی بی و کرد را خود کار، شورش ي پنجگانه عوامل

 کارهاي از خلیفه ي بازدارنده و منکر از ناهی و معروف به آمر عنوان به گروهی، مصر و بصره و کوفه مانند، روز آن مهم اسالمی

 و توبه براي اي چاره خود مدنی همفکران با و شوند مدینه رهسپار شیخین ي سیره و) ص (پیامبر سنت و الهی کتاب مخالف

. بیندیشند خالفت از گیري کناره یا واقعی اسالم به خلیفه بازگشت

 در مصر و بصره و کوفه شهر سه از خلیفه ي سیره مخالف اشخاص هجري 34 سال در: نویسد می »االشراف انساب «در باالذري

 گواه و شاهد عنوان به که گرفتند تصمیم همگی و پرداختند گفتگو به عثمان کارهاي ي درباره و آمدند گرد هم دور مسجدالحرام

 سال در و بپردازند گفتگو به همفکرند مورد این در آنان با که کسانی با و بازگردند خود شهرهاي به خلیفه ناشایست اعمال بر

 و سازند رهایش بازگشت خود کارهاي از او اگر. بگیرند تصمیم خلیفه ي درباره و کنند مالقات هم با مدینه در ایام همان در آینده

. کنند برکنار کار از را وي صورت این غیر در

 یک رأس در عبدي بلهج بن حکم، کوفه از نفري هزار گروه یک رأس در اشتر مالک، )هجري 35 سال (بعد سال در، رو این از

 وارد مصر از بیشتر یا نفر صد چهار رأس در خزاعی بدیل و عمر و تجیبی سکونی بشر بن کنانۀ، بصره از نفري پنجاه و صد گروه

. پیوستند آنان به بودند مخالف سخت خلیفه روش با که انصار و مهاجرین از عظیمی گروه و شدند مدینه

 ي قبیله، بودند گرفته قرار خلیفه مهري بی مورد بکر ابی بن محمد و یاسر عمار و مسعود نب عبداهللا چون: نویسد می مسعودي

 این از غیر دیگرانی نیز و بکر ابی بن محمد جهت به »تیم «و عمار از حمایت به »مخزوم بنی «و عبداهللا پشتیبانی به »زهر بنی«

 چنین آن مضمون که نوشت خلیفه به اي نامه مصري هیأت. دکردن محاصره را خلیفه ي خانه و پیوستند شورشیان به گروه سه

 را خدا سپس، را خدا، را خدا. دهند تغییري خود در آنان اینکه مگر سازد نمی دگرگون را قومی هیچ وضع خداوند؛ بعد اما: است

 هرگز ما. شویم می خشنود خدا براي و کنیم می خشم خدا براي ما سوگند خدا به. مکن فراموش آخرت از را خود حظ که

  . کارماست و گفتار این. برسد ما به اعمالت به نسبت صریحی ي توبه تا گذاریم نمی زمین به دوشهایمان از را خود شمشیرهاي
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   شورشیان برابر در خلیفه تعهد

 افراد و بودن آگاه شورش عمق از او ولی. کند تالش حصار شکستن در و بگیرد جدي را کار خلیفه که شد سبب خانه ي محاصره

 غائله عاص و عمر یا شعبه بن مغیرة وساطت با که کرد می گمان او. داد نمی تشخیص خوبی به آن نامان بد از را جامعه خوشنام

 منفور هاي چهره این با انقالبیون وقتی. فرستاد خانه بیرون به انقالب آتش کردن خاموش براي را دو آن، رو این از. یابد می خاتمه

 تو که برگرد خدا دشمن اي: گفتند عمروعاص به و؛ برو، برو فاجر فاسق اي: گفتند مغیره به. دادند شعار آنان ضد بر دشدن روبرو

 را شورش این تواند می او فقط که گفت و ساخت) ع (علی موقعیت متوجه را خلیفه عمر فرزند هنگام این در. نیستی امینی فرد

) ع (امام و. کند دعوت) ص (پیامبر سنت و خدا کتاب رابه گروه این که کرد درخواست تحضر آن از خلیفه، رو این از. بخواباند

 تصمیم) ع (علی. کند عمل سپارد می تضمین او طرف از) ع (علی آنچه بر خلیفه آنکه شرط به دهد انجام را کار این که پذیرفت

) ع (علی تضمین خاطر طیب با نیز شورشیان. نماید عمل پیامبر سنت و خدا کتاب به خلیفه که کند ضمانت او طرف از که گرفت

 قرار و پذیرفت را آنان توافق نیز او. کردند نکوهش سخت را او و شدند وارد عثمان بر حضرت آن همراه به گاه آن و. پذیرفتند را

 به مؤمنان امیر عثمان خدا ي بنده از است اي نامه این: نوشت زیر شرح به اي نامه تعهد پس. بدهد کتبی تعهد مورد این در که شد

 عطا مورد را محرومان؛ کند عمل پیامبر سنت و خدا کتاب به که سپارد می تعهد خلیفه. اند کرده انتقاد و ایراد او بر که کسانی

 بن یعل... ،نسازد متوقف دشمن سرزمین در را اسالم ارتش؛ بازگرداند اوطانشان به را تبعیدیان؛ بخشد امنیت خائفان به؛ قراردهد

، وقاص سعد، طلحه، زبیر مانند گروهی.کند عمل تعهد این بر که است عثمان بر و است مسلمانان و مؤمنان حامی طالب ابی

 35 سال ي ذیقعده در نامه. کردند امضا را ورقه ذیل شهود عنوان به... و ابوایوب، حنیف بن سهل، ثابت بن زید، عمر بن عبداهللا

 ي خانه حصار و گرفت پیش در را خود شهر راه و کرد دریافت مضمون همین به اي نامه روههاگ از یک هر و شد نوشته هجري

 شد آزاد کامالً آن به آمد و رفت و شکست درهم خلیفه

 را تو سخنان آنان تا بگویی سخن مردم با است الزم: گفت او به و کرد مالقات خلیفه با دیگر بار) ع (امام، شورشیان تفرق از پس

 به دیگر شهرهاي از هیأتهایی دیگر بار نیست بعید و است گرفته فرا را اسالمی بالد انقالب امواج زیرا.دهند شهادت تو بر و بشنوند

 خانه از لذا، بود آگاه کامالً) ع (علی صفاي و صدق از خلیفه. بگویم سخن آنان با که بخواهی من از بار دیگر و شوند سرازیر مدینه

. کرد ندامت ابراز خود نامطلوب يکارها از و آمد بیرون

 و هدایت پرتو در بعد به آن از عثمان اگر و داد انجام بزرگی خدمت بحق، خالفت مقام ابهت و کلمه وحدت حفظ براي) ع (امام

 و بود بین دهن و االراده ضعیف شخصی خلیفه متأسفانه ولی داد نمی رخ او براي اي حادثه هیچ داشت می بر گام او راهنمایی

، مصریان تفرق از پس لذا. بودند ربوده را او ودرایت عقل حکم بن مروان همچون کسانی و نداشت درستکاري و بین واقع مشاوران

. شد مرتکب ناشایستی بسیار عمل مروان فشار اثر بر خلیفه

 گزارشهایی مدینه از چون هک کند وانمود چنین و نماید منعکس دیگر صورتی به مصریان با را خود مالقات که کرد تالش عثمان

. گشتند باز خود دیار به است اساس بی گزارشها که دریافتند چون و بودند آمده اینجا به تحقیق براي آنان بود رسیده مصر به

؛ بترس خدا از: که کشیدند فریاد او سر بر همگی. شد بلند مخالفان طرف از اعتراض موج درآمد خلیفه دهان از سخن این وقتی

: گفت و کرد بلند را دستها قبله به رو و گرفت پس را خود سخن دیگر بار خلیفه که بود اي اندازه به اعتراض فشار. کن توبه

! گردم می باز تو سوي به که هستم کسی نخستین من، پروردگار
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   انقالب سران اعدام دستور صدور

 غالم »ایله «نام به محلی در راه میان در اما، بودند گفته ترك رمص عزم به را مدینه آنان. پذیرد پایان مصریان غائله که بود نزدیک

. باشد سرح ابی بن عبداهللا مصر استاندار به خلیفه از اي نامه حامل وي که دادند احتمال آنان رود می مصر راه به که دیدند را عثمان

 نامه مضمون. داشت قرار آن در اي نامه که یافتند قلع از اي لوله، او آب ظرف میان در و پرداختند او اثاث تفتیش به، رو این از

 قطع را عدیس ابی و عروه و کنانه دستهاي و بزند را او گردن شد مصر وارد بدیل بن عمرو وقت هر که بود این مصر والی به خطاب

. بیاویزد دار به را آنان گاه آن و شوند آغشته خود خون به بگذارد و کند

 مالقات) ع (علی با و بازگشتند مدینه به راه نیمه از همگی و کرد سلب مصري هیأت از را یشتنداريخو نوع هر، نامه ي مشاهده

، خط که کرد یاد سوگند عثمان. داد نشان او به را آن و شد عثمان ي خانه وارد نامه با) ع (علی. دادند ارائه او به را نامه و کردند

 نبوده آگاه نامه از خلیفه راستی به که بود آن از حاکی امر ظواهر. است خبر بی نآ از او ولی اوست مهر، مهر و او ي نویسنده خط

، بصره به وي انتقال از پس که بود ابان بن حمران نزد خلیفه مهر که ویژه به، است بوده حکم بن مروان مانند او اطرافیان کار و

 شد می حفاظت مروان نزد در مهر

 تو را نامه این آیا: پرسیدند، دیدند را او چون و شدند مالقات خواستار او از و کردند محاصره مجدداً را خلیفه ي خانه مصري هیأت

 نوشته تو اطالع بدون اي نامه چنین اگر: گفت هیأت ي نماینده. است اطالع بی آن از که کرد یاد سوگند خدا به عثمان؟ اي نوشته

: گفت خلیفه. کن گیري کناره خالفت از زودتر چه هر پس؛ نداري را مسلمانان امور تصدي و خالفت شایستگی تو، است شده

 علل اینکه جاي به اما. کرد ناراحت را امیه بنی، مصریان جرأت. آورم نمی بیرون هرگز است کرده من تن بر خدا که را لباسی

) ع (امام. دانستند خالفت مقام به هیأت جسارت عامل را او و ندیدند) ع (علی دیوار از کوتاهتر دیواري، کنند مطرح را واقعی

 کاري دیگر ولی، آوردم فراهم را مصریان بازگشت مقدمات من. ندارم شتري من وادي این در که دانید می: گفت و زد آن بر نهیبی

 و آنان گفتار از من، خدایا: یعنی. »حدث به حدث ان و دمه من و یقولون مما ابرء انی اللهم«: گفت گاه آن آید نمی بر من دست از

. ندارم آن در مسئولیتی کوچکترین من دهد رخ اتفاقی اگر و جویم می بیزاري خلیفه خون ریختن از

 تسلیم را مروان عثمان که ورزیدند اصرار مصریان، رو این از. است شده نوشته مروان دستور یا خط به نامه که داد می نشان قرائن

 و شد تنگتر شورشیان طرف از خلیفه ي خانه ي محاصره ي حلقه لذا. کرد خودداري فساد عامل این تسلیم از خلیفه ولی، کند آنان

. کردند می جلوگیري شدت به آنجا به آب ورود از

 کمک به) ع (امام. برساند الخالفه دار به آب مقداري که دهند خبر) ع (علی به زودتر چه هر که خواست خود اطرافیان از خلیفه

 که داد رخ درگیري کنندگان محاصره و هاشم بنی میان آب رسانیدن در. کرد خلیفه ي خانه ي روانه بآ از پر مشک سه هاشم بنی

  . رساندند خانه درون به را آب سرانجام ولی، شدند مجروح هاشم بنی از بعضی آن ي نتیجه در
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   محاصره روزهاي در خلیفه پراکنی نامه

 او از و، اند شکسته را بیعت و اند شده کافر مدینه اهل که شد یادآور آن در و نوشت معاویه به اي نامه محاصره ایام در عثمان

 یاران با که گفت و نداد اثر ترتیب عثمان ي نامه به معاویه ولی. کند اعزام مدینه به را جنگنده مردانی زودتر چه هر که خواست

 اي نامه و فرستاد بصره در عامر بن عبداهللا و شام در بجلی اسد بن یزید براي نیز هایی نامه خلیفه! کند نمی مخالفت) ص (پیامبر

 به برخی. نیفتاد مؤثر ها نامه از هیچیک ولی، نوشت، بود عباس ابن با سال آن در آن سرپرستی که، حج موسم در حاضران به هم

. شدند آگاه او قتل از مدینه به رسیدن از پیش ولی، شتافتند خلیفه کمک

  بخشید سرعت عثمان تلق به مروان تدبیر سوء

 تا نشود خانه وارد آذوقه و آب که شد می صرف این در آنان کوشش و نبودند خلیفه ي خانه به هجوم بر مصمم کنندگان محاصره

 از نفر یک و برخاست مبارزه به که، مروان تدبیر سوء ولی. شوند کنندگان محاصره درخواست تسلیم او دستیاران و خلیفه

، جمعی هجوم دراین. گردد آغاز خانه داخل به هجوم که شد سبب، درآورد پاي از خود شمشیر با لیثی عروه منا به را شورشیان

 ي خانه از مهاجمان. شدند کشته الرحمان عبد بن عبداهللا و عوف عبداهللا، وهب بن عبداهللا نامهاي به خلیفه طرفداران از نفر سه

 ي وسیله به ناقل نام به عثمان غالم خاه داخل در. دادند خاتمه خلیفه حیات به و یافتند راه دارالخالفه به انصاري حزم بن عمرو

 خالفت کارگزاران و خلیفه جان محافظان که، امیه بنی که بود اي گونه به هجوم شدت. آمد در پاي از عبید بن عمرو و اشتر مالک

 این لذا و کرد مخفی خود ي خانه در را آنان) ابوسفیان دختر) (ص (اکرم رسول همسر حبیبه ام و نهادند فرار به پا همه، بودند

 بن سودان و تحبیبی بشر بن کنانۀ و بکر ابی بن محمد دست به خلیفه قتل. است معروف »الدار یوم «حادثه به تاریخ در حادثه

 جان نیمه بدن روي بر را خود نائله او همسر، خلیفه قتل هنگام به. گرفت انجام صابی بن عمیر و حمق بن عمرو و مرداي حمران

 از پس و راساخت او کار مهاجمان ضربات ولی، گردید عثمان سر قطع از مانع و شد قطع او انگشت دو نتیجه در و انداخت شوهر

. افتاد اش خانه ي گوشه در او روح بی جسد، دقایقی

  علی حضرت با مردم بیعت و عثمان قتل از پس

 قتل به امیه بنی از ناشایست افراد دست به حکومت کار سپردن و او بیجاي بخششهاي و بذل و صحابه نیکان با سوم خلیفه رفتار

 و عراقی و مصري انقالبیون دست به خود ي خانه در عثمان، هجري پنج و سی سال الحجه ذي هجدهم روز در. گردید منجر وي

. فرارکردند مکه به او اول دست طرفداران و حامیان و شد کشته) ص (پیامبر یاران از گروهی همکاري با

 ي آینده زمامدار ي درباره کس هر و برد فرو حیرت و بهت در را آن ي حومه و مدینه مسلمانان سوم ي خلیفه قتل خبر انتشار

 ههم از بیش و کرده خالفت نامزد را خود... و وقاص سعد و وزبیر طلحه مانند صحابه از افرادي و اندیشید می اي گونه به مسلمانان

. بودند خالفت ي اندیشه در

 هرچه را خالء این که شدند آن بر، رو این از. ریخت خواهد درهم اسالمی ممالک اوضاع خلیفه قتل اثر بر که دانستند می انقالبیون

 و بیست این طی در که بودند کسی پس در آنان. نگردند باز خود اوطان به وي با بیعت و خلیفه برگزیدن از پیش و کنند پر زودتر

 هر، را خود دیگران. نبود) ع (علی جز کس آن و باشد مانده وفادار) ص (پیامبر سنتهاي و اسالم تعالیم به نسبت گذشته سال پنج

 دوران در آنان همانند افرادي و زبیر و طلحه! بودند مشترك او با عثمان ضعفهاي از جهاتی در و کرده آلوده دنیا به، اي گونه به یک
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 شهر آن و شهر این در کاخهایی تهیه و امالك درآمد جمع و وصول و دنیوي امور به رسیدگی راصرف خود وقت سوم ي خلیفه

. بودند بریده شیخین سنت حتی و) ص (خدا رسول سنت با را خود پیوند، کرده

 مؤمنان امیر بود شده محاصره نانقالبیو سوي از خلیفه ي خانه که ایامی در و بود زبانها سر بر همه از بیش) ع (علی نام اینکه با

 رضایت مورد که اي گونه به را غائله که کرد می کوشش همه از وبیش رفت می شمار به طرفین اعتماد مورد رسان پیام یگانه

) جوانی بجز (همگی، بزنند کنار صحنه از را) ع (علی که شد سبب سقیفه ماجراي در که عواملی ولی، سازد خاموش باشد طرفین

 بار براي را) ع (امام عوامل همان، کرد نمی دخالت عمومی افکار فشار و انقالبیون نیرومند و نافذ ي اراده اگر و بود باقی خود حال به

. ساخت می محروم الهی ي حقه حکومت از را جامعه سپردومی صحابه ازشیوخ فردي به را خالفت و زد می عقب صحنه از نیز چهارم

 و مال صاحب عثمان خالفت ي دوره در که، صحابه شیوخ هرگز بود عادي مدینه اوضاع و گذشت می در طبیعی مرگ به عثمان اگر

 بلکه. کردند می بندي دسته او ضرر به شد می تشکیل که شورایی در و دادند نمی رأي)ع (علی حکومت به، بودند شده فراوان جاه

 که کردند می وادار را وقت ي خلیفه و نکشد نیز شورا به کار که کردند می ایفا نقشی سیاست ي صحنه گردانان تعزیه و بازیگران

. برگزید خالفت براي را عمر، ابوبکر که همچنان؛ برگزیند خالفت به پسندند می آنان که را کسی

 کار مصدر را آنان از یک هیچ و کرد خواهد مصادره را آنان اموال بگیرد دست به را امور زمام) ع (علی اگر که دانستند می گروه این

 آن وقتی لذا. بودند آگاه کامالً حضرت آن روحیات از و خواندند می) ع (امام درجبین روشنی به را حقیقت این آنان. ساخت نخواهد

 که عواملی. کردند بپا را »جمل «خونین نبرد و شکستند را خود پیمان فوراً، نداد دخالت امور ي اداره در را زبیر و طلحه حضرت

: از بودند عبارت عمدتاً زد کنار حکومت ي صحنه از سقیفه در را) ع (امام

). ع (علی دست به) ص (پیامبر ي صحابه بستگان شدن کشته - 1

. داشت وجود، امیه بنی باالخص، دیگر هاي تیره و هاشم بنی میان که اي دیرینه عداوت - 2

. الهی احکام اجراي در) ع (علی سختگیري - 3

، نبود آنها از کمتر تأثیر قدرت حیث از که، نیز دیگري عامل بلکه، بود باقی خود قوت به عثمان قتل از پس عوامل این تنها نه

 ي وزنه یک عثمان خالفت زمان در عایشه. بود) ع (امام با) ص (اکرم رسول همسر عایشه مخالفت آن و بود شده آنها بر مزید

 نشان صحابه به را) ص (پیامبر پیراهن گاهی منظور بدین و کرد می تحریک عثمان خون ریختن به کراراً را مردم وي. بود سیاسی

. است شده دگرگونیها دستخوش او دین ولی نشده کهنه پیراهن این هنوز که گفت ومی داد می

 بود يا کفه سیاسی سنگینی ي مایه کرد می نقل) ص (پیامبر از که زیادي احادیث و داشت مسلمانان میان در عایشه که احترامی

. ورزید می مخالفت وي به نسبت که بود کسی زحمت موجب و جست می تمایل طرف آن به وي که

: بود زیر امور از ناشی) ع (علی با عایشه مخالفت

. بود داده نظر عایشه طالق به »افک «داستان در) ع (علی، اوالً

. بود نیاورده فرزندي پیامبر از او ولی تداش فرزند چندین) ع (علی از) ص (پیامبر گرامی دختر فاطمه، ثانیاً
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. داند می فدك و خالفت غاصب را او و است ناراضی پدرش خالفت از) ع (علی که کرد می احساس عایشه، ثالثاً

 تخالف کردن قبضه براي نفر دو این و بود) اسماء (او خواهر شوهر زبیر و عایشه زاده عمه »تیم «ي قبیله از طلحه، اینها بر عالوه

. داشتند آمادگی کامالً

، عثمان قتل ي حادثه در: است کرده نقل را آن طبري که است زیر داستان) ع (علی حکومت از عایشه نارضایی بر روشن گواه

 بیعت و خلیفه قتل از، »سرف «نام به اي منطقه در، راه نیمه در. شد مدینه رهسپار حج اعمال پایان از پس. بود مکه در عایشه

 سر بر آسمانها کاش اي: گفت و کرد مرگ آرزوي که گردید ناراحت اي اندازه به خبر این از و شد آگاه) ع (علی با انصار و مهاجرین

 قیام او خونخواهی به من سوگند خدا به و شد کشته مظلوم عثمان: گفت و بازگشت مکه به منطقه آن از سپس. ریخت می فرو

، است شده کافر زیرا بکشند را عثمان که گفتی می مردم به دیروز تا تو: گفت و داد تجرأ خود به خلیفه قتل گزارشگر. کنم می

 اند کشته سپس و اند داده توبه را او انقالبیون: گفت پاسخ در وي؟ دانی می مظلوم را او امروز چطور

  علی حضرت با انقالبیون بیعت

 از عمومی افکار پشتیبانی و انقالبیون قدرت، سازد محروم خالفت از مچهار بار براي را) ع (امام بود نزدیک شده یاد عوامل آنکه با

 حضرت آن به و آوردند) ع (علی ي خانه به رو جمعی دسته صورت به) ص (اکرم رسول یاران و ساخت اثر بی را منفی عوامل آنان

 نیست او از تر شایسته شخصی خالفت براي که گفتند

 که نحوي به، شد تشکیل مسجد در مسلمانان از عظیمی اجتماع عثمان قتل از پس :نویسد می »الجمل «کتاب در ابومخنف

 ابوالهیثم و عمار مانند، انصار و مهاجرین از بزرگی شخصیتهاي. بود خلیفه تعیین اجتماع از هدف. گردید جمعیت از لبریز مسجد

 ي درباره عمار همه از بیش. کنند بیعت علی با که دادند نظر... و انصاري ابوایوب و عجالن بن مالک و رافع بن رفاعۀ و التیهان بن

 آن مانند سرنوشتی به است ممکن نجنبید زود اگر. دیدید را پیشین ي خلیفه وضع شما: که بود جمله ازآن و گفت سخن علی

 صدا یک مردم ي همه هنگام این در. آگاهید او سوابق و فضایل از همگی و است کار این براي فرد ترین شایسته علی. شوید دچار

 ریختند علی ي خانه به و برخاستند جا از همه وقت آن. هستیم راضی او خالفت و والیت به ما: گفتند

 ارسلها وقد وردها یوم الهیم االبل تداك علی کوا فتدا«: است کرده توصیف چنین اش خانه به را جمعیت ورود ي نحوه خود) ع (امام

 و عقال ساربان که اي تشنه شتر ازدحام سان به آنان. »لدي بعض قاتل بعضهم او قاتلی انهم نتظن حتی مثانیها خلعت و راعیها

 خواهد می آنان از بعضی یا، بکشند مرا خواهند می که کردم گمان که، آوردند هجوم من بر سازد رهایش و کند باز را ریسمانش

. بکشند من حضور در را دیگر بعضی

 موي مانند مردم: کند می توصیف چنین اش خانه به ورود موقع در را انصار و مهاجرین ازدحام، شقشیقه ي خطبه در، حضرت آن

 طرف و رفتند پا و دست زیر به حسین و حسن که آنجا تا، آوردند هجوم من سوي به طرف هر از و ریختند دورم به کفتار گردن

. پذیرفتم را آنان بیعت من تا تندگرف مرا پیرامون گوسفند ي گله سان به و شد پاره من ورداي جامه
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 و نپذیرفتند آنان. گردم شما فرمانرواي که است آن از بهتر باشم شما مشاور من: فرمود آنان درخواست پاسخ در) ع (امام، باري

 چه، گیرد امانج مسجد در بیعت مراسم باید دارید اصرار که اکنون: فرمود) ع (امام. کنیم نمی رهایت نکنیم بیعت تو با تا: گفتند

. پذیرد صورت مسلمانان ي توده رضایت بدون و باشد پنهانی تواند نمی من با بیعت

 آنان به دیگر گروههاي سپس. کردند بیعت او با انصار و مهاجرین و کرد حرکت مسجد سوي به جمعیت پیشاپیش در) ع (امام

 بیعت عنوان به را او دست یک به یک نیز دیگران آنان از سپ. بودند وزبیر طلحه کردند بیعت او با که کسانی نخستین. پیوستند

، عمر بن عبداهللا، مسلمه بن محمد از: بودند عبارت آنان(، نیست باالتر انگشتان ي شماره از آنان تعداد که، نفر چند جز و فشردند

 تاریخ (بودند او هواداران و »عثمانیه «زا همه، طبري تعبیر به، اینان، سالم بن عبداهللا، مالک بن کعب، قاص و سعد، زید بن اسامۀ

 پیشوایی و خالفت به همه )نکردند شرکت جمل جنگ در ولی کردند بیعت اینان دیگر بعضی ي عقیده به) 153 ص، 5 ج، طبري

 گرفت انجام الحجه ذي ماه پنجم و بیست روز در) ع (امام با مردم بیعت. دادند رأي او

  بیعت ترین  طبیعی

 و صحابه آراء بر او گزینش و نشده برگزید آراء اتفاق به قریب اکثریت با) ع (علی مانند اي خلیفه هیچ اسالمی تخالف تاریخ در

 به و آورد دست به راه این از را خالفت که است) ع (علی امام تنها این. است نبوده متکی قراء و فقها و انصار و مهاجرین از نیکان

. رسید) ع (علی به راه این از زمامداري بهتر عبارت

 حتی«: کند می توصیف چنین او با بیعت براي را مردم ي سابقه بی استقبال و ازدحام کیفیت خود سخنان از یکی در) ع (امام

 تحامل و الکبیر الیها هدج و الصغیر بها ابتهج ان ایاي ببیعتهم الناس سرور من بلغ و الضعیف وطی و الرداء وسقط النعل انقطعت

 به من با بیعت از مردم شادي و ماند پا زیر ناتوان و بیفتاد دوش از عبا و بگسست کفش بند »الکعاب الیها حسرت و لیلالع نحوها

 به چهره از نقاب بیعت ي منظره ي مشاهده براي دختران و آمد بیعت سوي به ناتوان و پیر و شد خشنود کودك که رسید حدي

 براي هرگز و نیست هدف) ع (علی براي خالفت که دانست می چه. کرد خودداري) ع (ماما با بیعت از عمر بن عبداهللا.زدند عقب

 دوم روز. خواهد می توانان نا و ضعیفان حقوق بازگیري و عدالت واجراي حق ي اقامه براي تنها را آن و شکند نمی دست و سر آن

 وسوسه و تشکیک راه از آنکه قصد به آمد امام نزد به عبداهللا، بود هجري پنج و سی سال الحجه ذي ششم و بیست روز که، بیعت

 راضی تو خالفت به مردم ي همه زیرا، واگذاري شورا به را خالفت کار که است بهتر: گفت. سازد منصرف خالفت از را حضرت آن

 را آنان ازدحام آیا. کنند بیعت من با که نخواستم آنان از که من! تو بر واي: گفت و آشفت بر هنگام این در) ع (امام. نیستند

 که دانست می زیرا، گرفت پیش در را مکه راه ندید مساعد را مدینه محیط چون عمر فرزند. نادان اي برو و برخیز؟ نکردي مشاهد

 کرد خواهد رعایت پیوسته را آنجا احترام امام و خداست امن حرم مکه

 بیعت و است نبوده کار در اجباري و اکراه کوچکترین حضرت آن با مردم بیعت در که است حاکی) ع (امام سخنان و صحیح تاریخ

، زبیر و طلحه حتی. فشردند می اسالم زمامدار عنوان به را) ع (علی دست، گوناگون هاي انگیزه با هرچند، رضایت کمال با کنندگان

 انصار و مهاجر همراه به، عمومی کاراف با مخالفت ترس از یا بیعت از گیري بهره امید به، دانستند می حضرت آن همتاي را خود که

 بیعت از حاکی که را روایات از گروه آن ولی، کند می نقل روایت دسته دو نفر دو این بیعت مورد در طبري. کردند بیعت) ع (امام با

 به بزرگ رخمو این که است آن از حاکی کار همین شاید و آورد می خود تاریخ در دوم دسته از بیش است امام با آنان اختیاري

 است داشته اعتماد دوم دسته از بیش روایات نخست ي دسته
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 و شکستند را خود پیمان نفر دو این وقتی کند می تأیید روشنی به را روایات از نخست گروه مورد این در) ع (امام سخنان

 پاسخ در) ع (امام. بودند نکرده یعتب علی با رغبت و میل با آنان که کردند شایع مردم میان در، شدند مرتکب را جرم بزرگترین

 ادعاي و کرد اعتراف بیعت به او. است نبوده چنین نه، خویش قلب با نه کرد بیعت خود دست با که کند می فکر زبیر: فرمود دو آن

 بازگردد است رفته بیرون آن از که بیعتی به دیگر بار اینکه یا بیاورد گواه و دلیل خود ي گفته بر باید او. نمود خویشاوندي پیوند

 که آنجا؛ شود می یادآور خود با بیعت بر را آنان اصرار و زند می باال بیشتر را پرده زبیر و طلحه با خود ي مذاکره در) ع (امام

 به هرگز من »علیها حملتمونی و الیها دعوتمونی لکنکم و اربۀ الوالیۀ فی ال و رغبۀ الخالقه فی لی کانت ما اهللا و«: فرماید می

. واداشتید آن زمام گرفتن بر و کردید دعوت آن به مرا شماها. نبود) سوء (هدفی من براي آن در و نداشتم میل خالفت

  تاریخ پرداز دروغ

 دگرگون اساس بی مطالبی جعل با را تاریخ مسیر کوشد می خود روایات در که است تاریخ دروغپردازان جمله از عمر بن سیف

 بود اشتر مالک شمشیر از ترس جهت به وزبیر طلحه بیعت که کند می قلن مورد این در وي. سازد

 و آزادگی با، نیست سازگار) ع (امام سخنان با حتی و دارد منافات است کرده نقل قبالً طبري آنچه با اینکه از گذشته، مطلب این

 واگذاشت خود حال به نکردند بیعت وي با هک را شمار انگشت نفر چند آن) ع (امام. است مخالف کامالً) ع (علی حکومت ي شیوه

 آنان بیعت به نیازي من: فرمود حضرت آن، بفرستد آنان دنبال را کسی که شد گفته امام به وقتی حتی و نشد آنان متعرض و

 ندارم

 الًکام اساس بی و دروغ روایات تشخیص لذا و مشخص آن روایات سند و است »مسند «اصطالح به طبري تاریخ خوشبختانه

 که است عمر بن سیف، است رسالت خاندان ضرر به و گانه سه خلفاي نفع به غالباً که، روایات نوع این قهرمان. است ممکن

 احادیث تمام و ارزش بی او منقوالت. است ساز خبر و جعال مردي او: نویسد می او ي درباره »تهذیب «کتاب در عسقالنی حجر ابن

 هست نیز بودن زندیق به متهم او .است دانشمندان انکار مورد او

 تاریخ و النهایۀ و البدایۀ،اثیر ابن کامل،عساکر ابن تاریخ مانند تاریخ درسایرکتابهاي،طبري بعدازتاریخ، وي ساختگی روایات متأسفانه

. است تحقیق عین کرده نقل طبري که آنچه که اند وپنداشته کرده پیروي طبري از تحقیق بدون وهمه شده پخش خلدون ابن

  شورشها و اختالفات ریشه

 در مسلمانان پیشرفت از که بود غنیمت و نعمت وفور محیط برد ارث به عثمان ي ساله سیزده حکومت از) ع (امام که محیطی

 مشکل؛ کند باز را آن گره نتواند) ع (علی که نبود مشکلی غنیمت وفور و نعمت وجود. بود آمده دست به مختلف کشورهاي

 ي خلیفه وروش) ص (پیامبر سنت، عثمان حکومت ي دوره طی در و دوم ي خلیفه حکومت اواخر از زیرا. بود آن زیعتو ي نحوه

 نیتجه در و بودند داده اختصاص خود به را جنگی غنائم خالفت خاندان به وابسته یا زورمند گروهی و بود شده دگرگون نخست

. بود آمده پدید عجیبی نارضایتی و شدید طبقاتی اختالف
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 بلکه کردند نمی ذخیره را اموال و غنائم، بیستم سال یا پانزدهم سال تا، نخست ي خلیفه زمان در نیز و) ص (اکرم پیامبر زمان در

 به، اشخاص براي و زد »المال بیت «تأسیس به دست دوم ي خلیفه اما. کردند می تقسیم مساوي بطور مسلمانان میان را آن فوراً

 را مسلمانان از گروهی حقوق میزان الحدید ابی ابن. داد اختصاص دفتري کار این براي و کرد تعیین حقوق، آنان مراتب حسب

 عایشه براي آنان میان در و 10000 پیامبر زنان از یک هر براي، 12000 سال هر در پیامبر عمومی عباس براي: نویسد می چنین

 از بعد اصحاب براي و 4000 حدیبیه تا احد اصحاب براي، 4000 انصار از و 5000 مهاجران از بدر اصحاب براي، باالتر 2000

 مراتب بااختالف 200 تا 1500 و 2000 و 2500 بودند کرده شرکت جهاد در پیامبر رحلت از پس که آنان براي و 3000 حدیبیه

 گفت می خود عمر از سال آخرین در ولی. کند جلب اسالم به را اشراف خواهد می طریق این از که بود مدعی عمر .بود شده تعیین

 کار این. کرد خواهد تقسیم مساوي طور به نیز او کرد می تقسیم مساوي طور به را اموال پیامبر که طور همان بماند زنده اگر که

 نچنی وارث که) ع (علی. گردید شدیدتر اختالف و عمیقتر شکاف عثمان دوران در و شد اسالم در طبقاتی اختالف ي پایه عمر

 بالسویه را غنائم و بردارد میان از را طبقاتی امتیاز و گرداند باز) ص (پیامبر سنت و روش به را مردم خواست می و بود محیطی

. انداخت می خطر به را گروههایی منافع غنائم ي بالسویه تقسیم زیرا، بود رو به رو مشکالتی با خود مسیر در قهراً، کند تقسیم

   علی تحضر با مخالفت عوامل

 چنین هرگز و بود سابقه بی کامالً که آمد پدید مسلمانان میان در رهبري براي) ع (امام گزینش از پس که دستگی دو و اختالف

 موج با و شد برگزیده نزاع و اختالف با نخست ي خلیفه که است درست. نکرد بروز پیش ي خلیفه سه زمامداري دوران در اختالفی

 که نپایید دیري ولی، گردید رو به رو دانستند می خدا جانب از انتصابی مقام یک را رهبري مقام که نیکسا ي ناحیه از اعتراض

. گرفتند نادیده را خود حقوق و بستند فرو لب، اسالمی عالی مصالح بنابر، مخالف گروههاي و نهاد آرامی به رو اوضاع

 مسلط اوضاع بر خلیفه دو هر و نشست فرو غوغا که نگذشت چیزي یول نبود اختالف بدون چند هر نیز دیگر ي خلیفه دو انتخاب

. آوردند پدید اسالمی امت در عمیقی شکاف و برخاستند وي با علنی مخالفت به گروهی) ع (علی انتخاب از پس ولی. شدند

 از. بودند شده کشته گهاجن در) ع (علی دست به مخالفان بستگان از گروهی. داشت دیرینه علل) ع (علی حکومت با آنان مخالفت

 حمایت را عثمان برادر دیروز و شد کشته تو دست به بدر روز در پدرم: گفت) ع (علی به عتبه بن ولید، بیعت روزهاي در، جمله

.... شمردي عقل سبک و خفیف عثمان نزد را مروان و شد کشته تو دست به بدر روز در العاص بن سعید پدر که همچنان، نکردي

: بود ي مسأله دو داد بهانه مخالفان دست به آنچه ولی

. المال بیت تقسیم در ناروا تبعیضات الغاي - 1

. پیشین ي خلیفه ناشایست فرمانداران عزل - 2

 گرد ناحق به که را خود ثروت و اموال و برخیزند) ع (امام ضد بر طلب جاه و پرست دنیا گروهی که شد سبب موضوع دو این

. بخشند نجات) ع (علی مصادره روقلم از بودند آورده
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 به، رهبري امر در را او روش و سیره و بازگرداند) ص (اکرم رسول عصر به را مردم خود حکومت دوران در که خواست می) ع (امام

 و ندگرگو عمومی اخالق، بربسته رخت مردم میان از خدا رسول دوران پرهیزگاري و پارسایی متأسفانه ولی. کند زنده، مطلق طور

 افراد دست به امور زمام و کرده رسوخ جامعه ارکان و مردم روان در ناروا تبعیضات؛ بود شده فراموش) ص (اکرم پیامبر ي شیوه

. بود شده سپرده ناصالح

 سنت و خدا کتاب طبق بر اگر که کرد پیشنهاد) ع (علی به قریش دار سرمایه عوف بن عبدالرحمان، عمر نفري شش شواري در

 و سنت و کتاب طبق بر: گفت و نپذیرفت را او شرط) ع (امام، کرد خواهد بیعت او با وي کند عمل شیخین روش و پیامبر

 دوازده حضرت آن که شد سبب عبدالرحمان برابر در امام مقاومت. پیشین ي خلیفه دو روش بر نه، کنم می عمل خویش تشخیص

. گیرد دست به را امور زمام عثمان و گردد محروم حکومت از سال

. کند احیاء المال بیت تقسیم در را) ص (پیامبر سنت که بود رسیده آن وقت بود گرفته دست به را امور زمام) ع (امام که اکنون

 میان و کرد می تقسیم بالسویه مسلمانان میان را همه و کرد نمی ذخیره را آن هرگز که بود این المال بیت در) ص (پیامبر روش

.گذاشت نمی فرق سیاه و یدسف و عجم و عرب

  المال بیت تقسیم از پیش علی حضرت خطبه

 دنیا به کنیز و غالم، مادر از کس هیچ! مردم اي: گفت و کرد ایراد زیر شرح به اي خطابه المال بیت تقسیم دستور از پیش) ع (علی

 شکیبایی باید است گرفتار که کسی و ستا بخشیده فراوان نعمتهاي شما از برخی به خداوند. آزادند و حر همه و است نیامده

، مساوي طور به، سیاه و سفید میان را آن و است حاضر ما نزد المال بیت اکنون. ننهد منت خدا بر خود شکیبایی با و سازد پیشه

 هستید شما، سخن این از علی منظور: گفت و کرد زبیر و طلحه به رو مروان، رسید اینجا به امام سخن وقتی. کرد خواهیم تقسیم

. داشت نخواهید دیگران با تفاوتی و

 وي. است کرده نقل مشروحتر را امام سخن، جاحظ تألیف »عثمانیه «کتاب بر است نقدي که، »عثمانیه نقض «کتاب در اسکافی

 کی ضمن در و رفت منبر باالي بر هجري 35 سال الحرام الحجۀ ذي نوزدهم شنبه روز، بیعت دوم روز در علی: نویسد می

 جاري جامعه میان در را خویش اوامر و سازم می وادار پیامبر روشن راه به را شما من! مردم... «: گفت چنین مبسوط سخنرانی

 و کرد نگاه چپ و راست سمت به منبر ازباالي سپس. (ورزید اجتناب دارم می باز آنچه از و کنید عمل گویم می آنچه به. کنم می

 زیبا کنیزان و غالمان و رهوار مرکبهاي و ملک و آب صاحبان و اند رفته فرو دنیا در که را گروه این من هرگاه! مردم اي:) افزود

 از را ما ابوطالب فرزند که نگویند و نکنند انتقاد من بر، سازم آشنا خویش شرعی حقوق به و دارم باز رفتگی فرو ازاین اند شده

 که بداند باید دارد برتري دیگران بر) ص (پیامبر با مصاحبتش سبب به که اندیشد می که کس آن. ساخت محروم خود حقوق

 این در. بپذیرد را اسالم آیین و بگوید پاسخ را پیامبر و خدا نداي که است کسی آن از برتري. است دیگر چیزي برتري مالك

 بالسویه شما میان و خداست مال، مال و هستید خدا بندگان شما. بود خواهند برابر دیگران با، حقوق نظر از، افراد ي همه، صورت

   »هستند یکسان آن در عجم و عرب و شود می تقسیم شما میان المال بیت فردا. ندارد برتري کسی بر کسی. شود می تقسیم
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   المال بیت تقسیم شیوه

 به نخست روز از که است شیعی لاصی و بزرگ هاي خانواده از ابورافع بیت(، رافع ابی بن عبیداهللا، خود ي نویسنده و دبیر به امام

 یک هر به که دستورداد) بود) ع (علی مندان عالقه از و) ص (اکرم پیامبر یاران از خود ابورافع و ورزیدند می محبت رسالت خاندان

 این با من که رواست آیا: گفت و گشود اعتراض به زبان انصار حنیف بن سهل هنگام این در. بپردازد دینار سه انصار و مهاجرین از

 و) عرب (اسماعیل فرزندان میان خدا درکتاب: گفت وي پاسخ در) ع (امام؟ باشم برابر و مساوي بود من غالم دیروز تا که سیاه فرد

. بینم نمی تفاوتی اسحاق فرزندان

   پیشین فرمانداران عزل

 را خالفت که نخست روز از) ع (علی. بود معاویه آنان رأس در و پیشین ي خلیفه فرمانداران عزل امام سیاسی تصمیم مهمترین

 مصرف خود سیاسی خاص اغراض و مقاصد در را المال بیت و اموال که، را عثمان عصر فرمانداران ي کلیه داشت تصمیم پذیرفت

، دندبو کرده بپا خود براي قیصر و کسري حکومت سان به حکومتی و دادند می اختصاص فرزندانشان و خود به را آن یا کردند می

 علی زبان از کراراً را اعتراض این مردم و بود شام حکومت بر معاویه ابقاي عثمان بر) ع (امام اعتراضات از یکی. سازد کنار بر کار از

. بودند شنیده) ع(

 به را حنیف بن عثمان.کرد تعیین اسالمی دراقطاربزرگ حکومت رابراي وصالحی برجسته اشخاص هجري36 سال درآغاز امام

 کردو اعزام شام رابه حنیف بن وسهل مصر به را سعد بن قیس، یمن به را عباس بن عبیداهللا،کوفه به را شهاب بن عمار،هبصر

 .گرفتند دستب کاررا خودواردشدندوزمام فرمانداري هاي حوزه به کامل موفقیت با،برگشت راه ازنیمه که حنیف بن جزسهل،همگی

 از آگاه غیر و بین نزدیک گروهی. است بوده بحث مورد آن از پس و روزها همان در ،معاویه خصوصاً، پیشین فرمانداران عزل

) ع (علی چون گویند می و اند دانسته) ع (علی حکومت تدبیر نارسایی و داري مملکت و سیاسی ضعف دلیل را آن، شرایط و اوضاع

 از را او امثال و معاویه جهت این از، دانست می الهی رضاي خالف بر را سازي ظاهر و دروغ و نبود سیاسی مکر و خدعه اهل

 تا را آنان و زد نمی دست پیشین فرمانداران ترکیب به او گر ولی. شد رو به رو جانکاه حوادث با نتیجه در و کرد عزل حکومت

 و صفین و جمل مانند حوادثی با هرگز، کرد می عزل را آنان سپس و گذارد می باقی مسندشان بر گردد مسلط اوضاع بر که مدتی

. بود می موفقتر خویش فرمانروایی و حکومت در و شد نمی مواجه غیره

 آن ولی کردند پیشنهاد) ع (علی به را مطلب این برخی نیز) ع (امام حکومت روزهاي نخستین همان در و ندارد تازگی سخن این

. نرفت آن بار زیر حضرت

 وي با و رفت امام ي خانه به شد آگاه) ع (علی تصمیم از وقتی، بود عرب ي چهارگانه سیاستمداران از یکی که، شعبه بن مغیرة

 از که هنگامی و کنی ابقاء خود مقام در سال یک را عثمان فرمانداران که است این مصلحت:گفت و پرداخت مذاکره به محرمانه

 مملکت اوضاع بر کامالً و گردید مسلم، باختر تا خاور از، اسالمی امپراتوري قلمرو بر تو فرمانروایی و گرفتند بیعت تو براي مردم

 اهللا و«: گفت او پاسخ در) ع (امام. بگذار باقی خود مقام بر خواستی را هرکس و کن عزل خواستی را کس هر گاه آن، شدي مسلط

 افراد دست به را ملکتم امور و کنم نمی مداهنه دینم در من سوگند خدا به: یعنی. »امري فی الدنی اعطی ال و دینی فی اداهن ال

. سپارم نمی پست
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 تو براي شام مردم از وي تا کن مدارا معاویه با الاقل، پذیري نمی عثمان فرمانداران تمام ي درباره مرا سخن که اکنون: گفت مغیره

 اجازه هم روز دو گندسو خدا به: فرمود) ع (امام. کن عزل مقامش از را معاویه، خاطر اطمینان و بال فراغ با، سپس و بگیرد بیعت

 ترك را حضرت آن ي خانه و گردید مأیوس) ع (علی پذیري تأثیر از مغیره.باشد مسلط مردم مال و جان بر معاویه که دهم نمی

 زندگی در که تونیست مقام ي شایسته: گفت و کرد تصویب معاویه عزل بر دائر را او نظر و آمد امام ي خانه به دیگر بار فردا. گفت

. کن برکنار کار از نیز را معاویه زودتر چه هر؛ شوي وارد حلیه و خدعه در از

 اندیشی صالح و خیرخواهی جز هدفی کرد پیشنهاد را معاویه تثبیت مغیره اگر که گفتم) ع (علی به من: گوید می عباس ابن

 آن و نکنی کنار بر کار از را معاویه که است این در صالح من نظر به. دارد آن خالف بر هدفی خود دوم پیشنهاد در ولی، نداشت

 نیز را پیشنهاد این) ع (امام ولی. کنم بیرون شام از را او که من بر گرفت بیعت تو براي شام مردم از و کرد بیعت تو با که گاه

 اوضاع و یاسیس اصول نظر از، را معاویه عزل خصوصاً و پیشین فرمانداران عزل ي مسأله که است رسیده آن وقت اکنون. نپذیرفت

. دهیم قرار بررسی مورد، )ع (امام شخصی مصالح همچنین و اسالمی ي جامعه مصالح و اجتماعی

 امور تدبیر و سیاسی اصول نظر از آیا، بود مسلمانان و اسالم مصالح خالف بر پیشین ناصالح فرمانداران تثبیت اینکه از گذشته آیا

 خالفت مسند بر نیز) ع (امام غیر اگر و بود یکی اینجا در سیاست و تقوي راه یااینکه، دبو آنان تثبیت و ابقاء در مصلحت، مملکتی

 جز اي چاره شد می برگزیده خالفت براي معاویه، عثمان از پس اگر؟ نداشت سابق فرمانداران عزل جز اي چاره و راه نشست می

؟ نداشت پیشین فرمانداران کردن برکنار

   ویهمعا عزل در امام تعجیل علت

، داشت کامل اشتهار آن به) ع (امام که بود پاکی و درستکاري و تقوا برخالف معاویه مانند افرادي موقعیت تثبیت که نیست شکی

 فردي اگر و؟ بود نگري آینده و اندیشی مآل با همراه و تدبیر و سیاست مطابق افرادي چنین ابقاي آیا که است این در بحث ولی

 چنین آیا، کارآمد روي آنها ي وسیله به امام که آمد می کار روي گروهی همان ي وسیله به و داشت قرار امام موقعیت در متقی غیر

 عالی مصالح و تقوا منهاي (امام شخصی مصالح و نگري آینده و درایت که یا؟ گذاشت می باقی خود منصب و مقام در را افرادي

 افرادي دست به را اسالمی حساس پستهاي و بزند کنار خود منصب و مقام از را افراد گونه این که کرد می ایجاب نیز) اسالم

؟ باشند انقالبیون و مسلمانان رضایت مورد که بسپارد

 اال و، کند برکنار اسالمی مناصب از را افراد گونه این که شد سبب) ع (امام تقواي گویند می و هستند نخست نظر طرفدار برخی

 »صفین «جنگ مانند حوادثی با تا کند مدارا او با مدتی و باشد نداشته کاري معاویه به که کرد یم ایجاب) ع (علی شخصی مصالح

 االمام عبقریۀ «کتاب ي نویسنده، عقاد محمود عباس مصري فقید دانشمند مانند، دیگر محققان ولی نشود رو به رو »نهروان «و

) ع (امام اگر که دهند می نشان روشن دالیلی ارائه با و کنند می دتأیی را دوم نطر صدر حسن معاصر ي نویسنده نیز و» )ع (علی

 بلکه، بود حضرت آن تقواي مقتضاي تنها نه او امثال و معاویه عزل و شد می رو به رو بیشتري مشکالت با رفت می را این جز راهی

. کند طرد خالفت دستگاه از رافاسد عناصر این که کرد می ایجاب نیز داراي کشور مصالح و نگري آینده و اندیشی مآل
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 با تنها نه او ابقاي صورت در ولی، شد رو به رو شامیان مخالفتهاي از امواجی با معاویه عزل از پس) ع (امام که است درست

 و شد می موجب بودند آورده کار روي را) ع (امام که نیز را ستمدیده انقالبیون مخالفت بلکه بود می مواجه گروه این مخالفت

. شد می زیان و تشتت گرفتار پیش از بیش اسالمی ي جامعه و گردید می افزون روز مشکالت و مخالفتها

: شویم آشنا نظر این دالیل با است الزم اکنون

 و بودند آمده لب به جان عثمان عمال ستمگریهاي از که آمد کار روي اي ستمدیده و محروم انقالبیون ي وسیله به) ع (امام - 1

 مانند افرادي حتی که بود اي اندازه به محروم هاي توده خشم و طغیان قدرت. رسانیدند قتل به را او، گردآمده مدینه در مسرانجا

. کرد وادار) ع (علی با بیعت به و واداشت سکوت به را زبیر و طلحه

 خاتمه خودکامگیها و خودسریها به میاسال کشور در که فشردند بیعت عنوان به را) ع (امام دست منظور این به انقالبی گروه این

. پیچد درهم حاکمه ي طبقه تباهی و فساد طومار و شود داده

 قتل از پس و بودند مانده طرف بی و خاموش ولی، بودند ناراضی کامالً قبل ي خلیفه از که بودند صاحبه نیکان، گروه این کنار در

 و اغماض مورد این در) ع (علی اگر. نبود پوشیده کسی بر معاویه دستگاه سادف و استبداد طرفی از.کردند بیعت) ع (امام با خلیفه

 ثببیت. شد نمی تلقی صحابه نیکان و انقالبیون اهداف گرفتن نادیده و معاویه با سازش نوع یک بجز او کار کرد می مسامحه

 که قدر هر و شد می محسوب ریاکاري و سیاسی ي مصالحه نوع یک) ع (امام پاکباز فداکاران نظر در معاویه مانند افرادي موقعیت

 اعالم جز را مردم طوفانی و تند احساسات. دید می زیان قدر همان) ع (علی کرد می استفاده خود تطهیر براي کار این از معاویه

 روزهاي نخستین در کرد می مماشات و مداهنه معاویه با) ع (امام اگر. نشاند نمی فرو دیگري چیزي ابوسفیان پسر انفصال و عزل

 علی با مخالفت بناي و شد می تحریک دیگر بار آنان طغیان و عصیان روح و میداد دست از را خود طرفداران اکثریت خود حکومت

 حکومت مرکز در نتیجه در و ماندند می وفادار او به بودند) ع (امام نظرات تسلیم حال هر در که اقلیتی تنها و گذاردند می را) ع(

 هاي دسته صورت به، بودند گرفته قرار)ع (امام سر پشت که را متشکل هاي توده و آمد می پدید دستگی دو و ختالفا اسالمی

. شد می خاموش نخست روزهاي همان در) ع (علی حکومت عمر چراغ و آورد می در مخالف و موافق

 دستگی دو و اختالف) ع (علی متّحدان صفوف در و پذیرد می معاویه با را) ع (امام مماشات حاد و تند انقالبیون کنیم فرض - 2

) ع (علی دعوت آیا. داد می نشان خود از واکنشی چه همکاري به امام دعوت و مدارا برابر در معاویه که دید باید ولی، آمد نمی پیش

 با معاویه که یا؟ شد می آسوده شام ي ناحیه از امم خاطر نتیجه در و گرفت می بیعت وي براي شام مردم از و پذیرفت می را

 و استقرار از پس) ع (علی و پاید نمی بیش روزي چند مدارا و مماشات این که برد می پی خویش خاص نگري آینده و هوشیاري

؟ داد خواهد پایان او خودکامگی به و کرد خواهد برکنار کار از را او، اسالمی حکومت قلمرو سراسر بر کامل تسلط

 تواند نمی وي که دانست می و شناخت می را) ع (علی کس همه از بیش او. نیست پوشیده کسی بر اویهمع اندیشی مآل و شیطنت

 دعوت همکاري به را او امام اگر و، دهد ادامه خود سیاسی اغراض راه در المال بیت صرف و خودکامگی به او حکومت پوشش در

 سرزمین و کرد خواهد قمع و قلع قدرت تمام با را او بعداً و باشد تواند نمی دیگري چیز آمیز مصلحت و موقت سازش جز کند

. سپرد خواهد صالح افراد و صحابه نیکان دست به را شام بزرگ
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 موقعیت تحکیم براي، عثمان پیراهن همچون، آن از بلکه پذیرفت نمی را) ع (امام دعوت معاویه هرگز، شده یاد مراتب به توجه با

. کرد می استفاده خلیفه قتل در شرکت به) ع (علی ختنسا متهم و شامیان میان در خود

، گردد مسلط اوضاع بر حضرت آن که است وقتی تا بلکه بود نخواهد همیشگی) ع (امام مماشات که داند می عباس ابن که جایی

 فکر به و پذیرفت نمی را امام دعوت قطعاً صورت آن در و است زودگذر و اوموقت با) ع (علی سازش که داند می او از بهتر معاویه

. افتاد می چاره

   رفت می دست از که فرصتی

 دیگر کرد نمی استفاده فرصت این از نخست روزهاي همان در او اگر. بود عثمان خون داشت معاویه که اي حربه و فرصت بزرگترین

. ببرد کار به را حربه این توانست نمی

 شام منبر باالي از، بود شده قطع شوهرش از دفاع هنگام که، عثمان همسر نائله نانگشتا با همراه را خلیفه خونین پیراهن معاویه

 همان در او اگر. کند وادار، بود شده کشته) ع (علی تحریک به معاویه ادعاي به که، عثمان خونخواهی به را شامیان تا بود آویخته

 و بنویسد امام حساب به را عثمان خون ختنری توانست نمی دیگر گفت می مثبت پاسخ) ع (علی دعوت به نخست روزهاي

 عنوان به آن از توانست می معاویه که بود تاریخی فرصت تنها عثمان قتل. کند عنوان حضرت آن ضد بر را عثمان مظلومیت

 بیعت با الا و نپذیرد را) ع (علی دعوت که بود پذیر امکان صورتی در حربه این اعمال و کند استفاده) ع (علی ضد بر برنده ي حربه

. رفت می ازدست فرصت و شد می لوث نیز عثمان خون و تثبیت) ع (علی پیشوایی، امام با او

  موروثی حکومت یک ریزي پی

 با، کردند نمی تحمل را او حکومت که شخصیتهایی تبعید با، حساب بی بخششهاي و بذل با، خاص زیرکی با که بود سالها معاویه

 قتل یا مرگ مترصد پیوسته، کرده ریزي پی را موروثی سلطنت یک مقدمات، وقت ي خلیفه یتعنا جلب با، گسترده تبلیغات

. بپوشاند عمل ي جامه خود ي دیرینه آرزوي به تا بود عثمان

 از عثمان ي سایه زودتر هرچه تا نکرد کمک را او، انقالبیون ي وسیله به خلیفه ي خانه ي ازمحاصره آگاهی از پس حتی، رو این از

 ضرر به و خود نفع به آن از بلکه، پذیرفت نمی را) ع (امام دعوت هرگز فردي چنین. برسد خود آرزوي به او و شود کوتاه شسر

 به او وضع از آگاهی کمال با او ولی، کرد استمداد معاویه از وقت ي خلیفه که دهد می گواهی روشنی به تاریخ. کرد می استفاده امام

. نشتافت یاریش

، بود تو نفع به کردن کمک که کردي کمک را عثمان روز آن در تو«: نویسد می معاویه به خود هاي نامه از یکی در) ع (انمؤمن امیر

 »بود او نفع به تنها کردن کمک که کردي ذلیل و خوار را او روز آن در و

 من و نکشت کسی تو جز را تو مويع پسر، سوگند خدا به«: نویسد می معاویه به خود هاي نامه از یکی در) ع (مؤمنان امیر

 »سازم ملحق او به، او گناه مانند به، را تو که امیدوارم
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 را مردم و خواستی می را او نابودي و بودي عثمان مرگ مترصد تو، سوگند خدا به«: نویسد می معاویه به خود ي نامه در عباس ابن

 تا را او مردم دانستی می که حالی در، نکردي اعتنا آن به ولی، رسید تو به او ي استغاثه و استمداد و نامه. بازداشتی او یاري از

 »بودي تو ستمگر بزرگترین، شد کشته مظلوم عثمان اگر. خواستی را آن تو که حالی در، شد کشته او. کرد نخواهند رها نکشند

 را فرصتی و پذیرفت می را) ع (امام دعوت، برسد خود آرزوي به تا بود خلیفه قتل یا مرگ مترصد پیوسته وي که وضع این با آیا

؟ داد می دست از بود داشته ارزانی او به روزگار که

   خالفت دیرینه آرزوي و معاویه

 و پرهیزگاري مقتضاي تنها نه، خالفت شئون از معاویه مانند عناصري دست ساختن کوتاه که کرد ثابت روشنی به گذشته دالیل

) ع (امام راه و کرد می ایجاب را همان نیز کمتر ضرر تحمل و درایت و وسیاست نگري وآینده اندیشی مآل بلکه بود درستکاري

. نداشت دیگري حاصل مضاعف زیان جز معاویه با ومدارا کند انتخاب توانست می بین واقع سیاستمدار یک بودکه راهی ترین درست

 سیاستمدار داهی اگر و گفت سخن بینی واقع از دور کند مدارا خود ي دیرینه دشمن با که کرد توصیه) ع (امام به عباس ابن اگر

 آن مصلت که گفت و داد مخالف نظر بعد روز، نکند عزل مقامش از را معاویه که کرد توصیه امام به، شعبه بن مغیرة، عرب معروف

. داشت اقتصد نظر دو این از یک کدام در مغیره که نیست معلوم ولی سازد کنار بر کار از را او که است

 که بود مردانی معدود از امام چون ولی، بود) ع (علی شخص مصلحت به خویش مقام بر معاویه ابقاي اندیشند می که دالنی ساده

 و سیاسی زیان و سود ي محاسبه بدون و کار ي نتیجه گرفتن نظر در بدون، رو ازآن و داشت می مقدم چیز همه بر را حق از پیروي

 دوران در او فعالیتهاي به خالفت به رسیدن در او ي دیرینه افکار و معاویه روحیات از، کرد صادر را معاویه زلع فرمان، آن نظامی

 را مسئله و نیستند آگاه... و) ع (امام جانب از عزل فرمان رسیدن از پیش و عثمان قتل از پس او پراکنیهاي نامه و سوم ي خلیفه

. اند کرده بررسی سطحی

 ظاهر به امپراتوري یک تشکیل جز هدفی معاویه که دهند می گواهی که کنیم می نقل را موضوع این تاریخی دالیل از برخی اینک

 سوء آن از بلکه شد نمی قانع آن به تنها نه هرگز کرد می تفویض وي به را شام فرمانداري) ع (امام هم اگر و نداشت اسالمی

. کرد می هم استفاده

. کرد گزارش را مدنیه اوضاع و شد شام رهسپار وي خونین پیراهن و عثمان همسر ي نامه با بشیر بن اننعم، خلیفه قتل از پس - 1

 دعوت خلیفه خون انتقام گرفتن به را آنان و داد نشان مردم به و گرفت دست به را عثمان پیراهن و رفت منبر باالي بر معاویه

 خواهان تو مانند نیز ما. هستی او شرعی ولی و خلیفه عموي پسر تو: دگفتن و! گریستند سخت خلیفه خونین دیدن با مردم. کرد

. کردند بیعت شام ي منطقه امیر عنوان به او با سپس. هستیم او خون انتقام

 شرحبیل به نیز اي نامه و کرد اعزام زیستند می شام استان در که اي برجسته شخصیتهاي ساختن آگاه براي را افرادي معاویه

 او پاسخ در وي. کند بیعت شام ي منطقه امیر عنوان به او با که کرد درخواست او از و نوشت، حمص شهر متنفذ تشخصی، کندي

 آن را پیشین ي خلیفه خون. کنم بیعت امیر عنوان به تو با که کنی می درخواست من از و اي شده مرتکب بزرگی خطاي تو: نوشت

. کنم می بیعت مسلمین ي خلیفه عنوان توبه با من، جهت این از. منطقه امیر نه شدبا مسلمین ي خلیفه که ستاند باز تواند می کس
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 مسلمین ي خلیفه عنوان به آنان از و خواند شام مردم براي را نامه و شد خوشحال سخت رسید معاویه به شرحبیل ي نامه وقتی

. گشود) ع (علی با را مکاتبه باب سپس. گرفت بیعت

 را خود حمص شهر متنفذ شخص بیعت با که بود خالفت پذیرش ي آماده آنچنان معاویه مزاج که است حاکی تاریخ از بخش این

 مهاجرین بیعت ویژه به انقالبیون بیعت به آنکه بی، آنجا مردم از و نمود مطرح شام در را خود خالفت و کرد خالفت کاندیداي فوراً

 یک در که بود ساخته فراهم آنچنان پیش سالیان از را زمینه گویی تو. گرفت بیعت خود براي، کند اعتنا) ع (علی با انصار و

. پذیرفت پایان آن اخذ و بیعت ي مسئله طرح مجلس

 زبیر به یکی، نامه دو برسد وي به امام از اي نامه آنکه از پیش، شد آگاه) ع (علی با مدینه مردم بیعت از معاویه که هنگامی - 2

 در. کرد تحریک و تشویق، بصره و کوفه یعنی، عراق اسالمی بزرگ شهر دو کردن قبضه بر را دو هر و نوشت، طلحه به ودیگري

. ساز آماده بصره و کوفه تصرف براي را خود زودتر پس. ام گرفته بیعت تو براي شام مردم از من«: نوشت چنین زبیر به خود ي نامه

. »خوانید فرا آن براي را مردم و کنید قیام عثمان خونخواهی به زودتر هرچه. کردم بیعت طلحه با تو از پس من و

. کنند قیام) ع (امام ضد بر که شدند مصمم دو هر و ساخت آگاه آن از را طلحه و شد خوشحال بسیار نامه مضمون از زبیر

: بود نوشته نامه آن رد وي. بود مغایر کامالً بود نوشته زبیر به که اي نامه با آن مضمون که نوشت طلحه به دیگري ي نامه معاویه

 دیگري، او درگذشت از پس، کند واگذار دیگري به را خالفت شما از هرکدام. ام ساخته هموار شما نفر دو هر بر را خالفت کار من«

. »بود خواهد مسلمین خلیفه

 محکم و) ع( امام موقعیت تضعیف جز، بصره و کوفه تصرف و خالفت دعوي بر زبیر و طلحه تحریک از هدف که نیست شکی

 علی دست از را کار زمام بتواند نفر دو آن همکاري و امام صفوف در اختالف ایجاد با تا، نبود شام محیط در خود پاي جاي کردن

. بود آسانی کار) ساده حال عین در و طلب دنیا صحابی دو این (زبیر و طلحه بر پیروزي، موفقیت صورت در و بگیرد) ع(

 به مختاري خود صورت به را مصر و شام حکومت که کرد پیشنهاد) ع (امام به، صفین جنگ هاي نیمه در و رکا آغاز در، معاویه - 3

 مشروح اینک.گردد مسلمین ي خلیفه او، امام درگذشت از پس و باشد او دراختیار منطقه دو این مالیات و خراج و کند واگذار او

: بود نوشته چنین نامه آن در. کرد اعزام شام به اي نامه با را بجلی جریر مانند شخصیتی خود کار آغاز در) ع (امام: مطلب این

 عنوان به من با بیعت و انصار و مهاجرین اتفاق از پس. کردند بیعت نیز من با، کردند بیعت عثمان و عمر و ابوبکر با که گروهی

. نباشد یا باشد مدینه در بیعت موقع در خواه، ندارد خلیفه گزینش حق دیگري، خالفت

 و عقبه مانند افرادي با و ورزید تعلل پاسخ دادن در وي ولی. کرد معاویه تسلیم را نامه و شد شام وارد امام ي نامه با جریر

 نظر صرف مصر و شام از علی اگر که کرد ابراز و گفت را خود قلبی مکنون) ع (علی سفیر به سرانجام و کرد مشورت عمروعاص

. شناخت خواهد خالفت به را او صورت آن در، نماید واگذار او هب را آنجا درآمد و کند

 من با خواهد می معاویه: که شد یادآور وي پاسخ در) ع (امام. کرد گزارش حضرت آن به را معاویه نظر اي نامه ضمن) ع (امام سفیر

 را خود پاي جاي مصر و شام مختاري خود طرح کشیدن پیش و گذرانی باوقت و برسد خود مقصود به سرانجام و نکند بیعت

. مابشتاب سوي به و کن ترك را شام صورت این غیر در، بهتر چه کرد بیعت او چنانچه، بنابراین. سازد محکم
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 او گردن بر) ع (علی اطاعت و بیعت که بوده آن پیشنهاد این از معاویه هدف که شود می استفاده روشنی به) ع (امام پاسخ از

 و کتاب و حساب در) ع (امام هرگز و کند حکومت شام و مصر عظیم ي منطقه دو بر مختار خود حاکم یک صورت به او و نباشد

 چه معاویه، منطقه این در پایش جاي شدن محکم از پس و آن از پس که داند می خدا. نکند مداخله آنجا مأموران گماشتن

، یک هیچ، شرع و عقل که است رئیسی دو تز همان این، وهعال به. داشت سر در او حکومت کردن واژگون و امام ضد بر اي نقشه

. داشت نخواهد دیگري ي نتیجه اسالمی حکومت قلمرو تقسیم جز و شناسد نمی رسمیت به را آن

 او به خود ي نامه در) ع (علی که است اي جمله) ع (امام جانب از نمایندگی نه بود خالفت خواهان معاویه اینکه بر روشن گواه

 1 ". »الشوري فیهم تعرض ال و االمانۀ معهم تعهد ال و الخالفۀ لهم تحل ال الذین الطلقاء من انک معاویه یا اعلم و«: سدنوی می

) ص (اکرم پیامبر عفو مورد مکه فتح جریان در که هستند کسانی شدگان آزاد یا »طلقا« (شدگان آزاد از تو که معاویه اي بدان."

. ندارد نیز شورا در عضویت حق و شود نمی ثابت کسی خالفت آنان بیعت با و نیست جایز آنان بر خالفت که هستی )گرفتند قرار

   عثمان قاتالن نام به اي بهانه

 ي مسئله بر چیز هر از بیش) ع (امام خالفت دوران در وي که است این بود خالفت خواهان معاویه که این بر روشن دالیل از یکی

. گردد ثابت امام پیراستگی و برائت طریق آن از تا دهد تحویل را آنان که خواست می) ع (علی از و کرد می تکیه عثمان قاتالن

 را مهاجمان صفوف زیرا. دهد تحویل و کند دستگیر را آنان امام که نبودند نفر دو یا یک عثمان قاتالن که دانست می خوبی به او

 و کشتند را او و کردند محاصره را خلیفه ي خانه که داد می تشکیل عراق و مصر اهالی از زیادي تعداد و مدینه اهل از گروهی

 ي کلیه دستگیري او هدف و. کرد می درك همه از بیش را مشکل این خود معاویه. نبود پذیر امکان گروهی چنین شناسایی

 با (عمو پسر نه است اسالم ي یفهخل شئون از اي حادثه چنین به رسیدگی، گذشته این از. خلیفه قتل مباشران نه، بود مهاجمان

. شد می تلقی معاویه خالفت به اعتراف خود، معاویه به) ع (امام جانب از خلیفه قاتالن تحویل و، خلیفه) ي واسطه چند

 رأي از اگر. ورزي می اصرار حد از بیش عثمان قاتالن خصوص در: نوشت چنین معاویه به خود هاي نامه از یکی در) ع (امام

 شامات واگذاري (خواهی می تو که را آنچه اما، کرد خواهم رفتار خداوند کتاب طبق بر دیگران و تو با من، برگردي خود نادرست

. است مادر پستان از کودك دادن فریب شبیه) تو به

 را آزادشدگان هک بدان، کنی می طلب مشتاقانه که را چیزي: نویسد می چنین معاویه به خود هاي نامه از دیگر یکی در) ع (امام

. شوند خالفت انتخابی شوراي عضو ندارند حق همچنین و باشند مسلمانان پیشواي که رسد نمی

 خواهان، سرپوش آن زیر در معاویه و نبود بیش اي بهانه او قاتالن تسلیم و عثمان خونخواهی ي مسئله اینکه بر گواه روشنترین

 آن از که چیزي، گرفت دست به را امور زمام معاویه و رسید شهادت به) ع (یعل آنکه از پس که است این، بود خالفت و زعامت

 خون انتقام که گرفت را معاویه دامن عثمان دختر که هنگامی حتی. بود او قاتالن دستگیري و عثمان خون ي مسئله نگفت سخن

  ! باشی مسلمین ي خلیفه عموي ردخت تو که است کافی و نیست ساخته من از کار این: گفت بگیرد قاتالن از را او پدر
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  )جمل جنگ (ناکثان با نبرد

 سبب، عدالت و حق حکومت ي اعاده خواست در و) ع (علی با بیعت براي انصار و ازمهاجرین) ص (پیامبر یاران ي سابقه بی هجوم

. کند رفتار مردم با اسالمی قوانین و سنن مطابق تا بگیرد دست به را امور زمام امام که شد

 نداشت مرزي و حد آنان عصیان و یاغیگري که شد رو به رو سرکش گروه سه با خود ي پنجساله حکومت دوران در) ع (امام وشر

 و ناالیق افراد حکومت تثبیت و امضاء و اسرافکاري و جهت بی بخششهاي و بذل و عثمان حکومت اوضاع تجدید جز اي خواسته و

. نداشتند اینها مانند و پیشین حکومت استانداران واییفرمانر تحکیم و معاویه مانند خواه خود

 در یعنی، بودند »احدي «و »بدري «که) ص (پیامبر یاران از گروهی، شد ریخته مسلمان برادران خون که نبردها این در

 نبرد به او تینراس جانشین و خلیفه رکاب در بار این، بودند زده شمشیر اکرم پیامبر رکاب در اسالم تاریخ لحظات حساسترین

. دادند دست از را خود جان) ع (امام اهداف پیشبرد در و پرداختند

 سه این دفع در، شد می صرف اسالمی معارف تعلیم و امت هدایت و افراد تربیت در باید که) ع (امام گرانبهاي وقت، این از گذشته

 یک ایجاد که، خود نهایی هدف به امام آنکه از یشپ سرانجام و گردید مصرف بودند حضرت آن مقدس اهداف راه سد که گروه

 حکومت و کرد غروب افشانی نور سال پنج از پس وي حکومت خورشید برسد، بود اسالمی سنن و اصول براساس جهانی حکومت

 و گردانیدند دست به دست را آن عباس و امیه فرزندان و درآمد موروثی سلطنت صورت به، وي درگذشت از پس، اسالمی

. ماند باقی مؤمنان دلهاي در آرزو یک صورت به اسالمی ومتحک

: بودنداز عبارت گروه سه این

 و) ص (پیامبر همسر عایشه احترام پوشش در که، زبیر و طلحه خصوصاً، گروه این سردمداران. پیمانشکن گروه یا »ناکثان «- 1

 بصره و کوفه تصرف براي گران سپاهی، بود شده کوتاه اج همه از دستشان) ع (امام حکومت در که، امیه بنی دریغ بی کمکهاي

 که شد برپا طرفین میان نبردي و پرداخت آنان تعقیب به)ع (امام. کردند تصرف را آنجا و رسانده بصره به را خود و دادند ترتیب

 قرار) ع (امام بخشش مورد بعداً که درآمدند اسارت به آنان از گروهی و شد متفرق آنان سپاه و شدند کشته زبیر و طلحه آن در

. گرفتند

 حوادث آفریدن و حیله و خدعه با، که بود معاویه گروه این رئیس. حقیقت ي جاده از بیرون و ستمگر گروه یا »قاسطان «- 2

 راقع میان اي منطقه در، صفین نبرد و ساخت مشغول خود به را حضرت آن فکر، امام عمر پایان تا بلکه و سال دو قریب، فریبنده

، نرسید خود نهایی هدف به) ع (امام ولی شد ریخته مسلمان هزار صد از متجاوز خون آن در که داد رخ) ع (علی و او بین، شام و

. شد منزوي شام ي منطقه در معاویه چند هر

 به و بودند) ع (علی رکاب در صفین نبرد پایان تا آنان. است »خوارج «گروه همان جمعیت این. دین از خارج گروه یا »مارقان «- 3

 تشکیل سومی گروه و بشورند خود امام بر آنان که شد سبب معاویه ي فریبنده کارهاي ولی، زدند می شمشیر حضرت آن نفع

 بود نخست گروه دو از بیش) ع (امام حکومت بر و مسلمین و اسالم بر گروه این خطر. باشد دو هر، معاویه و امام ضد بر که دهند

 را خود دیگر بار که بود نزدیک و ساخت متفرق را آنان جمع و شد رو به رو »نهروان «نام به اي منطقه در گروه نای با) ع (علی
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 انسانیت و نوشید شهادت شربت و درآمد پاي از خوارج از یکی دست به که کند آماده شام وطاغوت فساد ي ریشه براندختن براي

 عدل حکومت ماه و داد دست از را) ص (ازپیامبر پس فرد ترین شایسته اسالم و را خود مردان عزیزترین و شریفترین از یکی

. رفت فرو محاق در) عج (مهدي حضرت ظهور تا اسالمی

 انقالبیون، عثمان قتل از پس وقتی، جهت این به. بود آگاه آنها وقوع از گردد رو به رو جانکاه حوادث این با آنکه از پیش) ع (امام

 مستقبلون فانا غیري التمسوا و دعونی«: فرمود بدهد آنان به بیعت دست که کردند درخواست او از و ریختند )ع (علی ي خانه به

 هستیم رو به رو حوادثی با ما که بروید دیگري سراغ و کنید رها مرا. »العقول علیه تثبت ال و القلوب له تقوم ال والوان وجوه امراله

. ندارد را آنها تحمل توانایی هرگز خردها و دلها که حوادثی؛ دارد گوناگونی هاي چهره که

. بود رویدادها آن از) ص (گرامی پیامبر گزارش، خود زمامداري دوران در جانکاه حوادث این از) ع (امام آگاهی منابع از یکی

 و القاسطین و کثینالنا تقاتل علی یا«: گفت چنین) ع (علی به حضرت آن که اند کرده نقل اکرم پیامبر از اسالمی محدثان

. جنگید خواهی دین از خارجان و ستمگران و پیمانشکنان با تو! علی. »المارقین

 روشن صورت و است شده نقل تاریخ و حدیث کتابهاي در، اند مضمون یک از حاکی همگی که، مختلف صورتهاي به حدیث این

. گذشت که است همان آن

 اصحاب «به آنان از تاریخ در که، ناکثان سردمداران بلکه، بود آگاه اسفباري و ینخون حوادث چنین وجود از) ع (علی تنها نه

 عایشه و زبیر به شخصاً) ص (پیامبر و بودند شنیده) ع (علی با خود نبرد ي درباره سخنانی) ص (خدا رسول از، برند می نام »جمل

 که بود ساخته زودگذر مادي آمال مفتون را ایشان انچن حکومت به شیفتگی متأسفانه ولی. بود داده هشدار سخت باره این در

. رفتند و گرفتند پیش در بود الهی خشم و گناه و عصیان آن سرانجام که را راهی و دادند نمی بازگشت ي اجازه خود به هرگز

. شد خواهیم یادآور خود مناسب محل در جمل ي حادثه ي درباره را) ص (پیامبر سخنان

 روز از که مردي را امور زمام و گشته باز خود محور به حق که هنگامی و اسالم شکوفایی دوران در که است تأسف جاي بسیار

 پیشرفت اسالم زندگی از فصل این در که رفت می انتظار و بود گرفته دست به بود شده تربیت رهبري و زمامداري باري نخست

 او حکومت تا شود تجدید) ع (امام تواناي دست به کامل طور هب اسالمی حکومت و گردد مسلمانان نصیب عظیمی مادي و معنوي

 آن ضد بر را نبرد علم و برخاستند) ع (امام با مخالفت به طلب فرصت گروهی، باشد آینده براي کاملی ي نسخه و بارز ي نمونه

 نکثت باالمر نهضت فلما«: یدگو می و کرده تأسف اظهار پیشامد این از خود هاي خطبه از یکی در) ع (امام. برافراشتند حضرت

 فی علوا یریدون ال للذین تجعلها االخرة الدار تلک«: یقول حجث اهللا کالم یسمعوا لم کانهم. آخرون قسط و اخري مرقت و طائفۀ

 به وقتی. »جها زبر وراقهم اعینهم فی الدنیا حلیث لکنهم و وعوها و سمعوها القد اهللا و بلی. »للمتقین العاقبۀ و فساداً ال و االرض

. شدند خارج حق جاده از دیگر گروهی و رفتند بیرون خدا آیین از گروهی و شکستند مرا بیعت جمعی، خاستم بپا امور ي اداره

 فساد زمین روي در و نباشند سرکش که است کسانی آن از جاودانی سراي آن«:فرمود که اند رانشنیده خدا سخن آنان گویا

  . فریفت را ایشان آن وزیور شد آراسته آنان دردیدگان دنیا ولی،بودند کرده وحفظ بودند شنیده نانآ سوگند خدا به، بلی »نکنند
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  کودکانه عذر

 و عمومی افکار فشار و بودند کرده بیعت روشن روز در)ع (امام با آنکه با، دو آن پیروان و زبیر و طلحه یعنی، پیمانشکن گروه

 حسب بر ما که شدند مدعی مخالفت پرچم برافراشتن هنگام در، حال بااین، بود واداشته تبیع به را آنان انصار و مهاجرین هجوم

. بودیم نداده رأي علی حکومت به دل صمیم از هرگز و بودیم کرده بیعت زبانی و ظاهر

 واال یعرف بامر علیها تفلیا الولیجۀ ادعی و بالبیعۀ اقرا فقد«: گوید می چنین آنان پاسخ در خود سخنرانیهاي از یکی در) ع (امام

 براي باید او. بود داشته پیمان را آن خالف باطن در که است مدعی ولی کرده اعتراف خود بیعت به او. »منه خرج فیها فلیدخل

. گردد باز خود بیعت به آنکه یا بیاورد گواه و شاهد مطلب این

   رویی دو و نفاق

 تکذیب را آنان شرط امام. باشیم شریک تو با رهبري در که کردیم بیعت تو با ما :گفتند و رسیدند) ع (امام حضور به زبیر و طلحه

. کنید کمک ناتوانی وقت در مرا که کردید بیعت من با شما: گفت و کرد

 دانی می: گفتند و کردند علی به رو آنان: گوید می او. است کرده نقل) ع (امام با را آنان ي مذاکره شرح »خلفا «کتاب در قتیبه ابن

 این بر که طور همان، کردید بیعت من از اطاعت اساس بر شما؛ دانم می چرا: فرمود امام؟ کردیم بیعت تو با اساسی چه بر ما که

. کردید بیعت عمر و ابوبکر با اساس

 او آن از یمن تحکوم که پنداشت می طلحه که طور همان، کند می واگذار وي به را عراق فرمانروایی) ع (امام که داشت گمان زبیر

 آرزویشان به نیل از را آنان، اسالمی استانها امور ي اداره به دیگران اعزام و المال بیت تقسیم در) ع (امام روش ولی. بود خواهد

 مجمع در زبیر، فرار از پیش. بزنند)ع (امام ضد بر توطئه به دست و کنند فرار مدینه از که کشیدند نقشه لذا. ساخت محروم

 حالی در، ساختیم فراهم را او قتل ي وسیله و کردیم قیام عثمان ضد بر ما؟ ما سزاي است این آیا: کرد اظهار چنین یشقر عمومی

. کرد واگذار دیگران به را کار، گرفت دست به را کار زمام وقتی. بود نشسته خانه در علی که

   ناکثان قیام ریشه

 جانب از، دیگر طرف از. شدند نومید و مأیوس شوند منصوب اي منطقه اندارياست به) ع (علی حکومت در اینکه از زبیر و طلحه

 مردم از که بود شده یادآور و کرده توصیف »امیرالمؤمنین «به را آنان که رسید، مضمون یک به تقریباً،اي نامه نفر دو هر به معاویه

 دو آن بر ابوطالب فرزند ازآنکه پیش، کنند اشتغال را هبصر و کوفه شهرهاي زودتر چه هر باید و است گرفته بیعت دو آن براي شام

. کنند دعوت او انتقام گرفتن بر را مردم و هستند عثمان خون خواهان که باشد این جا همه در آنان شعار و شود مسلط

 و افراد گردآوري به نجاآ در و بروند مکه به مدینه از که گرفتند تصمیم و خوردند را معاویه ي نامه فریب لوح ساده صحابی دو این

 در را عثمان ستمگریهاي: گفتند و رسیدند) ع (امام حضور به ابوسفیان فرزند ي نقشه اجراي در آنان. بپردازند جنگ برگ و ساز

 خالفت خدا که اکنون.نداشت توجه و نظر کسی به امیه بنی به جز وي که دیدي و کردي مشاهده حکومت و والیت به مربوط امور

 آن به است فرموده شما نصیب خدا آنچه: فرمود) ع (امام. کن منصوب کوفه و بصره فرمانروایی به را ما است ساخته تو نصیب را
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 مطمئن آنان امانت و دین به که گمارم می حکومت براي را افرادي من که باشید آگاه. بیندیشم موضوع این در من تا باشید راضی

. باشم آگاه آنان روحیات از و

 آن که دریافتند و ریخت آنان دست روي پاکی آب) ع (امام چه؛ شدند مأیوس پیش از بیش، سخن این شنیدن با نفر دو هر

. کنیم ترك عمره قصد به را مدینه ما بده اجازه پس: گفتند و کردند دگرگون را سخن جهت لذا. ندارد اعتماد دو آن به حضرت

) ع (امام. ندارند دیگري هدف عمره غیر که کردند یاد سوگند خدا به آنان. دداری دیگري هدف عمره پوشش در: فرمود) ع (امام

 دو آن وقتی. نمودند بیعت امام با دیگر بار و کردند تکرار را خود سوگند آنان. هستید بیعت شکستن و خدعه صدد در شما: فرمود

 حضار از برخی. شوند می کشته اي فتنه در آنان که بینم می: فرمود جلسه در حاضران به امام، کردند ترك را) ع (علی ي خانه

. پذیرد تحقق الهی قضاي و تقدیر باید: فرمود) ع (امام. کن جلوگیري آنان مسافرت از: گفتند

 ضد بر ما! داد ما به علی که بود ما پاداش این: گفتند قریش مجمع در علی ي خانه از خروج از پس دو هر: نویسد می قتیبه ابن

 رسیده خالفت به که حال. بود نشسته خود ي خانه در علی که حالی در،ساختیم فراهم را او قتل ي وسیله و ردیمک قیام عثمان

 از خروج از پس، بودند کرده یاد) ع (امام ي خانه در شدیدي سوگندهاي آنکه با زبیر و طلحه. دهد می ترجیح ما بر را دیگران است

. کردند انکار) ع (علی با را خود بیعت رسیدند کس هر به مکه راه میان در مدینه

   مکه به مدینه راه نیمه از عایشه بازگشت

 و گفت ترك حج عزم به را مدینه عایشه، عراقی و مصري انقالبیون طرف از عثمان ي خانه ي محاصره هنگام در که گذشت پیشتر

 جهت این از. شد منجر کجا به خلیفه قتل از پس خالفت ي مسئله که نرسید خبر ولی شنید را عثمان قتل خبر که بود مکه در

. گوید ترك مدینه عزم به را مکه که گرفت تصمیم

 که گفت وي. پرسید مدینه اوضاع از و کرد مالقات کالب ام ابن نام به مردي با، »سرف «نام به منزلی در، مکه از مراجعت در

. کردند بیعت) ع (علی با روز چند از بعد و کشتند ار او سپس و انجامید طول به روز هشتاد خلیفه ي خانه ي محاصره

. ریخت می فرو سرم بر آسمان کاش اي: گفت و برآشفت سخت شد آگاه امام با بیعت بر انصار و مهاجرین اتفاق از عایشه وقتی

: گفت می و بود کرده ندگرگو عثمان ي درباره را خود نظر که حالی در، بازگردانند مکه سوي به را او ي کجاوه که داد دستور سپس

. ستانم می او قاتالن از را او انتقام من و است شده کشته مظلوم عثمان، سوگند خدا به

 از، که را او باید و است شده کافر عثمان گفتی می مردم به که بودي کسی نخستین تو: گفت و کرد او به رو گزارشگر مرد آن

 که کسی سان به، پاسخ در وي؟ بازگشتی خود نخست سخن از که شده چه ناکنو. بکشند است یهودي نعثل شبیه، قیافه حیث

 نیز من و گفتند می سخن همه عثمان ي درباره.کشتند سپس و دادند توبه را او عثمان قاتالن: گفت، کند رها تاریکی در تیر

. است من پیشین سخن از بهتر من اخیر سخن اما، گفتم می

 و دادي فرمان خلیفه قتل به: است چنین آن ابیات از برخی ي ترجمه که سرود چند اشعاري ،عایشه پوزش پایگی بی در مرد آن

. است شده خارج خدا دین از او که گفتی ما به
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! است داده او قتل به فرمان که است کسی ما نزد او قاتل، رو این از، کردیم گوش تو فرمان به او کشتن در ما که است مسلم

 او و آمدند می گرد او دور مردم. آویخت آنجا در اي پرده و رفت اسماعیل حجر به و شد پیاده کجاوه از الحرام مسجد برابر در عایشه

. گیرم می را او خون انتقام من و است شده کشته ناحق به عثمان! مردم: گفت می آنان به خطاب

  امام مخالفان پایگاه

) ع (علی با که افرادي و رفت می شمار به حضرت آن مخالفان مرکز کهم سرزمین) ع (امام با مردم بیعت و عثمان قتل از پس

 مصاده را آنان دارایی امام دانستند می که عثمان استانداران و فرمانداران خصوصاً، ترسیدند می او دادگري از یا بودند مخالف

 خدا حرم حرمت پوشش در مکه در همه و همه، کرد خواهد بازخواست اند شده مرتکب که خیانتهایی سبب به را آنان و کند می

. کردند طرح را جمل نبرد ي نقشه و آمدند گرد

   جمل جنگ هزینه

، بودند آورده دست به هنگفتی ثروت و کرده غارت را المال بیت او حکومت دوران در که، عثمان استانداران را جمل جنگ هزینه

. گردد باز سابق حال به اوضاع و کنند سرنگون را) ع (علی جوان دولت که بود این هدف و پرداختند

: از است عبارت کردند تأمین را نبرد این کمرشکن ي هزینه که افرادي از برخی اسامی

 از راه ي نیمه در چون و شد خارج عثمان به کمک منظور به صنعا از او. یمن صنعاي در عثمان استاندار، ربیعه ابی بن عبداهللا - 1

 شد مسجد وارد کند می دعوت عثمان خون انتقام گرفتن براي را مردم عایشه که شنید وقتی. بازگشت همک به گردید آگاه او قتل

 من کند شرکت جهاد این در خلیفه خون انتقام گرفتن براي بخواهد که هرکس: زد فریاد بود نشسته تخت روي که حالی در و

. کرد مجهز نبرد رد شرکت براي کثیري گروه او. کنم می تأمین را او رفتن ي هزینه

 خرید شتر ششصد او. کرد خرج راه این در هنگفتی پول عبداهللا از پیروي به وي. عثمان سپاه فرمانداران از یکی، امیه بن یعلی - 2

. پرداخت راه این در دینار هزار ده و کرد حمل آن بر را گروهی و ساخت حرکت ي آماده مکه بیرون در و

 بیت از که است این جز؟ است آورده کجا از را دینار هزار ده امیه فرزند: فرمود شد آگاه یعلی شبخش و بذل از) ع (امام وقتی

. دهم می قرار المال بیت جزو و کنم می مصادره را آنان ثروت یابم دست ربیعه ابی فرزند و او به اگر،سوگند خداب؟است دزدیده المال

 طرح را بصره تصرف ي نقشه که بود او هم و بود کرده فرار مکه به بصره از زیادي لاموا با او. بصره استاندار، عامر بن عبداهللا - 3

 بودند آمده گرد هم دور عثمان فراري استانداران مکه در. نمود تشویق استان این گرفتن پس باز به را عایشه و زبیر و طلحه و کرد

 پیوسته آنان به امیه بنی از گروهی و او غالمان و عثمان رزندانف و حکم بن مروان همچنین، عبیداهللا او برادر و عمر بن عبداهللا و

 بر قیام براي راه نیمه و مکه از را مردم ي توده بودند شده شناخته هایی چهره که آنان دعوت و گروه این نداي، همه این با. بودند

 ي شده برکنار استاندارهاي بخشش و بذل با که، عادي نیروهاي کنار در که بودند ناچار، جهت این از. کرد نمی تحریک)ع (امام ضد

 زندگی راه مسیر در که را اعرابی دینی عواطف، راه این از و باشند داشته نیز معنوي گاه تکیه، بود شده فراهم امیه بنی و عثمان
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 به آنان با و بگیرند عهده به را گروه این معنوي رهبري که کردند دعوت حفصه و عایشه از، جهت این از. کنند تحریک کردند می

. کنند حرکت بصره سوي

 خود مخالف نظر اجراي براي هرگز ولی، بود برافراشته را) ع (علی با مخالفت پرچم مکه به ورود ي لحظه از عایشه که است درست

 زبیر که نگامیه لذا. شود بصره رهسپار و بگیرد عهده بر را لشگري رهبري که کرد نمی خطور او فکر در هرگز و نداشت اي نقشه

 در وي. کند تشویق بصره به رفتن و قیام براي را عایشه تا، کرد او خانه ي روانه بود عایشه ي زاده خواهر که را عبداهللا خود فرزند

 چگونه آنان امام که کنم اعالم مردم به که ام آمده مکه به من. ام نداده قیام دستور مردم به هرگز من: گفت عبداهللا درخواست پاسخ

 او بر که کنند قیام کسانی ضد بر خود مردم تا، اند کشته را او دادند توبه را خلیفه اینکه با، گروهی که این و است شده کشته

. گرفتند دست به مشورت بدون را امور زمام و کشتند را او و شوریدند

 در؟ نشینی می باز علی ضد بر کمک و ساعدتم از چرا است چنین عثمان قاتالن و علی ي درباره تو نظر که اکنون: گفت عبداهللا

 فکر کمی موضوع این در کن صبر: گفت پاسخ در عایشه. اند کرده اعالم قیام براي را خود آمادگی مسلمانان از گروهی که حالی

 مؤمنینال ام که داده وعده طلحه و زبیر به، خانه به بازگشت در لذا. کرد رضایت احساس او سخنان فحواي از عبداهللا. کنم

 و آورد دست به را او صریح و قطعی موافقت و رفت عایشه نزد به روز آن فرداي، مطلب تحکیم براي و. کرد اجابت را ما درخواست

) ع (علی ضد بر قیام ي مسئله سان بدین و کرد اعالم زبیر و طلحه با را عایشه خروج، بازار و درمسجد، گروه منادي آن ابالغ براي

. شد قطعی بصره تصرف ي اندیشه و

 کس هر. هستند بصره عازم زبیر و طلحه و المؤمنین ام که باشید آگاه: کند می نقل چنین را کنندگان خروج نداي متن طبري

 خون انتقام خواهد می که کس آن و کند نبرد اند شمرده حالل را مسلمانان خون که کسانی با و گرداند عزیز را اسالم خواهد می

. او مسافرت ي هزینه این و او مرکب این، ندارد رفتن ي هزینه و مرکب کس هر و کند حرکت گروه این با ندبازستا را عثمان

 وي، رفتند نیز) ص (خدا رسول دیگر همسر حفصه سراغ به مردم دینی عواطف بیشتر تحریک براي سیاست ي صحنه بازیگران

 شد رفتن ي آماده وقتی اما. کنم می اعالم را خود آمادگی نیز من، است ءمسافرت آماده او که اکنون. هستم عایشه تابع من: گفت

. کرد جلوگیري شما با همراهی از مرا برادرم: که فرستاد پیام عایشه به حفصه و بازداشت مسافرت از را او عبداهللا برادرش

   ناکثان دستگیري براي امام نقشه

 بیت که بود اي خودکامه حکام از اسالمی ي جامعه محیط پاکسازي شخوی حکومت روزهاي نخستین در) ع (امیرمؤمنان ي برنامه

 مصالح راه در را دیگر بخش و بودند درآورده گنج صورت به را آن از مهمی بخش، داده قرار خویش تیول را مسلمانان المال

 معاویه آنان رأس در. بود ناقاخت ي آفریننده و غارتگر و مختار خود حاکمی، اي گوشه در کدام هر و کردند می مصرف خود شخصی

 و ناز در غرق قیصري قصرهاي در، دارد قرار قیصر همسایگی در که بهانه این به، دوم ي خلیفه دوران از که بود ابوسفیان فرزند

. شد می نابود یا تبعید فوراً گفت می او برضد سخنی که کس هر و بود نعمت

 با معاویه تمرد به که گرفت تصمیم خویش ي رزمنده سپاه با وي، رسید) ع( امام به شام ي خودکامه حاکم سرپیچی خبر وقتی

 امام و رسید تندرو پیک وسیله به، عبدالمطلب بن حارث دختر، الفضل ام ي نامه ناگهان که بود فکر این در و بگوید پاسخ قدرت

 شد سبب و ساخت دگرگون را امام تصمیم مهنا وصول. ساخت آگاه بصره سوي به آنان حرکت و زبیر و طلحه پیمانشکنی از را) ع(
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 را فتنه و کند دستگیر راه نیمه در را پیمانشکنان تا کند حرکت بصره سمت به بود شام عازم که گروهی همان با حضرت آن که

 نصب مکه يفرماندار به را او دیگر فرزند »قثم «و مدینه فرمانداري به را عباس فرزند »تمام«، جهت این از. سازد خفه نطفه در

 احتمال قبالً پیمانشکنان که شد آگاه رسید »ربذه «به وقتی. گرفت پیش در را بصره راه مدینه از فدایی  نفر هفتصد با و کرد

. اند شده بصره عازم بیراهه از آشنا افراد ي وسیله به و بودند کرده بینی پیش راه نیمه در را خود دستگیري

 مقاومتی با و بود آسان بسیار آنان دستگیري و کرد می دستگیرشان راه ي نیمه در بود شده آگاه رزودت آنان حرکت از) ع (امام اگر

 از را دیگري و بگیرد دست به را امر زمام خود خواست می یک هر و بود صوري اتحادي طلحه با زبیر اتحاد زیرا. شد نمی روبرو

 بصره مسیر در حتی. شد آشکار دو آن بین در اختالف آثار مکه از حرکت ي لحظه از که بود حدي به آنان نفاق. کند طرد صحنه

 فرمان به، اختالف همین سبب به شود نماز در همراهان پیشواي خواست می کدام هر و کشید باریک جاي به نماز در امامت کار

 اگر سوگند خدا به: گوید می معاذ دش واگذار عبداهللا، زبیر فرزند به نماز امامت و شدند محروم جماعت در امامت از دو هر، عایشه

. رسیدند نمی توافق به خالفت ي مسئله در هرگز شدند می پیروز علی بر نفر دو این

 مورد این در) ع (علی. نپذیرفت را آنان نظر امام ولی، شود منصرف زبیر و طلحه تعقیب از که شدند یادآور امام یاران از برخی

 اضرب لکنی و. راصدها یختلها و طالبها الیها یصل حتی اللدم طول علی تنام کالضبع اکون ال هللاوا«:شویم می یادآور که دارد سخنی

. »یومی علی یاتی حتی ابد المریب العاصی المطیع بالسامع و عنه المدبر الحق الی بالمقبل

 دستگیرش ناگهان و رود خواب به اش النه در بر مالیم و آرام ضربات نواختن با که نیستم کفتار مانند هرگز من، قسم خدا به

 عاصیان، فرمانبرداران دستهاي یاري به و زنم می کنند آن به پشت که را آنان حق مندان عالقه ي برنده شمشیر با من بلکه. سازند

 در را وتسک و کرد اعالم را خود ي برنامه سخن این با) ع (علی. رسد فرا من مرگ که گاه آن تا رانم می عقب را کنندگان تردید و

. افتاد خود سپاهیان سازمان تجدید فکر به هدف این تحقق براي و روانداشت باجیگران و یاغیان برابر

   ارتش سازمان تجدید

 از بود حضرت آن همراه که گروهی ولی، کند تعقیب بصره تا را آنان که گرفت تصمیم ناکثان فرار از آگاهی از پس) ع (امام

 شرکت نیز بدر نبرد در برخی که، انصار و مهاجرین ي زبده رزمندگان را آنان اکثر چند هر. کرد نمی تجاوز نفر نهصد یا هفتصد

 خود با نیز را بصره اطراف از قبایلی و بودند شده اجیر نبرد براي که گروهی با مقابله براي تعداد این اما، داد می تشکیل، داشتند

 تحت که اطراف قبایل از و دهد جدید سازمان خود ارتش به که گرفت تصمیم امام، رو این از. نبود کافی بودند ساخته هماهنگ

 براي) ع (علی حرکت از را آنان و رفت) طی (خود ي قبیله سوي به حاتم بن عدي، اساس این بر. بگیرند کمک بودند امام اطاعت

 او با نبرد از پیامبر دوران در شما! طی ي قبیله بزرگان: گفت چنین قبیله سران انجمن در و ساخت آگاه پیمانشکنان سرکوبی

 عصر در شما. شود می وارد شما بر علی که باشید آگاه. دادید یاري »مرتدان «ي حادثه را پیامبرش و خدا و کردید خودداري

 فراوانی تهايغنیم خدا نزد، بخواهید را دنیا اگر. بجنگید آخرت براي، اسالم عصر در، اکنون هم؛ کردید می نبرد دنیا براي جاهلی

 غیر و بدري و انصار و مهاجرین از، اسالم بزرگ مجاهدان و علی اکنون هم. کنم می دعوت آخرت و دنیا به را شما من. دارد وجود

. بشتابید امام استقبال به و برخیزید است نشده دیر تا. شوند می وارد شما بر و آیند می شما سوي به، بدري
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، همگی، انجمن اعضاي و شد بلند طرف هر از تصویب و تأیید صداي دو آور پدید انجمن آن در عجیبی شور عدي سخنرانی

 به و ایستاد حضرت آن برابر در پیرمرد، شد وارد آنان بر امام که هنگامی. کردند اعالم) ع (امام کمک و نصرت براي را خود آمادگی

 سبب به را تو ما نبود ما گردن بر تو بیعت اگر، سوگند خدا به، امیرالمؤمنین اي تو بر آفرین: گفت آمد خوش نحو این به او

 تو سر پشت طی ي قبیله مردم ي همه و بگیر پیش در را جهاد راه تو. کردیم می یاري درخشانت سوابق و پیامبر با خویشاوندیت

. کند نمی تخلف تو سپاه از آنان از کس هیچ و دارند قرار

. یافت سازمان تجدید او ارتش و پیوستند) ع (امام ارتش به نظام سوار گروهی که بود این عدي اقدام ي نتیجه

 از، بود) ع (امام مالزم مدینه از که، زفر نام به قبیله آن سران از نفر یک. کردند می زندگی اسد بنی ي قبیله طی ي قبیله کنار در

 ي قبیله افراد با مذاکره از پس وي. کند دعوت امام یاري به را وآنان برود خود ي قبیله میان به نیز وي که گرفت اجازه حضرتش

 اقدام ي نتیجه البته. بیاورد حضرت آن اردوگاه به خود همراه و سازد آماده) ع (علی یاري براي را آنان از گروهی که شد موفق خود

) حاتم (پدرش بخششهاي و بذل و خانوادگی اصالت سبب به، عدي که بود این آن علت و نبود عدي سان به، موفقیت نظر از،زفر

 استواري طی ي قبیله، این از گذشته. نبود برخوردار موقعیت این از زفر که حالی در، داشت اي العاده فوق نفوذ خود قوم میان در

 مرتد آنان از نفر یک) ص (پیامبر درگذشت از پس و بود داده نشان خوبی به مرتدان ي حادثه در را خود اسالمی انضباط و عقیده

 اسالم به اسد بنی، طی ي قبیله مجاهدتهاي اثر بر، دیگر بار و گرفت پیش در را ارتداد راه اسد بنی ي قبیله که صورتی در، نشد

. بازگشتند

   بصره راه در ناکثان سرگذشت

 مرکزي حکومت دض بر تنهایی به که نبودند برخوردار قدرتی و موقعیت چنان از ولی بودند) ص (اکرم رسول یاران از زبیر و طلحه

 در را امویان کالن ثروت اگر و نبود آنان میان در) ص (خدا رسول همسر اگر. کنند رهبري بصره تا مکه از را سپاهی و بشورند

 و عثمان خونخواهی پوشش در آنان، باري. شد می آب بر نقش هایشان نقشه و مال بر آنان توطئه مکه همان در نداشتند اختیار

 سر »عثمان لثارات یا «شعار پیوسته راه طی در و گفتند ترك بصره عزم به را مکه اوست قاتالن هوادار یا تلقا) ع (علی اینکه

 مطلب این صدق شاهد زیر ماجراي دو. خندیدند می آن بر نیز عثمان نزدیکان حتی که بود مسخره چندان شعار این ولی. دادند می

 خود که سعید. کرد مالقات، بودند زبیر و طلحه آنان رأس در که، ناکثان روانکا با »عرق ذات «ي منطقه در عاص بن سعید: است

: گفت سعید. بگیریم را عثمان خون انتقام تا رویم می: گفت پاسخ در مروان؟روید می کجا: گفت و کرد مروان به رو، بود امیه آل از

). زبیر و طلحه یعنی (کنند می کتحر شما سر پشت در که هستند همانان عثمان قاتالن؛ روید می دور راه چرا

 خیبر ي منطقه از »ابوطاس «سرزمین در عایشه و زبیر و طلحه وقتی: نویسد می او. است گفته سخن روشنتر مورد این در قتیبه ابن

 ایشهع سراغ به داشت دست بر که سیاهی کمان با، کرد می همراهی را او شعبه بن مغیرة حالیکه در، عاص بن سعید، آمدند فرود

! المؤمنین ام اي: گفت سعید. را عثمان خون انتقام: گفت؟ خواهی می چه: گفت سعید. بصره به: گفت؟ روي می کجا: گفت و رفت

 همین عثمان قاتالن: گفت و داشت نیز او با را گفتگو همین و رفت مروان سراغ به گاه آن. هستند تو رکاب در عثمان قاتالن

 با را خون خواهند می اند نرسیده خود هدف به چون اما، خواستند می خود براي را حکومت او نکشت با که هستند زبیر و طلحه

. بشویند توبه با را گناه و خون
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، مردم اي: گفت و کرد مردم به رو روز آن در، رفت می شمار به معاویه راست دست) ع (علی شهادت از پس که، شعبه بن مغیرة

 عثمان قاتالن اید کرده خروج عثمان خون انتقام گرفتن براي اگر و، بخواهید نیکفرجامی او براي اید آمده بیرون المؤمنین ام با اگر

 یک ظرف در، خدا به شمارا. اید گرفته او بر اشکالی چه بگویید اید افتاده راه به علی بر انتقاد منظور به اگر و، شمایند سران همین

. نکرد اثر آنان در یک هیچ، مغیره کالم نه و سعید سخنان نه ولی. بپرهیزید) علی با نبرد و عثمان قتل (فتنه دو کردن برپا از سال

  . نجستند شرکت صفین و جمل نبردهاي در کدام هیچ و گرفت پیش در را طائف راه مغیره و را یمن راه سعید پس

   حرکت در شتاب

 فکر به، رو این از. کردند می طی سرعت به را بصره و مکه انمی منازل) ع (امام دست به گرفتاري از پرهیز براي زبیر و طلحه

 بر که دیدند »عرنیه «ي قبیله از را عربی، راه ي نیمه در. برساند بصره به را عایشه زودتر چه هر که افتادند تندرو شتري ي تهیه

 اعتراض خریدار. گفت درهم هزار را خود شتر ارزش او. بفروشد را خود جمل که خواستند او از. است سوار پایی تیز) نر شتر (جمل

 را شتري هیچ. نیستی آگاه آن وضع از تو: گفت شتر صاحب؟ است درهم هزار جمل یک ارزش کجا؟ اي دیوانه مگر:گفت و کرد

: پرسید. بخشی می را آن درهمی دریافت بدون خواهم می چه براي را جمل این بدانی اگر: گفت خریدار. نیست آن با مسابقه یاراي

 در و کرد قدیم را جمل، نبوت ساحت به اخالص روي از، شتر صاحب، المؤمنین ام عایشه براي گفت؟ خواهی می کسی چه براي

 آمده فرود آنجا در عایشه کاروان که محلی به را او، کند استفاده راهنما عنوان به او از اینکه براي خریدار. نخواست چیزي آن برابر

 پیمودن در را آنان که خواست او از و داد وي به درهم ششصد یا چهارصد ي ضمیمه به ماده شتر یک ملج آن مقابل در و برد بود

. پذیرفت نیز او و کند کمک بیابان این از بخشی

 سؤال من از را آنجا نام عایشه کردیم می عبور که آبی  چاه و آبادي هر از: گوید می، بود سرزمین آن به افراد آشناترین از که، راهنما

: پرسید و آورد بیرون هودج از سر المؤمنین ام. شد بلند آنجا سگان صداي کردیم عبور »حواب «سرزمین از وقتی اینکه تا؛ کرد می

 و خوابانید را آن و زد جمل بازوي به فوراً و شد بلند فریادش شنید من از را حوأب نام تا عایشه. است حوأب: گفتم؟ کجاست اینجا

 را جمله این. کنند می پارس وي شتر بر آنجا سگان و گذرد می حوأب سرزمین از که هستم زنی همان من، ندسوگ خدا به: گفت

 اصرار. بخوابانند را شتران و کند توقف نیز کاروان که شد سبب المؤمنین ام توقف. گردانند باز را او که زد فریاد و کرد تکرار بار سه

 زودتر چه هر: گفت و آمد، زبیر بن عبداهللا، او ي خواهرزاده اماسرانجام.کرد توقف آنجا در شهعای بعد روز تا و نیفتاد مؤثر حرکت بر

. شویم گرفتار او چنگ در همگی است ممکن و ماست تعقیب در علی که کن حرکت

 به متوفا (است يو بر متقدم که قتیبه ابن ولی، است آورده کردیم نقل که نحوي به را جریان، کاري پنهان و تعصب روي از، طبري

 رسول زیرا، برگردم باید من: گفت طلحه فرزند به شد آگاه حوأب سرزمین نام از المؤمنین ام که هنگامی: نویسد می) 276 سال

 از شما از یکی که بینم می«: فرمود جمله از و گفت می سخن، بودم آنها جمع در نیز من که، خود همسران میان در روزي خدا

 این در. »باشی زن آن تو مبادا، حمیرا«: گفت و کرد من به رو سپس. »کنند می پارس او بر آنجا سگان و ذردگ می حوأب سرزمین

: که کرد یاد سوگند منافقانه، زبیر بن عبداهللا، او ي زاده خواهر. نیفتاد مؤثر لی و کرد را مسیر ي ادامه درخواست طلحه فرزند هنگام

 بادیه اعراب از گروهی و نکردند اکتفا نیز سخن این بر. نهادیم سر پشت شب اول در را حوأب ما و نیست حوأب سرزمین این نام

 تاریخ در، خود نوع در، دروغ شهادت نوع این. نیست حوأب سرزمین این نام که دادند گواهی دروغ به همگی و آوردند را نشین

 از حنیف بن عثمان که، شهر این تسخیر براي بصره دیکینز در و دادند ادامه خود مسیر به کاروانیان پس. است سابقه بی اسالم

. آمدند فرود، بود آنجا استاندار) ع (علی طرف
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  شوند می نزدیک بصره به شکنان پیمان

 را آنجا سران بصره به ورود از پیش که کرد درخواست عایشه از تمیم ي قبیله از مردي رسید بصره نزدیکی به ناکثان کاروان وقتی

 و آمد فرود »حفیر «نام به محلی در خود و نوشت بصره بزرگ شخصیتهاي به هایی نامه عایشه، رو این از. سازد آگاه خود هدف از

. شد خود هاي نامه پاسخ منتظر

 درخواست او از و نوشت بصره استاندار حنیف بن عثمان به اي نامه نیز زبیر و طلحه که کند می نقل مخنف ابی از الحدید ابی ابن

 مضمون از را او و خواست را قیس بن احنف وي، رسید عثمان به آنان ي نامه وقتی. بگذارد آنان اختیار در را داراالماره که کردند

 الزم من و اند ریخته را او خون، خود، اند کرده قیام عثمان خونخواهی براي که آنان: گفت مشورت عنوان به احنف. کرد آگاه نامه

 تو شوند وارد تو بر آنان آنکه از پیش لذا. کنند می گوش را تو سخن مردم و استانداري تو. باشی آنان با مقابله ي آماده که دانم می

. هستم) ع (امام دستور منتظر ولی، است همین نیز من نظر: گفت عثمان. برو آنان سوي به

 تکرار را احنف سخن همان نیز او و خواند او براي را زبیر و طلحه ي نامه عثمان. شد وارد عبدي ي جبله بن حکیم، احنف از پس

. کنم نبرد همه با گرنه و بهتر چه نهادند مؤمنان امیر اطاعت به گردن اگر، برخیزم آنان با مقابله براي من بده اجازه: گفت و کرد

 اگر که، شود کار به دست زودتر چه هر: گفت حکیم. هستم اولی کار این براي خودم باشد مقابله بر تصمیم اگر: گفت عثمان

 این از را تو و سازند می متوجه خود سوي به، آنان با پیامبر همسر بودن همراه سبب به، را مردم دلهاي شوند بصره وارد ناکثان

. کنند می خلع مقام

 آگاه صرهب سوي به حرکتشان و زبیر و طلحه پیمانشکنی از را او که رسید حنیف بن عثمان به) ع (امام از اي نامه اوضاع این در

 را کار اال و باشد داشته نیکو رفتاري آنان با پذیرفتند اگر؛ کند دعوت وپیمان عهد به وفاي به را آنان که بود داده دستور و ساخته

 خط به حضرت آن امالي به نامه. بود کرده ارسال ربذه از را نامه) ع (امام. کند داوري آنان و او میان خدا تا دهد فیصله جنگ با

. بود عبیداهللا او منشی

 ابواالسود و حصین بن عمران، بصره بزرگ شخصیت دو فوراً) ع (امام ي نامه وصول از بعد و یاران با مشورت از پس بصره استاندار

 مالقات اند آمده فرود ناکثان سران که محلی در زبیر و طلحه با و روند بیرون بصره از که داد مأموریت آنان به و طلبید را،  دوئلی

 مالقات زبیر و طلحه و باعایشه و رفتند ناکثان لشگرگاه به فوراً نیز آنان. شوند جویا بصره به لشگرکشی از آنان هدف از و کننده

 را حرامی مال و ریختند را محترمی خون و کشتند تفسیر بدون را مسلمانان امام گروهی: گفت چنین پاسخشان در عایشه. کردند

 این در که بگویم مردم به و بردارم پرده گروه این جرائم از تا ام آمده اینجا به من. بردند بین از را حرام ماه احترام و کردند غارت

. کنم مجازات را عثمان دشمنان آن کمک به و سازم فراهم سپاهی تا ام آمده اینجا به من:) گفت نقلی به و. (کنند چه مورد

 خونخواهی براي: گفتند؟ اید آمده چه براي: گفتند آنان به و رفتند زبیر و طلحه نزد هب و برخاستند المؤمنین ام حضور از نفر دو هر

 به نمایندگان گاه آن. بود اشتر شمشیر ترس از ما بیعت: گفتند؟ اید نکرده بیعت علی با مگر: پرسیدند استاندار نمایندگان. عثمان

. ختندسا آگاه پیمانشکنان هدف از را او و بازگشتند استاندار حضور

 و شهر در منادیان، جهت این از. کند جلوگیري بصره به آنان شدن نزدیک از مردم نیروي با که گرفت تصمیم) ع (امام استاندار

 و کوفی فرد یک را خود، کردن گم رد براي، استاندار سخنگوي. کردند دعوت مسجد در اجتماع به را مردم و دادند سر ندا اطراف
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 اي پایه بی سخن اما، اند آمده بصره به خود جان ترس از که گویند می گروه این اگر: گفت و کرد یمعرف »قیس «ي قبیله از

 به عثمان خون گرفتن براي اگر و. هستند امان و امن در آنجا در نیز هوا مرغان که بودند) مکه (الهی حرم در آنان زیرا؛ گویند می

 به را آنان و کنید قیام آنان برابر در که است الزم، مردم اي. بیایند آنان سراغ به که نیستند بصره در عثمان قاتالن، اند آمده اینجا

. بازگردانید اند آمده که همانجا

 خون انتقام و بگیرند کمک ما از اند آمده بلکه، دانند نمی عثمان قاتالن را ما آنان: گفت و برخاست اسود نام به مردي میان این در

. دارند حامیانی بصره مردم میان در زبیر و طلحه شد معلوم ولی شد روبرو اکثریت مخالفت با چند هر داسو سخن. بستانند را او

 آنان از جلوگیري و مقابله براي نیز حنیف بن عثمان و کردند حرکت بصره سوي به بودند آمده فرود که محلی از ناکثان کاروان

 عثمان و منطقه راست سمت در زبیر و طلحه سپاهیان. گرفتند قرار کدیگری روي در رو »مربد «نام به اي منطقه در و کرد حرکت

 بر را مردم و گفتند سخن او مظلومیت و عثمان فضایل درباره زبیر و طلحه. داشتند قرار آن چپ سمت در او یاران و حنیف بن

 و برخاستند دو هر گفتار تکذیب به نداراستا یاران ولی، برخاست دو آن طرفداران از تصدیق صداي. کردند دعوت او انتقام گرفتن

. نیامد پدید عثمان یاران میان در شکافی کوچکترین اما. گرفت باال طرفین میان نزاع

 را مطالب و داشتند شکوه اطراف در عثمان کارکنان از پیوسته مردم: گفت و کرد سخن به شروع دید چنین را وضع عایشه وقتی

 دروغگو و گر راحیله گزارشگران و وفادار و پرهیزگار و گناه بی فردي را او و نگریستیم مورد این در ما. گذاشتند می میان در ما با

 بر آنچه که باشید آگاه. ریختند عذر بدون و حرام ماه در را او خون و بردند هجوم او ي برخانه شدند نیرومند وقتی منتقدان. یافتیم

 این سپس (کنید اجرا آنان ي درباره را خدا حکم و بگیرید را قاتالن که است ینا نیست شایسته شما غیر بر و است شایسته شما

 سخنان. 23 ي آیه، عمران آل ي سوره. »بینهم الیحکم اهللا کتاب الی یدعون الکتاب من نصیباً اوتوا الذین الی تر الم«:) خواند را آیه

 سنگ و پرانی خاك و پرداختند او تکذیب به گروهی و عایشه قتصدی به گروهی. آورد پدید استاندار یاران میان در شکافی عایشه

 »دباغین «نام به اي نقطه عزم به را »مربد «عایشه هنگام این در. شد آغاز حنیف بن عثمان متحد جبهه در هم سوي به اندازي

  . پیوستند ینناکث به آنان از گروهی سرانجام و کرد می حکومت عثمان یاران بر دستگی دو که حالی در، گفت ترك

  ناکثان استیضاح

 ي درباره است کریمه ي آیه به اشاره(: گفت و پرداخت او استیضاح به سعد بنی ي قبیله از مردي آمد فرود عایشه که محلی در

 حرمت و دریدي را خود احترام ي پرده ولی)33:احزاب (»االولی الجاهلیۀ تبرج التبرجن و بیوتکن فی قرن و«).ص (پیامبر همسران

. بگیر کمک ما از اي آمده اکراه به اگر و گردد باز جا همین از اي آمده خود اختیار با اگر. بردي میان از را خود

 دست با، طلحه اي تو و روي می شمار به پیامبر حواري، زبیر اي تو اما: گفت و کرد طلحه و زبیر به رو قبیله همان از دیگر جوانی

 در من: گفت. نه: گفتند؟ اید آورده همراه نیز را خود زنان آیا. بینم می همراه را مادرتان. ديکر حفظ آسیب از را خدا رسول خود

. شوم می جدا شما از لحظه این

    االنصاب قلۀ لعمرك هذا/ امکم قدتم و حالئلکم صنتم: است این آن بیت نخستین که سرود اشعاري سپس

. است انصاف کمی نشانه این تو جان به سوگند، اید داده سوق را خود مادر ولی اید نشانده پرده پشت در را خود همسران
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 طلحه طرفداران و او میان شدیدي نبرد و کرد قیام) ع (امام استاندار کمک به خود یاران با عبدي ي جبله بن حکیم هنگام این در

 حرکت »مازن بنی «قبرستان سوي به و دبرخیزن نقطه آن از که داد دستور گروه دو هر جداسازي براي عایشه. گرفت در زبیر و

. بازگشت شهر به نیز استاندار و انداخت فاصله گروه دو میان در شب تاریکی رسیدند نقطه آن به وقتی. کنند

 آنها بر جبله بن حکیم روز آن فرداي. ساختند نبرد ي آماده را خود و آمدند گرد »الرزق دار «نام به محلی در شبانه عایشه یاران

. شدند زخمی و کشته گروه دو ازهر تعدادي و داد رخ طرفین میان خونینی نبرد و برد هحمل

  گروه دو میان موقت صلح

 به گروه دو این چگونه که است بعدي وقایع در سخن. اند نوشته شدیم یادآور که نحوي به متفقاً را وقایع نگاران تاریخ اینجا تا

 مطلب، »کامل «در جزري او از پیروي به و، طبري اینجا در. شوند دیگر ي حادثه منتظر و بردارند نبرد از دست که رسیدند توافق

. نگاریم می را صورت دو هر ما ولی، باشد واقع به قریب دوم صورت که رسد می نظر به. اند نوشته صورت دو به را

  زبیر و طلحه بیعت کیفیت از استفسار

 استفسار) ع (علی با زبیر و طلحه بیعت کیفیت از و شود نوشته مدینه مردم به اي نامه که کردند توافق طرفین: نویسد می طبري

 باز مدینه به محل آن از باید نفر دو هر، است بوده آزادي و اختیار روي از آنان بیعت که دادند گواهی مدینه مردم چنانکه. شود

 باید صورت آن در است بوده خوف روي از و اکراه به نآنا بیعت که دادند گواهی اگر و نشوند حنیف بن عثمان متعرض و گردند

. بگذارد زبیر و طلحه اختیار در است حکومت به مربوط را آنچه و را المال بیت و االماره دار و گوید ترك را بصره عثمان

. گشت رهسپار مدینه سوي به و شد آن حامل سور بن کعب که شده یادآور و است آورده خود تاریخ در را صلحنامه متن طبري

. نگفت را او پاسخ کسی اسامه نام به نفر یک جز ولی رسانید مدینه سمع به را بصره مردم پیام مدینه مسجد در جمعه روز در

 و بکشند را او خواستند خشم کثرت از مردم هنگام این در.است بوده ترس و اکراه روي از و نبود اختیاري آنان بیعت: گفت اسامه

 بود دیده مدینه مسجد در را آنچه کعب. شد می ریخته او خون بودند نرسیده او داد به مسلمه بن محمد و صهیب مانند برخی اگر

 ترك را داراالماره که فرستادند پیام حنیف بن عثمان بر زبیر و طلحه که شد سبب امر این و کرد نقل بصره به بازگشت از پس

. است نبوده ترغب و میل با دو آن بیعت که شد ثابت زیرا، کند

: زیرا، است واقع از دور جهاتی از نقل این و رسد می نظر به بعید بسیار اساس این بر سازش و صلح

 حوادث از (طبري تاریخ از قسمتی متأسفانه ولی، دانند نمی راستگو و صالح فردي را او محققان که است عمر بن سیف آن ناقل - 1

. اوست ازمنقوالت انباشته) هجري 36 سال حوادث تا 11 سال

 حرکت مدینه از) ع (امام که دانستند می ناکثان و طلبید می زیادي وقت بصره به مجدد بازگشت و مدینه به بصره راه پیمودن - 2

 چنان به، خود گوش پشت در خطري چنین احساس با، پیمانشکنان که نبود مصلحت هرگز، بنابراین. آنهاست تعقیب در و کرده

. شوند پاسخ منتظر و نپردازند استاندار خلع و شهر تسخیر به و بگذارند دست روي دست و دهند تن شرطی
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 صورتی در، داد خواهند گواهی آنان اکراهی بیعت به پیامبر یاران که باشند مطمئن که دهند می تن شرطی چنان به کسانی - 3

 که گفت باید بلکه، نداشت وجود آنان براي اطمینانی آن خالف بر که گفت باید بلکه، نداشت وجود آنان براي اطمینانی چنین که

، بود) ع (امام با بیعت متقاعدین از نیز او که نفر یک فقط، عمر بن سیف از طبري نقل به بنا، لذا و داشتند اطمینان آن خالف بر

. کردند سکوت پاسخ در، سیف خود نقل طبق، دیگران و داد گواهی دو آن اکراهی بیعت بر

 از... و حسان و اسامه، عمر بن عبداهللا، وقاص سعد مانند گروهی که است این نبوده اکراهی آنان بیعت اینکه بر گواه ینروشنتر - 4

 نبودند بیعت به مایل نیز زبیر و طلح اگر. نشد آنان متعرض کسی و کردند گیري کناره چیز همه از و کردند امتناع بیعت

 که کند می گمان زبیر: فرمود زبیر ي درباره شد آگاه مطلب این از)ع (امام وقتی چنانچه. گیرند قرار قاعدان ردیف در توانستند می

 آن خالف باطن در که است شده مدعی، کرده اقرار خود بیعت به، حال هر در، او. است بوده مخالف دل در و کرده بیعت دست به

. باشد فرمانبر و مطیع باید و است باقی خود حال به او بیعت، تنداش اگر و بیاورد گواه مطلب این براي باید. است داشته پنهان را

 و ظلمانی و قطعانی انهما اللهم«: کند می تشریح چنین را دو آن وضع) ع (امام، پیمانشکنان سران شدن کشته از پس، نیز بعدها

 و، القتال قبل استثبتهما لقد و. عمال و امال فیما المساءة ارهما و ابرما ما لهما تحکم ال عقداو ما فاحلل علی الناس البا و بیعتی نکثا

 نمودند ستم من بر و کردند قطع من با را خود پیوند زبیر و طلحه، پروردگارا. »العافیۀ وردا النعمۀ فغمطا الوقاع امام بهما استانیت

. شوراندند من بر را مردم و شکستند را خود بیعت و

 پیش من. بنما آنان به دادند وانجام داشتند آرزو که را آنچه وکیفر مگردان استوار اند تابیده را آنچه و بگشا اند بسته را آنچه، خدایا

. دادند ازدست را جهان دو کردندوسالمت نعمت کفران ولی،بودندبازگردند کرده که بیعتی به که دادم مهلت را آنان جنگ شروع از

  امام از تکلیف کسب

 به تواند نمی وجه هیچ به و است) ع (علی مأمور که گفت ناکثان به خطاب حنیف بن انعثم که است این توافق دیگر صورت

: افزاید می»السیاسۀ و االمامۀ «کتاب در قتیبه ابن. کند تکلیف کسب او واز بنویسد امام به اي نامه اینکه جز دهد تن آنان ي خواسته

 و طلحه و باشد او اختیار تتدر المال بیت و مسجد و داراالماره و بماند خود موقعیت در حنیف بن عثمان که کردند توافق طرفین

 کس هر صورت این غیر در؛ هیچ که رسیدند توافق به امام با اگر. برسد) ع (علی از خبري تا آیند فرود خواستند که جا هر در زبیر

. گرفتند گواه رفینط از را گروهی و سپردند میثاق مطلب این بر و. بود خواهد آزاد روش و راه انتخاب در

 بلکه، دادند تن توافق این به قلب صمیم از و واقعاً ناکثین سران که نیست معنی بدان این البته. رسد می نظر به صحیحتر نقل این

 بن عثمان دست و کنند تسخیر را داراالماره زدن شبیخون با فرصت دراولین که داشتند تصمیم، توافق صوري پذیرش با آنان

 خود خاص فرزند را او نامه آن در و نوشت صوحان بن زید به اي نامه عایشه که نویسند می لذا. سازند کوتاه بصره امارت زا را حنیف

: نوشت او ي نامه پاسخ در زید. نکند یاري را علی و بنشیند اش خانه در الاقل یا بپیوندد آنان گروه به که کرد درخواست و خواند

 او.کنیم جهاد که است شد امر ما به و بنشیند خود ي خانه در که است شده امر او به.باشد نینالمؤم ام حال شامل خدا رحمت

 آن به ما که آنچه به، طرفی از! کند می دعوت)خانه در جلوس (خودش ي وظیفه انجام به را ما و است کرده ترك را خود ي وظیفه

. دارد می ازب خود ي وظیفه به عمل از را ما و است کرده قیام هستیم موظف
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 خود سپاه با علی اگر دارند که ضعفی با که شدند یادآور و پرداختند گفتگو به هم با ناکثین سران که کند می نقل الحدید ابی ابن

 قیس و ضبه، ازد: مانند (قبایل از بعضی موافقت و نوشتند نامه اطراف قبایل سران به، جهت این از.پذیرد می پایان آنان کار برسد

. ماندند وفادار) ع (امام به نسبت قبایل از بعضی، حال عین در کردند جلب را) النغی بن

   خونین کودتاي

 یک در که بود نگذشته چیزي عثمان ي نامه ارسال از هنوز و کردند قدرت احساس خود در ناکثان سران که بود شرایطی چنان در

 با و بردند حمله داراالماره و مسجد به، صبح نماز هنگام به نقلی هب و نمازعشاء هنگام به، وزید می نیز تندي باد که سرد شب

 و شدند مسلط شهر نقاط برحساسترین، است شده نقل مختلف آنان تعداد که، زندان و داراالماره و مسجد حفاظت مأموران کشتن

. پرداخت سخنرانی به سران از یک هر، مردم توجه جلب براي سپس

 را او خواستیم می نخست ما. کرد توبه آن سبب به ولی شد مرتکب گناهی خلیفه: گفت مقتول ي فهخلی از تجلیل ضمن در طلحه

: گفتند و گشودند اعتراض به لب مردم، رسید اینجا به او سخن وقتی. راکشتند او و کردند غلبه ما بر ما سفیهان ولی، کنیم توبیخ

. کردي می دعوت او ضد بر قیام بر را ما تو. داشت این از غیر مضمونی رسید می خلیفه ي درباره تو از که هایی نامه

. است نرسیده شما به اي نامه من از: گفت خود ي تبرئه در و برخاست زبیر هنگام این در

 بود این او گفتار حاصل و کرد مطرح را چهارگانه خلفاي خالفت سرگذشت و برخاست »عبدالقیس «ي قبیله از مردي موقع این در

 با سرانجام اینکه تا. کردید نمی ما با مشورتی کوچکترین و گرفت می صورت انصار و مهاجرین شما ي وسیله به خلفا مامت نصب که

 حق غیر به آیا؟ داده خوداختصاص به را مالی آیا؟ اید گرفته او بر ایرادي چه حال. بخواهید نظر ما از اینکه بدون کردید بیعت علی

؟ اید کرده شورش چرا، است نگرفته صورت کارها این از یک هیچ اگر؟ است دهش مرتکب منکري آیا؟ کرده عمل

 فرداي اما. شدند او مانع او ي قبیله ولی، بکشند را او خواستند می و کرد تحریک را خواهان دنیا خشم او نیرومند و محکم منطق

 امامت از، را امور زمام سپس. گذراندند تیغ دم از بودند برخاسته او یاري به که دیگر نفر هفتاد با را او و ریختند او سر بر روز آن

. رسیدند خود مراد از بخشی به و گرفتند اختیار در، المال بیت تا گرفته نماز

  استاندار سرنوشت

 تندیاف دست او بر که لحظاتی نخستین در لذا. بود کرده عصبانی سخت را ناکثان، )ع (امام موقعیت و مقام حفظ در استاندار ثبات

 رها را او که کردند تصویب سرانجام و پرداختند مشاوره به او قتل در سپس. کندند را رویش و سر موهاي و کردند لگدمال را او

. دهد نشان تندي واکنش مدینه در حنیف بن سهل او برادر که ترسیدند می آن از زیرا، کنند

 از: فرمود مطایبه باب از دید صورت آن به را او) ع (امام که گامیهن. گفت ترك) ع (علی دیدار عزم به را بصره حنیف بن عثمان

. کرد تشریح) ع (امام بر را حادثه عثمان! برگشتی جوان یک صورت به اکنون و رفتی پیرمرد یک صورت به ما سوي
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 در جزري و خود تاریخ در طبري نقل طبق. است شده نقل مختلف رسیدند قتل به خونین کودتاي این در که کسانی تعداد

) جمل در (مخنف ابو نقل به و است کرده ذکر تن هفتاد را آنان تعداد الحدید ابی ابن ولی بودند نفر چهل شدگان کشته، »کامل«

. شدند کشته تن صد چهار

 به را همه و دیافتن دست حیله و خدعه با، بودند زندان و داراالماره و مسجد نگهبانان همگی که، گروه این بر ناکثان آنکه آور رقت

. بریدند سر فجیعی طرز

   جبله بن حکیم قیام

 ي قبیله از تن سیصد با و شد آزرده سخت داراالماره نگهبانان فجیع قتل و عثمان رقتبار خلع از ي جبله بن حیکم، میان این در

، یک هر باري فرمانده تعیین و شبرادر سه همراهی به و، گردان چهار دادن ترتیب با و کند نبرد آنان با گرفت تصمیم عبدالقیس

 با و نشاندند برشتر را) ص (خدا رسول همسر بار اولین براي، حیکم با مقابله به مردم تشویق براي ناکثان. برد حمله ناکثین بر

 براي و اند نامیده جمل روز نیز را حیکم قیام روز، جهت این از. کردند جلب خود به نسبت را مردم عواطف او موقعیت از استفاده

. اند کرده منسوب بزرگ صفت به را دومی و کوچک صفت به را اولی معروف جمل روز با آن امتیاز

 صورت به بصره سرزمین امارت ترتیب بدین و شدند کشته او برادر سه همراه به حکیم یاران از تن سیصد تمام نبرد این در

، نماز امامت سر بر بودند فرمانروایی و حکومت خواهان نفر دو هر که آنجا از ولی. گرفت قرار زبیر و طلحه اختیار در بالمنازع

 داد دستور شد آگاه دو آن اختالف از عایشه وقتی. بود او امارت ي نشانه روز آن در کدام هر امامت زیرا، برخاستند نزاع به سخت

 بن محمد دیگر روز و زبیر بن عبداهللا روز یک، پس. نهاد طلحه و زبیر فرزندان ي عهده بر را نماز امامت و بروند کنار دو هر که

. گزارد می نماز مردم با طلحه

: کرد تالوت را آیه این زبیر افتاد مسلمین ي خزانه کالن ثروت به آنان دیدگان و گشودند را المال بیت در وقتی

 دریافت که است داده وعده شما به انیفراو غنیمتهاي خداوند). 20: فتح (»هذه لکم فعجل تاخذونها کثیرة مغانم اهللا عدکم و«

. انداخت جلو به را غنیمت این و کنید می

 بصره بر) ع (امام وقتی. کرد ضبط را اموال ي همه گاه آن. هستیم تر شایسته و اولی بصره مردم از ثروت این به ما: افزود سپس

. گرداند باز »المال بیت «به را اموال ي همه، شد مسلط

  کودتا از علی حضرت شدن آگاه

 تبعیدگاه صورت به ربذه که روزي از باالخص، داشت آشنایی منطقه این باز دیر از) ع (امام. هاست خاطره سرزمین ربذه سرزمین

 به اسرافها و تبعیضها بر پرخاشگري جرم به، )ص (پیامبر بزرگ صحابی، ابوذر ازجمله و درآمد حضرت آن صمیمی یاران از برخی

 پیمانشکنان دستگیري براي تا بود داده سوق منطقه این به را) ع (علی الهی تقدیر، سالها گذشت از پس. شد تبعید سرزمین آن

. آورد گرد نیرویی
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 و اند شده بصره شهر وارد زبیر و طلحه که شد آگاه و شنید را پیمانشکنان کودتاي ناگوار خبر که بود سرزمین این در) ع (امام

 استاندار و اند شده مسلط شهر بر نفر صدها خون ریختن با و اند کشته را زندان و المال بیت و مسجد و داراالماره حفاظت مأموران

 قبایل از گروهی اند توانسته مسموم تبلیغات با و اند کرده بیرون آنجا از، صورت و سر موي کندن و شتم و ضرب از پس، را امام

. سازند همراه خود با را بصره

 سرزمین در او براي که سنگري تنها چه، بگیرد کمک کوفه مردم از ناکثین سرکوبی براي که بود این) ع (امام نظر، مرحله این در

 را قیام نوع هر زیرا، بود مانع اشعري ابوموسی کوفه والی راه این در ولی. بود آن اطراف قبایل و کوفه شهر بود مانده باقی عراق

 بود کوفه والی) ع (امام با انصار و مهاجرین بیعت از پیش ابوموسی.داشت می باز) ع (امام کردن یاري از را مردم و پنداشت می فتنه

 خود درمقام او ابقاي بر را امام آنچه. ماند باقی خود پست در، اشتر مالک صالحدید به، حضرت آن آمدن کار روي از پس و

 سایر با حیث این از و بود آن میل و حیف و المال یتب در اسراف از ابوموسی پیراستگی، اشتر مالک نظر بر عالوه، واداشت

. داشت تمایز و تفاوت عثمان استانداران

 بفرستد کوفه مردم و ابوموسی براي هایی نامه مورد این در و کند اعزام کوفه به را شخصیتهایی که دید آن را چاره) ع (امام، باري

 امام که کارهایی شرح اینک. بپردازد دیگري نصب و استاندار عزل به، صورت این غیر در و سازند آماده نیرو اعزام براي را زمینه تا

: داد انجام زمینه این در) ع(

  کوفه به بکر ابی بن محمد اعزام

 به را او استمداد نداي عمومی مجمع یک در تا کرد اعزام کوفه به اي نامه با همراه را جعفر بن محمد و ابوبکر بن محمد) ع (امام

 ابوموسی به مردم که هنگامی. ساخت نتیجه بی را نفر دو هر تالش، خود رأي در ابوموسی سماجت ولی، برسانند کوفه دممر سمع

 است دنیا راه قیام و آخرت راه نشستن خانه در: یعنی. »الدنیا سبیل الخروج و االخرة سبیل القعود«: گفت می، کردند می مراجعه

 ذي «نام به محلی در و گفتند ترك را کوفه نتیجه اخذ بدون) ع (امام نمایندگان، رو این از !).برگزینید خواهید می را کدام هر(

. داشتند بیان را خود سرگذشت و کردند مالقات حضرت آن با »قار

  اشتر و عباس ابن اعزام

 دید مصلحت لذا. نزند شدیدتر ماقدا به دست نرسد بست بن به کار تا که بود آن بر، موارد دیگر همچون، نیز مورد این در) ع (امام

 مشکل مذاکره طریق از تا سازد روانه کوفه به را، اشتر مالک و عباس ابن یعنی، دیگر نامی شخصیت دو ابوموسی اعزام از پیش که

 رنف دو هر گاه آن. کنی بایداصالح است داده بدي ي نتیجه اکنون و دادي انجام که را کاري: فرمود اشتر به پس. بگشایند را

. کردند مذاکره و مالقات ابوموسی با و شدند کوفه رهسپار

 و الیقظان من خیر فیها النائم صماء فتنه هذه«: گفت چنین آنان به و ریخت دیگري قالب در را خود سخن ابوموسی بار این

. »الساعی من خیر الراکب و الراکب من خیر القائم و القائم من خیر القاعد و القاعد من خیر الیقظان

 از بهتر سوار از بهتر او و ایستاده از بهتر او و نشسته از بهتر بیدار و است بیدار از بهتر آن در خواب انسان که، است شورشی این

. است ساعی
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... و کنید غالف در را شمشیرها: افزود سپس

 خاص موضعگیري و عناد از را او و ازگشتندب) ع (امام سوي به مأیوسانه، بسیار تالش و سعی از پس، امام نمایندگان نیز بار این

. ساختند آگاه ابوموسی

  یاسر عمار و حسن امام اعزام

 ارشد فرزند اینکار براي افراد ترین شایسته و بگیرد کمک تر پایه بلند افراد از خود پیام ابالغ براي که گرفت تصمیم) ع (امام بار این

 در سابقان از دومی و بود او مهر مورد پیوسته که بود) ص (پیامبر دختر فرزند اولی. بودند یاسر عمار و) ع (مجتبی حضرت وي

. شدند کوفه وارد) ع (امام از اي نامه با نیز بزرگوار دو این. بودند شنیده بسیار) ص (اکرم رسول از را او ستایش مسلمانان که اسالم

 مردم به مؤمنان امیر علی خدا ي بنده از: خواند مردم رب، بود مضمون بدین که، را) ع (امام ي نامه) ع (مجتبی حضرت نخست

 انصار از مقصود و است پیشانی و گروه معنی به جبهه. است آمده »االنصار جبهۀ «لفظ اینجا در) ع (امام ي نامه در (یاوران، کوفه

 اصطالحی انصار مرکز شهر این، فهکو به مدینه از) ع (امام مهاجرت از پیش زیرا، مهاجر مقابل در انصار نه، است سیاوران همان

 دیدنش سان به آن شنیدن که سازم آگاه آنچنان عثمان) قتل (کار از را شما من، بعد اما. عرب پایگان بلند و شرافتمند) نبود

. کنم مالمتش کمتر و سازم خرسند را او کردم می سعی که بودم مهاجران از مردي من و گرفتند خرده او کارهاي بر مردم. باشد

 راه آهسته و شتر بردن تند موجب او بر فشار کمترین که بود اي رمیده شتر همچون او به نسبت زبیر و طلحه مثل که حالی در

 او بر گروهی سرانجام و شد خشمگین او بر ناگهان نیز عایشه، دو این بر عالوه باشد او ي کننده ناراحت هاي »حداء «آن بردن

 هجرت براي! مردم اي. کردند بیعت من با، رغبت کمال با بلکه، اکراه کمترین بدون، مردم گاه آن. کشتند را او و یافتند دست

 جهاد به و بشتابید خود فرمانده سوي به. است شده پا بر فتنه و درآمده جوشان دیگ صورت به و رانده بیرون را خود اهل) مدینه(

 .ورزید مبادرت خود دشمن با

 فرزند وقتی. سازند روشن را مردم اذهان و بگویند سخن نیز حضرت آن نمایندگان که رسید آن وقت) ع (امام ي نامه قرائت از پس

 را او منطق که خواستند می خدا از و کردند می دعا را او لب زیر شنوندگان و شد دوخته او به چشمها کرد سخن به آغاز امام

 ایم آمده ما! مردم اي: آغازکرد چنین را خود سخن، بود داده تکیه اي هنیز یا عصا بر که حالی در) ع (مجتبی حضرت. سازد استوارتر

 مسلمین از بیعت امر در فرد استوارترین و برترین و دادگرترین و داناترین سوي به و پیامبرش سنت و خدا کتاب به را شما که

 پیوند دو او با که کسی به ایمان در و نکرده نکارا را او سنت، نگرفته ایراد او بر قرآن که کنیم دعوت کسی سوي به را شما. بخوانیم

) پیامبر (=او اطراف از مردم که روزي در. است نگذاشته تنها را او هرگز و داشته سبقت همه بر) خویشاوندي و ایمان (: داشت

. بودند كمشر دیگران که حالی در، گزارد می نماز پیامبر با او و. کرد اکتفا او کمک به خدا، بودند شده پراکنده

 ضد بر و کنید پشتیبانی را او که خواهد می شما از و کند می دعوت حق به را شما و طلبد می کمک شما از کسی چنین! مردم اي

 که، برخیزید. کنید قیام اند برده غارت به را او المال بیت و اند کشته را او یاران از صالحان و اند شکسته را خود پیمان که گروهی

 آماده نیکان که را وآنچه دارید باز بدیها از و دهید فرمان نیک کارهاي به و کنید حرکت او سوي به و باد شما رب خدا رحمت

. سازید آماده نیز شما سازند می
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 هر. کردیم اکتفا یکی ي ترجمه به ما که کند می نقل سخنرانی دو) ع (حسن امام براي ابومخنف معروف مورخ قول از الحدید ابی ابن

. است انگیز اعجاب کامالً، )ع (علی مواضع تشریح و عواطف تحریک در، )ع (مجتبی حضرت سخنرانی دو

 چنین سپس و فرستاد درود او پیامبر بر و گفت ثنا را خدا و برخاست یاسر عمار، رسید پایان به) ع (مجتبی امام سخنان وقتی

 و دهد نمی انجام خالف کار که امامی باد شما بر. خواند می خدا یند به کمک براي را شما پیامبر عم پسر و برادر! مردم اي: گفت

. رسد نمی او ي پایه به کسی که اسالم در اي سابقه داراي و ترسد نمی هرگز که قدرتی صاحب و ندارد تعلیم به نیاز که دانشمندي

 را آنها وجد و بیدار را دلها او ي پایه بلند یصحاب و پیامبر فرزند سخنان.کند می بازگو شما براي را حقیقت شوید روبرو او با اگر

. افتاد جمعیت سراسر در خروش و جوش که نگذشت چیزي. گسست هم از بود رشته لوح ساده استاندار که را آنچه و کرد بیدارتر

 نوشته زید به خود ي نامه در او. برد فرو اعجاب در را همه خواند کوفه مردم بر را عایشه ي نامه صوحان بن زید که وقتی خصوصاً

 در المؤمنین ام ي وظیفه که باشید آگاه! مردم: زد فریاد نامه خواند از پس زید. نکند یاري را علی و بنشیند خود ي خانه در که بود

 را ما ي وظیفه خود و کند می دعوت خودش ي وظیفه به را ما او اکنون. جهاد میدان در کردن نبرد من وظیفه و است نشستن خانه

! گیرد می عهده بر

 حدود در و کردند اعالم حضرت آن یاري براي را خود آمادگی گروهی و داد تغییر) ع (امام نفع به را وضع وقایع این مجموع

. گفتند ترك) ع (امام به پیوستن براي را خود زندگی و خانه نفر هزار دوازده

 آیند می او سوي به کوفه از که یارانی تعداد که گفت من به، او ياردو به کوفه سپاهیان ورود از پیش، امام: گوید می ابوالطفیل

. فزون نفر یک نه و بود کم نفر یک نه عدد آن از؛ شمردم ورود از پس را همه من. نفرند یک و هزار دوازده

) ع (امام: گوید می و کند می ذکر نفر ششصد و هزار شش شتافتند) ع (امام سوي به کوفه از که را سپاهیانی آمار مفید شیخ ولی

 چون که گوید می عباس ابن و. کشند می را زبیر و طلحه و آیند می او سوي به شده یاد تعداد روز دو ظرف در که گفت عباس ابن به

. نفرند ششصد و هزار شش که گفتند کرد تحقیق سپاهیان آمار از

   ابوموسی ثمر بی تالش

 رخ اي فتنه زودي به که ام شنیده پیامبر از: گفت و کرد مردم و عمار به ور و برآشفت سخن کوفه وضع دگرگونی از ابوموسی

. است کرده حرام یکدیگر به را ما مال و خون خداوند و، اند سواره از بهتر دو هر و ایستاده از بهتر نشسته آن در که دهد می

 باید اینجا در. دیگران نه توست قیام از بهتر تو دقعو و کرده قصد را تو خدا پیامبر آري: گفت، داشت که پرخاشگري روح با، عمار

. کرد تأمل شده یاد حدیث ي درباره کمی

؟ است بوده جمل ي حادثه او مقصود که معلوم کجا از ولی، است کرده بیان را حدیثی چنین) ص (اکرم پیامبر که کنیم می فرض

 از بهتر آن در قاعد که است اي فتنه بریدند سر گوسفند انندم را نفر صد چهار قدرت کسب براي که گروهی تجاوز از جلوگیري آیا

؟ است قائم
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 حوادث این به ناظر) ص (پیامبر حدیث چرا. عثمان قتل تا سقیفه از؛ است داده رخ بسیار هاي حادثه) ص (پیامبر درگذشت از پس

 بسیار حوادث آن از برخی که دید خواهیم یمبگذارن نظر از را هجري 35 تا 11 سالهاي حوداث و بزنیم ورق را تاریخ اگر؟ نباشد

 جمله از، را سوم ي خلیفه دوران حوادث؟ گذشت سادگی به نویره بن مالک تلخ ي حادثه از توان می مگر. است بوده انگیز اسف

؟ نباشد کوعبدالمل ومروان معاویه خالفت دوران به ناظر حدیث این چرا؟ کرد فراموش شود می مگر، صالحان تبعید و شتم و ضرب

. است االمر اولو از اطاعت اصل جمله آن از و گرفت نادیده را آنها توان نمی وجه هیچ به که دارد محکماتی اسالم اصوالً، عالوه به

 و اند گذارده صحه آن بر همگان که است اسالمی ي وظیفه یک انصار و مهاجرین جانب از منتخب یا منصوص ي خلیفه اطاعت

 و ماند باقی کوفه استانداري پست در و پذیرفت را حضرت آن فرمان زیرا، شناخت می »امر ولی «عنوان به را) ع (امام نیز ابوموسی

 اطیعوا و اطیعواهللا«: ي آیه برابر در نباید صورت این در. داد می انجام) ع (علی والی عنوان به داد می انجام کاري هر پس آن از

. ورزید می مخالفت قرآنی نص با و داد می قرار دستاویز ار مجملی حدیث »االمرمنکم اولی و الرسول

  استانداري مقام از ابوموسی عزل

 آن. دارد معزول خود مقام از را ابوموسی که داشت آن بر را) ع (امام، کوششها تمام ماندند ثمر بی و متعدد نمایندگان اعزام

 تو کمک به که کردم اعزام را عتبه بن هشام من: بود نوشته يو به، کرده تمام او بر را حجت اي نامه طی در نیز قبالً حضرت

. باشی حق یاور که گماردیم مقام این به را تو ما و. کنی همکاري او با باید لذا، سازد روانه ما جانب به را مسلمانان

) ع (مجتبی حضرت اعزام با همراه، گردید مأیوس استاندار رأي و تفکر تغییر در شخصیتها اعزام و ها نامه تأثیر از) ع (امام وقتی

 امام ي نامه متن. گمارد وي جاي به را کعب بن قرظۀ و کرد معزول والیت مقام از را او رسماً و نوشت ابوموسی به نیز اي نامه

 بن الحسن بعثت قد و امري رد من سیمنعک نصیبا منه لک یجعل لم الذي االمر هذا عن تعزب ان اري کنت فقد«: است چنین

 مصلحت چنین. »مدحوراً مذموما عملنا فاعتزل المصر علی والیاً کعب بن قرظۀ بعثت و الناس یستنفران یاسر بن عمار و علی

 باز مرا تو مخالفت پیامد از خدا و. است نداده قرار نصیبی آن در تو براي خدا که مقامی؛ بروي کنار مقام این از که بینم می

 قرار شهر والی را کعب بن قرظۀ و دارند گسیل ما به کمک براي را مردم تا کردم رااعزام سریا عمار و علی بن حسن من. دارد می

. هستی شده رانده و نکوهید که حالی در، برو کنار ما کارگزاري از. دادم

 بود شده اعزام کوفه به نیز بار این او خود درخواست به که، اشتر مالک که نگذشت چیزي و شد منتشر شهر در نامه مضمون

. گفت ترك را کوفه، اقامت شب یک از پس، ابوموسی و داد قرار جدید استاندار اختیار در و گرفت تحویل را داراالماره

   بصره سوي به قار ذي از امام حرکت

. گرفت مخالفان تأدیب بر قاطع تصمیم که بود قار ذي در و شد آگاه ناکثان خونین کودتاي از که بود ربذه در) ع (علی

 به گروهی که شد موجب و آورد پدید کوفه مردم در هیجانی و شور، کوفه به عمار و) ع (مجتبی امام مانند شخصیتهایی زاماع

. گفت ترك بصره عزم به را قار ذي ي منطقه بیشتر رزمی قدرت با) ع (علی، پس. بشتابند قار ذي در) ع (امام اردوگاه سوي

 چند هر؛ کند تمام مخالفان بر را حجت نبرد میدان در رویارویی از پیش استخو می) ص (اکرم پیامبر همچون، حضرت آن

 نامه سه هر در و فرستاد، عایشه و زبیر و طلحه یعنی، ناکثین سران براي اي جداگانه هاي نامه، رو این از. بود آشکار آنان بر حقیقت
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 نسبت که ستمی سبب به و قرارداد انتقاد مورد سخت را رهبص المال بیت و داراالماره نگهبانان کشتار و کرد محکوم را آنان عمل

. فرستاد صوحان بن صعصعۀ ي وسیله به را نامه سه هر) ع (امام. نمود نکوهش شدیداً را آنان بودند داشته روا حنیف بن عثمان به

 بر جنگ که اکنون آیا که گفت امهن خواندن از پس وي. دادم او به را) ع (امام ي نامه و کردم مالقات طلحه با نخست: گوید می او

 او به را عایشه ي نامه سپس. یافتم طلحه از نرمتر را او و کردم مالقات زبیر با سپس؟ دهد می نشان انعطاف است آورده فشار علی

 خداسوگند به و ام کرده قیام عثمان خونخواهی به من: گفت وي. یافتم دیگران از تر آماده جنگ و فتنه برپایی در را او ولی، دادم

. داد خواهم انجام را کار این که

: گفتم. است خبر چه سر پشت در که پرسید من از او. رسیدم او حضور به شود بصره وارد) ع (امام آنکه از پیش: گوید می صعصعه

. المستعان واهللا: فرمود امام. ندارند دیگري خواسته تو با جنگ جز که دیدم را گروهی

 بیعتی حق سبب به و کن مالقات نفر سه این با: گفت او به و خواست را عباس ابن، شد آگاه سران قطعی میمتص از) ع (علی وقتی

 من: گفت عباس ابن پاسخ در، شد امام با او بیعت یادآور و کرد مالقات طلحه با وقتی وي. کن احتجاج آنان با دارم گردنشان بر که

 در که نشانه این به؛ کردي بیعت آزادي کمال با که دیدم را تو من: گفت عباس ناب. بود سرم بر شمشیر که حالی در کردم بیعت

 که است درست: گفت طلحه. کنی می بیعت او با تو که گفتی تو و کند بیعت تو با او خواهی می اگر که گفت تو به علی، بیعت وقت

 خون خواهان ما: افزود آنگاه... نبود مخالفت امکان امر و بودند کرده بیعت او با گروهی هنگام آن در ولی، گفت را سخن این علی

 تا کند خلع خالفت از را خود و دهد تحویل را عثمان قاتالن است مسلمانان خون حفظ خواهان تو عم پسر اگر و هستیم عثمان

. است شمشیر او به ما ي هدیه، صورت این غیر در. کند انتخاب خواست را که هر شورا و گیرد قرار شورا اختیار در خالفت

 رساندن از و کردي محاصره تمام روز ده را عثمان تو که داري خاطر به: گفت و زد باال را پرده و شمرد غنیمت را فرصت عباس ابن

 موافقت تو برساند عثمان ي خانه درون به آب دهی اجازه که کرد مذاکره تو با علی که گاه آن و شدي مانع او ي خانه درون به آب

 سوابق که کسی با مردم گاه آن و کشتند را او و شدند او ي خانه وارد کردند مشاهده را مقاومتی چنین مصریان که وقتی و نکردي

 اکنون کردید بیعت اجبار و اکراه بدون نیز زبیر و تو و کردند بیعت داشت پیامبر با نزدیکی خویشاوندي و روشن فضائل و درخشان

. شدي کنده خود جاي از رسید که علی به نوبت اما، بودي آرام و ساکت پیشین ي خلیفه سه فتخال در تو! شگفتا. شکستید را آن

 نیز و، شناسی می بهتر را او قاتالن تو، دهد راتحویل عثمان قاتالن باید گویی می اینکه. نیست شماها از کمتر علی، سوگند خدا به

. ترسد نمی شمشیر از علی که دانی می

 از، عباس ابن: گفت و داد خاتمه را مذاکره، بود شده عباس ابن نیرومند منطق ي شرمنده خود ضمیر در که ،طلحه هنگام این در

 به حضرت آن. شدم یادآور را مذاکره ي نتیجه و شتافتم) ع (علی سوي به فوراً من: گوید می عباس ابن. بردار دست ها مجادله این

 ولی، اي نشده مأمور کار این به هرگز تو و نیست زنان شأن کشی لشگر: بگویم او هب و کنم مذاکره نیز عایشه با که داد دستور من

 و گشودي را در و کردي بیرون را کارگزاران و کشتی را مسلمانان و آمدي بصره سوي به دیگران با همراه و کردي اقدام کار این به

. بودي ثمانع دشمنان ترین سخت از تو که خودآي به. شمردي مباح را مسلمانان خون

 به. است شده مسلط شهرها بر که اندیشد می تو عموي پسر: گفت پاسخ در او و کرد بازگو عایشه به را) ع (امام سخنان عباس ابن

. اوست از بیش ما اختیار در،اوست دست در چیزي اگر، سوگند خدا
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 رنج احد نبرد در نیز طلحه: گفت وي. است برده اربسی رنج آن راه در و است اسالم در سوابقی و فضیلت علی براي: گفت عباس ابن

. است دیده فراوان

 از عایشه هنگام این در. باشد کشیده رنج اسالم راه در علی از بیش کسی پیامبر اصحاب میان در کنم نمی گمان: گفت عباس ابن

 از خدا به را تو: گفت و کرد استفاده تفرص از عباس ابن. دارد نیز دیگري مقامات، این از غیر علی: گفت و شد وارد انصاف در

. بکشند را خود او یاران و علی که شود می ریخته اي لحظه تا مسلمانان خون: گفت پاسخ در او. کن اجتناب مسلمانان خون ریختن

 خود خون راه این در که هستند بصیرتی با افراد علی همراه: گفتم و کردم تبسم المؤمنین ام منطق سستی از: گوید می عباس ابن

. کرد ترك را او محضر سپس. ریزند می را

 وي فرزند و نمایم مالقات تنها را او المقدور حتی و کنم گفتگو نیز زبیر با که بود کرده سفارش من به) ع (علی: گوید می عباس ابن

 از او و دیدم تنها را او سوم بار. نیافتم نهات را او ولی، کردم مراجعه دوباره بیابم تنها را او اینکه براي من. نباشد آنجا در عبداهللا

 خشمگین را او ابتدا. گرفتم دست به را سخن ي رشته من. شود وارد ندهد اجازه احدي به که خواست »شرحش «نام به خود خادم

 شد مجلس وارد او چون و کرد خبر را او فرزند فوراً شد آگاه من سخنان تأثیر از او خادم وقتی. کردم رام را او تدریج به ولی یافتم

 در من. کرد عنوان را المؤمنین ام موافقت و خلیفه خون پدرش قیام حقانیت اثبات براي زبیر فرزند. کردم قطع را خود سخن من

 بر دلیل هم المؤمنین ام موافقت. است نکرده کمک را او الاقل یا کشته را او یا؛ توست پدر گردن بر خلیفه خون: گفتم پاسخ

 سگان که برسد روزي مبادا! عایشه«: بود گفته او به اکرم رسول که حالی در، آوردید بیرون اش خانه از را او. نیست او راه استواري

. »زنند بانگ تو بر حوأب سرزمین

. هستی علی ي عمه پسر و ابوطالب خواهر صفیه فرزند تو. شمردیم می هاشم بنی از را تو ما، خدا به سوگند: گفتم زبیر به سرانجام

 از وي که شود می استفاده البالغه نهج در) ع (علی سخنان از ولی..کرد قطع را خویشاوندي پیوند شد بزرگ عبداهللا فرزندت چون

 دستور این شاید و کند مذاکره و مالقات زبیر با فقط که بود داده دستور عباس ابن به رو این از و بود مأیوس کامالً طلحه ارشاد

. است بوده عباس ابن دوم مأموریت به مربوط

 لکن و! الذلول هو یقول و الصعب یرکب، قرنه عاقصا کالثور تجده تلقه ان فانک طلحه تلقین ال«: مورد این در امام بلیغ کالم اینک

 زیرا، مکن اتمالق طلحه با» ؟بدا مما فماعدا. بالعراق انکرتنی و بالحجاز عرفتنی خالک ابن یقول له فقل عریکه الین فانه الزبیر الق

 شود می سوار سرکش مرکب بر او. باشد پیچیده گوشهایش دور به شاخهایش که یافت خواهی گاوي چون را او کنی مالقاتش اگر

 و شناختی حجاز در مرا: گوید می تو دایی پسر که بگو او به و است نرمتر که کن مالقات زبیر با بلکه! همواراست و رام گوید می و

؟ بازداشت نخست شناخت از را تو چیز چه. رديک انکار عراق در

  عمرو بن قعقاع اعزام

. بود برخوردار خاصی احترام از خود ي قبیله میان در و داشت سکونت کوفه در، )ص (اکرم رسول معروف صحابی، عمرو بن قعقاع

 در جزري و خود تاریخ در طبري، سران با را او ي مذاکره متن. کند مالقات ناکثین سران با که شد مأمور) ع (امام دستور به او

 سوي به وقتی. سازد آماده) ع (امام با صلح براي را آنان و کند تصرف ناکثان فکر در توانست خاصی منطق با او. اند آورده »کامل«

. شد متعجب آنان نرمش از) ع (امام، ساخت آگاه مذاکره ي نتیجه از را او و بازگشت) ع (علی



٢٠٧

 بودند پیوسته امام به که خود کوفی برادران و حضرت آن نظر از تا آمدند) ع (امام اردوگاه به بصره مردم از گروهی هنگام این در

 و کرد حرکت منطقه آن از سپس و پرداخت سخنرانی به خود سربازان میان در) ع (امام، بصره به آنان بازگشت از پس. شوند آگاه

 قصر محل بعدها که اي منطقه در و کردند حرکت خود جایگاه از نیز عایشه و بیرز و طلحه. آمد فرود »زاویه «نام به محلی در

. گرفتند قرار) ع (امام سپاه روي در رو و آمدند فرود شد زیاد بن عبیداهللا

 مپیا حتی. کند حل مذاکره طریق از را یاغیان ي مسئله تا کرد می اعزام را افرادي) ع (امام. بود حاکم لشکر دو هر بر آرامش

 طریق از مشکل که داد می نشان قرائن ولی. بپردازند افکار تبادل به هستند باقی اند داده قعقاع به که قولی بر اگر که فرستاد

. گرفت بهره سالح از باید فتنه رفع براي و شد نخواهد حل سیاسی مذاکرات

  دشمن نیروي از کاستن در امام سیاست

 در عثمان ي خانه ي محاصره هنگام به. داشت کالم نفوذ نیز مجاور قبایل در بود خود ي لهقبی رئیس آنکه بر عالوه مالک بن احنف

 تعیین را) ع (امام نفر دو هر و کرد بیعت باید کسی چه با عثمان از پس که بود پرسیده زبیر و طلحه از ایام آن در و بود مدینه

 از که هنگامی و.بازگشت بصره به و کرد بیعت) ع (امام با یدد کشته را عثمان و بازگشت حج سفر از احنف وقتی. بودند کرده

 کرد رد را درخواستشان کند یاري را آنان که شد دعوت عایشه طرف از وقتی. ماند درشگفت شد آگاه زبیر و طلحه شکستن پیمان

 را طرفی بی جانب ولی، ومش نمی نبرد وارد پیامبر عم پسر با هرگز و ام کرده بیعت علی با نفر دو آن تصویب به من: گفت و

 به را زنان و کشد می را مردان شود پیروز علی اگر که گویند می من ي قبیله: گفت و رسید) ع (امام حضور به، رو این از. گیرم می

 و کنند اسالم به پشت که رواست کسانی ي درباره کار این. ترسید نباید من مثل از«: گفت او پاسخ در) ع (امام. گیرد می اسارت

 در یا. برگزین را کار دو از یکی: گفت و کرد) ع (امام به رو جمله این شنیدن با احنف »مسلمانند گروه این که حالی در، ورزند کفر

 اي داده که طرفی بی ي وعده به که بهتر چه: فرمود) ع (امام. سازم برطرف تو از را زن شمشیر هزار ده شر یا کنم نبرد تو رکاب

) ع (علی وقتی. بازداشت نبرد در شرکت از را همگان، داشت مجاور قبایل و خود ي قبیله در که نفوذي پرتو رد احنف. کنی عمل

. پیوستند او وبه شدند وارد حضرت آن با بیعت در از آنان ي همه، شد پیروز

  کند می مالقات زبیر و طلحه با امام

 نزدیک هم به اي اندازه به طرف دو هر و کرد مالقات ناکثین سران با لشگر دو میان در) ع (امام، هجري 36 سال الثانی جمادي در

 که شما): ع (امام: گفت سخن زیر شرح به زبیر با سپس و طلحه با نخست) ع (امام. خورد می هم به اسبانشان گوشهاي که شدند

 خدا مخالفت از صورت این غیر در، بیاورید دارید نیز عذري و دلیل کار این براي اگر، اید کرده آماده سواره و پیاده قواي و اسلحه

 نیز شما و شمردم نمی حرام را شما خون و نبودم شما برادر من آیا. کرد پنبه را خود هاي رشته که نباشید زنی همچون و بپرهیزید

؟ شمارید می حالل مرا خون اکنون که ام کرده کاري آیا؟ شمردید نمی محترم مرا خون

. کردي تحریک عثمان شتنک بر را مردم تو: طلحه

 آشکار همگان بر حق هنگام آن و رساند می اعمالشان سزاي به را مردم خداوند معینی روز در ام کرده کاري چنین من اگر): ع (امام

 ي سایه در که اي آورده را پیامبر همسر تو. کند لعنت را عثمان قاتالن خدا؟ طلبی می را عثمان خون آیا، طلحه اي تو. شد خواهد

. بود سرم بر شمشیر اما، کردم بیعت: طلحه؟ اي نکرده بیعت من با آیا.اي نشانده خانه در را خود همسر که حالی در، کنی نبرد او
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؟ چیست سرکشی این علت: گفت و کرد زبیر به رو) ع (امام سپس

. دانم نمی خود از تر شایسته کار این براي را تو من: زبیر

 از را تو ما). داد علی به را خود رأي خلیفه تعیین براي نفري شش شوراي در زبیر! (؟نیستم کار این ي هشایست من آیا): ع (امام

 از) ص (پیامبر که را روزي داري خاطر به آیا. افکند جدایی ما میان و شد بزرگ عبداهللا فرزندت اینکه تا شمریم می عبدالمطلب

 از علی که گفتی پیامبر به تو. خندیدم نیز من و خندید و نگریست من هب) ص (اکرم رسول؟ کرد می عبور غنم بنی ي قبیله

. هستی ستمگر حال آن در و جنگی می او با زبیر اي تو، سوگند خدا به: گفت تو به پیامبر و دارد نمی بر دست خود شوخی

. کنم نمی نبرد تو با که وگندس خدا به. آمدم نمی راه این به هرگز داشتم خاطر به را ماجرا این اگر و است صحیح: زبیر

، شد آگاه پدر تصمیم از عبداهللا وقتی. گفت او به را جریان و بازگشت عایشه سوي به و گرفت قرار) ع (امام سخنان تأثیر تحت زبیر

 طرف یک که اکنون و اي گردآورده اینجا در را گروه دو این: گفت و برخاست او شماتت به، خویش تصمیم از او بازگردانیدن براي

 زیرا، ترسی می است برافراشته علی که شمشیرهایی از تو، سوگند خدا به؟ روي می و کرده رها را دیگر طرف است شده نیرومند

. کشند می دوش به جوانمردانی را آنها که دانی می

؟ کنم چه اکنون. نکنم نبرد علی با که ام خورده قسم من: گفت زبیر

. کرد آزاد را مکحول خود غالم زبیر، رو این از. کنی آزاد را غالمی که بهتر چه. است کفاره آن عالج: گفت عبداهللا

 نبرد) ع (علی با که خورد می سوگند) ص (پیامبر از حدیثی یادآوري به او. است حوادث به زبیر سطحی نگرش از حاکی جریان این

. گذارد می پا زیر کفاره پرداخت با را خود گندسو و گیرد می نادیده را پیامبر سخن خود فرزند تحریک با سپس، نکند

. بپردازند خود نیروهاي تقویت به که شدند آن بر ناکثان لذا. است قطعی نظامی برخورد که دهد می گواهی اوضاع

 شپذیر مورد مطلق صورت به اگر و است قبیله رئیس دست در امور زمام کنند می زندگی اي قبیله صورت به مردم که مناطقی در

 و بخشید می آنان به عظیمی قدرت ناکثان گروه به او پیوستن که بود احنف نام به شخصیتی بصره اطراف قبایل میان در. است

 همکاري که دریافت هوشیاري با احنف ولی. کرد می افزون را آنان شمار و آمد می در ناکثان پرچم زیر به نفر هزار شش از متجاوز

 کنار و طلبی قدرت جز امر حقیقت و نیست بیش اي بهانه عثمان خون که کرد درك روشنی به او .نیست هوس و هوا جز آنان با

 از نفر هزار شش پیوستن از و گزید عزلت، )ع (امام تصویب به، رو این از. نیست دیگر چیز خالفت کردن قبضه و) ع (علی زدن

. کرد جلوگیري ناکثان صفوف به اطراف قبایل و خود ي قبیله افراد

 ولی بودند دوخته، سور بن کعب، بصره قاضی به امید چشم، گذشته او از. شد تمام گران بسیار ناکثان براي احنف گیري کناره

 که گرفتند تصمیم کردند مشاهده را او امتناع وقتی. کرد خودداري ناکثان صفوف به پیوستن از نیز او، فرستادند پیام او براي چون

 متوسل عایشه به که نیافتند این جز اي چاره پس. نداد مالقات ي اجازه او ولی، کنند مذاکره او با نزدیک از و بروند او مالقات به

. برود وي مالقات به او تا شوند
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 نزد مقامی و بود ازد قبیله بزرگ که، قاضی اقامتگاه به او. گرفتند را او مرکب بصره مردم از گروهی و شد سوار استري بر عایشه

 نیست نیازي: گفت وي. پرسید او عزلت علت از عایشه. شد داده ورود ي اواجازه به. خواست ورود ي اجازه و رفت، اشتد یمن مردم

 که بود فرشتگان او مقصود. (بینید نمی شما که بینم می را چیزي من که برخیز! فرزندم: گفت عایشه. شوم وارد فتنه دراین من که

 قاضی موافقت ترتیب بدین و. است کیفر سخت او که، ترسم می خدا از من: افزود و!) بودند آمده، ناکثان یعنی، مؤمنان حمایت به

. کرد جلب ناکثان با همراهی براي را بصره

  مجتبی امام پاسخ و زبیر فرزند سخنرانی

 حسن امام هنگام این در. شد پخش امام یاران میان در او سخنان و پرداخت سخنرانی به ناکثان سپاه آرایش از پس زبیر فرزند

 که سرود شعري) ع (امام فرزند مدح در توانایی شاعر سپس. گفت پاسخ زبیر فرزند سخنان به اي خطبه ایراد با) ع (مجتبی

 پیامبر دختر فرزند زیرا، افتاد مؤثر ناکثان سپاه میان در شاعر شعر و) ع (مجتبی امام سخنان. کرد تحریک را حاضران عواطف

 بودند) ع (علی پیرو که را قبایلی و پرداخت سخنرانی به طلحه، رو این از. ساخت آشکار عثمان به نسبت را طلحه موضع) ص(

. خواند منافق

 قبایل به تو! طلحه اي: گفت و برخاست مردي ناگهان. آمد سنگین بسیار بودند طلحه سپاه در که آنان بستگان بر طلحه سخنان

 کنند دستگیر را او خواستند می زبیر اطرافیان. هستند ما از آنان و آنان از ما، سوگند خدا به؟ دهی می فحش یمن و ربیعه و مضر

 سخن و برخاست عوف بن اسود نام به دیگري شخص و نیافت خاتمه جا همین به جریان اما. کردند ممانعت اسد بنی ي قبیله ولی

 آگاهی، حساس شرایط در هم آن، سیاست اصول از ولی بود جنگ مرد طلحه که بود آن از حاکی همگی وقایع این. کرد تکرار را او

. نداشت

  علی حضرت سخنرانی

، شدند بصره وارد زبیر و طلحه: شد یادآور چنین آن در و کرد ایراد اي خطبه و برخاست سازي سرنوشت شرایط چنان در) ع (امام

 کرد مخالفت آنان با کس هر و کردند دعوت من با الفتمخ و تمرد به را آنان. بودند من بیعت و اطاعت در بصره مردم که حالی در

 شنیع بسی صورت به را حنیف بن عثمان و کشتند را المال بیت نگهبانان و جبله بن حکیم آنان که دانید می همگی. کشتند را او

. اند داده جنگ اعالن است رفته کنار آنان ي چهره از نقاب که اکنون. راندند بیرون بصره از

 بیت دو. دمید اي تازه روح امام سپاه در حضرت آن مدح در شعري خواندن با مناف بن حکیم، رسید آخر به) ع (امام نانسخ وقتی

  : است چنین شعر آن

    یسمع الحق الی یدعی من کل ما و/ نائماً کان من ایقظت حسن ابا

  . کند می گوش شود می دعوت حق به که کس هر نه و، کردي بیدار را خفتگان! ابوالحسن اي

  یمنع و یعطی واهللا محاسنها/ وجهۀ کل من اعطیت امرء انت و
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. کند می منع یا و بخشد می بخواهد کس هر به خدا و، است شده داده تو به آن بهترین کمالی هر از که هستی مردي تو

 آنان بازگشت از وقتی اما. نهند گردن وا اطاعت به و بردارند دست خود مخالفت از که شاید، داد مهلت روز سه ناکثان به) ع (امام

 پایان به) ع (امام سخنان وقتی. داد شرح را ناکثان فجایع آن در و پرداخت اي خطابه ایراد به خود یاران میان در، شد مأیوس

 تیوق: کرد بازگو چنین) ص (پیامبر بیت اهل از را خود صحیح شناخت، کوتاه جمالتی ضمن در و برخاست عبدي شداد، رسید

 را ما آنان ي وسیله به خدا که کسانی؛ بردیم پناه پیامبرمان بیت اهل به ما برخاستند مخالفت به معاندان و شدند فزون کاران خطا

 چپ و راست به که را کسانی و بزنید آنان دامن به دست که است مردم شما بر. شد رهنمون هدایت به گمراهی از و گردانید عزیز

. روند فرو ضاللت گرداب در تا بگذارید و کنید رها اند چرخیده

  امام حجت اتمام آخرین

 تا مکنید شتاب: گفت و گرفت قرار خود سپاهیان صفوف برابر در) ع (امام هجري 36 سال االوالي جمادي دهم پنجشنبه روز در

 ناکثین سران سوي به قرآن این با: فتگ و داد عباس ابن دست به را قرآنی گاه آن. کنیم تمام گروه این بر بار آخرین براي را حجت

 کتاب این که بگو و؟ راشکستند آن چرا؟ نکردند بیعت من با مگر که بگو زبیر و طلحه به و کن دعوت قرآن این به را آنان و برو

. باشد داور شما و ما میان خدا

 نیازي و نبود اختیاري من بیعت: گفت امام امپی پاسخ در وي. رساند او به را) ع (امام سخن و رفت زبیر سراغ به نخست عباس ابن

: گفت؟ شکستی را بیعت چرا که گوید می مؤمنان امیر: گفت و رفت طلحه سوي به عباس ابن سپس. ندارم نیز قرآن ي محاکمه به

 طلحه. تاس تر شایسته همه از آبان فرزندش او خون انتقام گرفتن براي: گفت عباس ابن. هستم عثمان خون انتقام خواهان من

 پشت بر که دید اي کجاوه میان در را او و رفت عایشه سويب عباس ابن نهایتاً. هستیم تواناتر او از وما است ناتوان فردي او:گفت

 کرده احاطه اورا اطراف ضبه و ازد ي ازقبیله افرادي و داشت دست در،سور بن کعب،بصره راقاضی شتر زمام بودو گرفته قرار شتري

. نیست شمشیرچیزدیگري اوجز و ما میان بگوکه علی به برو؟اي آمده چه براي:گفت افتاد عباس ابن به عایشه مچش وقتی.بودند

 ي قبضه به دست روشن عذر با تا کند حجت اتمام که خواست دیگر بار امام. کرد بازگو را جریان و آمد) ع (امام سوي به عباس ابن

 را او دست اگر و کند دعوت آن به را آنان و ببرد گروه این سوي به را قرآن این که اشم از کیست آیا: فرمود بار این. ببرد شمشیر

، مؤمنان امیر اي، من: گفت و برخاست جوانی؟ بگیرد داندن به را آن بریدند را دو هر اگر و بگیرد دیگر دست به را آن کردند قطع

 جوان همان به را مصحف) ع (امام، پس. نگفت پاسخ امام به کسی جوان همان جز و کرد ندا خود یاران میان در دیگر بار) ع (امام

. باد داور و حاکم شما و ما میان، پایان به تا آغاز از، کتاب این که بگو و بدار عرضه گروه این بر را قرآن: گفت و داد

 گرفت دندان به را خدا کتاب او و کردند قطع را او دست دو هر آنان. رفت دشمن سوي به قرآن با همراه و) ع (امام فرمان به جوان

. سپرد جان که اي لحظه تا

 و داد نشان بزرگواري و سماحت) ع (امام هم باز، الوصف مع. نمود آشکار را ناکثان عناد و ساخت قطعی را نبرد جریان این وقوع

 تا نکنید نبرد به آغاز شما ولی، رنددا نمی بر خود کار از دست نریزند خون تا زبیر و طلحه که دانم می من: فرمود حمله از پیش

  . نیاورید در تن از را دشمن لباس و نکشید را زخمی. نکنید تعقیب را او کرد فرار آنان از کسی اگر. کنند آغاز آنان
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   جمل سقوط و علی حضرت سپاه دالوریهاي

 و شخصیتها اعزام با و بدهد مهلت دشمن به) ع (علی امام ي اندازه به که نداریم سراغ را کسی جهان نظامی فرماندهان میان در

 اعتراض صداي که آنجا تا، کند دست به دست اصطالح به و دهد خرج به حوصله و صبر نبرد کردن آغاز در، قرآن داوري به دعوت

 نحو به را خود فرماندهان و بپردازد خود سپاه آرایش به که شد ناچار) ع (امام، رو آن از. شود بلند او یاران و مخلصان ي شکوه و

 کل فرمانده را بکر ابی بن محمد و نظام سوار کل فرمانده را یاسر عمار و سپاه ي مقدمه کل فرمانده را عباس ابن: کرد تعیین زیر

 و »بکر «و »ازد «و »خزاعه «و »قضاعه «و »کنده«و »همدان «و »مذحج «قبایل نظام پیاده و سواره براي گاه آن. نظام پیاده

 شده نبرد ي آماده) ع (امام لواي تحت، پیاده و سواره از اعم، روز آن در که کسانی آمار. کرد معین پرچمدارانی... و»  عبدالقیس«

. رسد می نفر هزار شانزده به بودند

  ناکثان طرف از حمله آغاز

 فرا را امام لشکرگاه دشمن طرف از تیر رگبار ناگهان، بود خود سپاهیان به جنگی دستورات بیان مشغول) ع (امام که حالی در

 نعش عبداهللا. کشت را او و کرد اصابت بدیل بن عبداهللا فرزند به تیري، ازجمله. درگذشتند امام یاران از تن چند آن اثر بر و گرفت

 به؟ بکشد دیگري از پس یکی را ما دشمن تا دهیم نشان خود از بردباري و صبر باید هم باز آیا: گفت و آورد امام نزد را خود فرزند

. کردي تمام آنان بر را حجت تو، باشد حجت اتمام هدف اگر، سوگند خدا

 شد سوار داشت همراه به که را او استر و پوشید را) ص (خدا رسول زره، پس. شود نبرد ي آماده امام که شد سبب عبداهللا سخنان

 و حضرت آن ي درباره اشعاري بود امام یاران رینصمیمیت از که عباده بن سعد بن قیس. ایستاد خود یاران صفوف برابر در و

  : است چنین آن بیت دو که سرود بود برافراشته که پرچمی

   مدداً لنا جبریل و النبی مع/ به نحف کنا الذي اللواء هذا

   احداً غیرها من له یکون ال ان/ عیبۀ االنصار کانت من ضر ما

 و یار روز آن در جبرئیل و آمدیم می گرد آن دور پیامبر زمان در که است پرچمی همان ایم کرده احاطه آن گرد به که پرچمی

. نباشد یاوري و یار دیگران از او براي که ندارد ضرر باشند او رازدار انصار که کس آن. بود ما مددکار

 زمام و آوردند نبرد میدان به بود او ي کجاوه حامل که را عایشه شتر و انداخت تکاپو به را ناکثان) ع (امام منظم و چشمگیر سپاه

 احاطه را جمل ضبه بنی و ازد ي قبیله از افرادي و آویخت برگردن مصحفی او و دادند، سور بن کعب، بصره قاضی دست به را آن

 طلحه و بود زبیر با سپاه مدیریت. داشت قرار او چپ سمت در حکم بن مروان و عایشه روي پیش زبیر بن عبداهللا. بودند کرده

. بودند نظام پیاده فرمانده طلحه بن محمد و نظام سواره اندهفرم

 مخاطب است نظامی شعار عالیترین که جمالتی با را او و سپرد حنفیه محمد خود فرزند دست به را پرچم جمل روز در) ع (امام

 و القوم اقصی ببصرك رما، قدمک االرض فی تد. جمجمتک اهللا اعر، ناجذك علی عض، التزل و الجبال تزول«: فرمود و ساخت

 »سبحانه اهللا عند من النصر ان اعلم و بصرك غض
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 گامهاي. ده عاریت خدا به را سرت ي کاسه. بفشار هم بر را دندآنها، باش استوار خود جاي بر تو شوند کنده خود جاي از کوهها اگر

 جانب از پیروزي که بدان و بپوش را خود چشم و) کن پیشروي آنجا تا (بنگر لشکر آخر به پیوسته. کن میخکوب زمین بر را خود

. است سبحان خداي

. شد خواهد سخن ي اطاله ي مایه کدام هر شرح که است اي سازنده شعار) ع (علی هاي جمله از یک هر

 پاسخ در، بازداشت کار این از را حسین و حسن ولی فرستاد میدان به را او) ع (امام چرا که گفتند حنفیه محمد به مردم وقتی

. کند می دفاع چشمانش از بادستش او؛ او دیدگان آنان و هستم پدرم دست من: گفت

 نامیدند می »الخضراء کتیبۀ «را آن که گروهی با امام:کند می نقل چنین را حادثه، واقدي و مدائنی مانند مورخانی از، الحدید ابی ابن

 سوي به خواست، بودند کرده احاطه را او اطراف حسین و حسن که الیح در، دادند می تشکیل انصار و مهاجرین را آن اعضاي و

 که برو پیش اي اندازه به: گفت و کرد صادر پیشروي فرمان و داد حنفیه محمد فرزندش دست به را پرچم. برد حمله دشمن سپاه

 تا کرد توقف لحظاتی او. بازداشت پیشروي از را او تیر رگبار ولی، کرد پیشروي آهنگ امام فرزند. کنی فرو جمل چشم بر را آن

 به کرد احساس درنگی او جانب از چون اما، داد حمله فرمان خود فرزند به مجدداً امام هنگام این در. نمود فروکش تیرباران فشار

 را هحمل خود، داشت قرار او چپ دست در پرچم و راست دست در شمشیر که حالی در و گرفت او از را پرچم و آورد رقت او حال

. بازگشت یارانش سوي به، بود شده کج که، خود شمشیر اصالح براي سپس. رفت پیش لشکر قلب تا و کرد آغاز

 به امام. کنید توقف اینجا در شما، دهیم می صورت را حمله کار ما: گفتند او به، حسین و حسن و مالک و عمار مانند، امام یاران

. دید نمی خود کنار در را کسی و بود دشمن سپاه به او توجه تمام و غرید می شیر چون بلکه، نکرد هم نگاهی و نگفت پاسخ آنان

 دید خود برابر در را کس هر و رفت فرو لشکر قلب به و نمود آغاز دیگري ي حمله و داد خود فرزند به مرتبه دو را پرچم گاه آن

 خون با را زمین که کشت اي اندازه به امام، حمله این در. برد می پناه اطراف به و کرد می فرار او روي پیش از دشمن. کرد درو

 هنگام این در. کرد راست زانوان بر فشار با را آن که بود شده کج او شمشیر که حالی در برگشت سپس. ساخت رنگین دشمن

 اسالم نابودي موجب او شدن کشته زیرا کند حمله شخصاً مبادا که دادند سوگند خدا به را او و گردآمدند اطرافش در او یاران

 خود فرزند به سپس. هستم او رضاي خواهان و کنم می نبرد خدا براي من: فرمود امام. هستیم تو براي ما که افزودند و شد خواهد

! مؤمنان امیر اي دهد انجام را تو کار تواند می کسی چه: گفت محمد. کنند می حمله چنین این، بنگر: فرمود حنفیه محمد

، حمله این در. برد حمله کرد می فرماندهی هالل را آن که دشمن لشکر چپ جناح بر که فرستاد پیام اشتر به امام قعمو این در

 و بود جمل سپاه قهرمان که ضبی یثربی بن عمرو و داشت دست در را شتر زمام که بصره قاضی سور بن کعب و شد کشته هالل

 سمبل زیرا، باشد سرپا عایشه شتر که بود این بصره لشکر همت. شدند کشته بود او ي عهده بر بصره قضاوت عثمان طرف از مدتها

 براي و پرداختند دفاع به آسا کوه نیز آنان و برد حمله جمل سوي به کوه چون امام سپاه، رو این از. بود آنها استقامت و ثبات

. دادند دست از را خود دست ناکثان از نفر هفتاد آن زمام حفظ

 ملخ ناکثان همه این با، ریخت می بیرون شکمها از ها روده و دل، شد می قطع بندها از دستها، پرید می گردنها از سرها که حالی در

. العرب فنیت اال و اعقروه. شیطان فانه الجمل اعقروا ویلکم«: زد فریاد امام هنگام این در. بودند استوار و ثابت جمل اطراف در وار
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 کنید پی. است شیطان آن که کنید پی را عایشه شتر! شما بر واي. »االرض الی البعیر هذا یهوي حتی اکعاًر و قائما السیف یزال ال

. باشد پا بر شتر این تا بود خواهند آمدن فرود و رفتن فرا حال در پیوسته شمشیرها. شود می نابود عرب گرنه و را آن

  خود سپاه روحیه تقویت در امام روش

 از شعار دو هر که، برد می بهره »الینصرون حم «از گاهی و »امت منصور یا «شعار از خود سپاه ي روحیه تتقوی براي) ع (امام

 ي روحیه تزلزل در عجیب تأثیري شعارها این از استفاده. رفت می کار به مشرکان با نبرد در و بود) ص (اکرم رسول ابتکارات

 شعار جمل سپاه ي روحیه تقویت براي نیز عایشه، رو این از. شد می مشرکان با مسلمانان نبرد ي خاطره یادآور زیرا، داشت دشمن

 را بهشت شما براي من که برید حمله و باشید بردبار فرزندام: یعنی. »الجنۀ لکم ضامنه فانی اصبروا، الکرة، الکرة بنی یا«: که داد

. گرفتند قرار) ع (امام سپاه قدمی چند در که کردند یشرويپ قدري به و گرفتند را او دور گروهی، شعار این اثر بر! کنم می ضمانت

 »الوجوه شاهت«: گفت و پاشید) ع (امام یاران روي را آن، دادند او به چون و طلبید خاك مشتی خود یاران تحریک براي عایشه

 به و برداشت خاك مشت یک بدر جنگ در نیز حضرت آن زیرا. کرد تقلید) ص (پیامبر از کار این در او. رویتان باد سیاه یعنی

، انفال ي سوره »رمی اهللا لکن و رمیت اذا رمیت ما و«: کرد نازل او ي درباره خدا و فرمود را جمله همین و پاشید دشمن سوي

 در اگر یعنی »رمی الشیطان لکن و رمیت اذا رمیت ما و«: فرمود بالفاصله) ع (علی امام، عایشه از عمل این ي مشاهده با 17 ي آیه

. گشت آشکار او آستین از شیطان دست عایشه مورد در، شد ظاهر پیامبر آستین از خدا دست) ص (اکرم پیامبر مورد

   جمل کردن پی

 نوعی، آن بر عایشه هودج گذاردن با و شد می گرفته کار به شوم مقاصد به نیل براي که بود اي بسته زبان حیوان عایشه جمل

 هر. دادند آن راه در زیادي دستهاي و کرد کوششها آن داشتن نگاه پا بر و حفاظت در بصره اهسپ. بودند بخشیده آن به قداست

 آن که نبود حاضر کسی دیگر و ماند صاحب بی شتر زمام سرانجام اما. گرفت می را شتر زمام دیگري دست شد می قطع که دستی

 و کرد زمین نقش را او وي بر هجوم با اشتر مالک ولی، تگرف دست به را آن زمام زبیر فرزند هنگام این در.بگیرد دست به را

، بکشید را مالک و بیاورید هجوم مردم: زد فریاد شود می کشته مالک دست به که کرد احساس زبیر فرزند وقتی. گرفت را او گردن

. بینجامد من شدن کشته به چه اگر

 اینکه براي) ع (امام. شدند پراکنده عایشه شتر اطراف از مردم سرانجام و کرد رها را وي، او ي چهره بر ضربتی زدن با، مالک

 و خورد زمین به شتر، پس. کرد صادر مجدداً را جمل کردن پس فرمان، نگردند باز او سوي به دیگر بار عایشه شتر دیدن با دشمن

 به، بکر ابی بن محمد. شنیدند را او صداي لشکر دو هر که نحوي به، شد بلند عایشه فریاد هنگام این در. گردید سرنگون کجاوه

. کرد باز را آن بندهاي و رسانید خواهر ي کجاوه به را خود) ع (امام فرمان

: شود می نقل اختصار به که گرفت در برادر و خواهر میان گفتگویی گیرودار این در

؟ کیستی تو: عایشه

! تو به نسبت تو ي خانواده از فرد مبغوضترین: بکر ابی بن محمد
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؟ هستی خثعمیه اسماء فرزند تو: عایشه

. نبود تو مادر از کمتر او ولی، آري: محمد

. ماندي سالم تو که را خدا سپس. بگذر این از. بود شریفی زن او، است صحیح: عایشه

. نبودي من ماندن سالم خواهان تو ولی: محمد

. گفتم نمی سخنی چنین نبودم خواهان اگر: عایشه

. من شدن کشته بهاي به چند هر، بودي خود پیروزي نخواها تو: محمد

، مباش سرزنشگر و کن خودداري سخن این از. بمانی سالم تو که داشتم دوست. نشد نصیبم ولی بودم آن خواهان من: عایشه

. نبود چنین پدرت که همچنان

 کار این به را تو) ص (اکرم رسول آیا، عایشه اي: گفت و زد آن بر خود ي نیزه با و رسانید عایشه ي کجاوه به را خود) ع (علی

. ببخش شدي پیروز که گاه آن، اباالحسن اي: گفت امام پاسخ در او؟ بود کرده سفارش

: گرفت صورت آنان میان زیر شرح به گفتگویی و رساندند عایشه ي کجاوه به را خود نیز اشتر مالک و عمار که نگذشت چیزي

، نگفت چیزي و زد نشنیدن به را خود عایشه؟ زدند می شمشیر دین راه در چگونه که دیدي را زندانتفر رشادت امروز! مادر: عمار

. بود قوم پیر و القدر جلیل صحابی عمار زیرا

. است رفتنی باطل زیرا، شد برچیده باطل و آمد حق. گردانید خوار را او دشمن و کرد یاري را خود امام که را خدا سپاس: اشتر

! ؟بنشیند عزایت در مادرت، کیستی تو: عایشه؟دیدي چگونه را خود کار! مادر

. هستم اشتر مالک تو فرزند من: اشتر

. نیستم تو مادر من، گویی می دروغ: عایشه

. نخواهی چند هر، هستی من مادر تو: اشتر

؟ انیبنش) زبیر بن عبداهللا (فرزندش عزاي در را اسماء خواهرم خواستی می که همانی تو: عایشه

). بود خدا فرمان امتثال براي (باشم داشته پوزش و عذر خدا پیشگاه در که بود این براي: اشتر

. است گرفتنی انجام خدا تقدیر، شدید پیروز و آفریدید افتخار: گفت، شد می سوار مرکبی بر که حالی در، عایشه، سپس
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 فزونی از عایشه ي کجاوه بیرون زیرا؟ است کرده اصابت او به تیري آیا که بپرس خواهرت از: فرمود ابوبکر بن محمد به) ع (امام

 خواهر به محمد. است کرده اصابت سرم بر تیر یک فقط: گفت خود برادر پاسخ در او. بود درآمده خارپشت صورت به، تیر پرتاب

 و شورانیدي او بر را مردم و کردي قیام امام ضد بر که هستی کسی تو زیرا، کرد خواهد داوري تو ضرر به جزا روز در خدا: گفت

. کند محافظت گزند و آسیب از مرا که بگو علی به و کن رها مرا: گفت پاسخ در عایشه. گرفتی نادیده را خدا کتاب

 حفاظت. نیستند قوي منطق نظر از زنان و است زن او: فرمود امام و ساخت آگاه خواهرش سالمتی از را) ع (امام ابوبکر بن محمد

 برادر و) ع (امام ترحم مورد عایشه. بگیریم تصمیم او ي درباره تا کن منتقل خلف بن عبداهللا ي خانه به را او و بگیر عهده بر ار او

. بود ومشغول آلوده جمل کشتگان بر خواهی آمرزش و) ع (امام به بدگویی به وي زبان پیوسته ولی گرفت قرار خود

  زبیر و طلحه سرنوشت

 در را خود و هزیمت در را سپاهیان طلحه وقتی آنکه توضیح. آمد در پاي از حکم بن مروان دست به طلحه که ندبرآن تاریخنگاران

 عثمان قتل در مؤثر عامل وي که آمد خاطرش به و افتاد او بر مروان چشم هنگام این در. برگزید را فرار راه، دید هالك معرض

 به، پس. شد پرتاب او سوي به خودش اردوگاه از تیر این که کرد احساس طلحه. آورددر پاي از را او تیري پرتاب با لذا. است بوده

 هاي خرابه از اي خرابه به را او سرانجام طلحه غالم. سازد منتقل دیگر جاي به نقطه آن از فوراً را وي که داد دستور خود غالم

. نشد لوث من مثل بزرگی هیچ خون: گفت، ریخت می او سیاهرگ از خون که حالی در، طلحه.کرد منتقل »سعد بنی «به متعلق

. سپرد جان و گفت را این

  زبیر قتل

 ي قبیله میان از هم آن، گرفت مدینه سوي به فرا به تصمیم، کرد شکست احساس وقتی، جمل نبرد افروز آتش دومین، زبیر

 سخت زبیر ي ناجوانمردانه کار از قبیله رئیس. بود کرده خودداري نبرد در شرکت از) ع (امام نفع به که »قیس بن احنف«

. بگریزد ازمیدان خواست می اکنون و بود کرده خود خودخواهی فداي را مردم، انسانی اصول خالف بر، وي زیرا، شد خشمگین

 و کرد قیبتع را او پس. بگیرد زبیر از را شده ریخته خونهاي انتقام که گرفت تصمیم جرموز بن عمرو نام به احنف یاران از نفر یک

 و کرد ضبط را او سالح و انگشتر و اسب و کشت را او و کرد حمله او بر سر پشت از ایستاد نماز براي راه ي نیمه در زبیر وقتی

. سپرد خاك به »السباع وادي «در را زبیر جوان آن و واگذاشت خود حال به بود او همراه که را جوانی

 کاري یا دادي انجام نیک کاري دانم نمی: گفت وي. ساخت آگاه زبیر سرگذشت از را او و بازگشت احنف سوي به جرموز بن عمرو

 »اهللا رسول وجه عن الکرب جلی طالماً«: فرمود افتاد زبیر شمشیر به امام چشم وقتی رسیدند) ع (امام حضور به دو هر سپس. بد

 به حضرت چشم وقتی و. فرستاد عایشه براي را آن سسپ. است زدوده خدا پیامبر ي چهره از غم غبار کراراً، شمشیر این: یعنی

 تو: یعنی »المورد هذا فاوردك منخرك الشیطان دخل ولکن قرابۀ منه و صحبۀ اهللا برسول کنت لقد«: فرمود افتاد زبیر صورت

  . انجامید اینجا هب تو کار و شد مسلط تو عقل بر شیطان ولی، داشتی خویشاوندي پیوند او با و بودي مصاحب خدا پیامبر با مدتی
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   جمل کشتگان آمار

: نویسد می مفید شیخ. خورد می چشم به آن نقل در زیادي اختالف و است نشده ضبط دقیق طور به تاریخ در جمل کشتگان آمار

 هزار اپانزدهر تعداد این) معرکه افروز آتش (زبیر بن عبداهللا حالیکه در اند نوشته نفر هزار پنج و بیست را شدگان کشته آمار برخی

. است نفربوده هزار چهارده ها کشته مجموع که است این مشهور گوید می دهد می ترجیح را دوم قول مفید شیخ سپس. داند می

 یاران از را دیگر نیم و عایشه هواداران به مربوط را آنان از نیمی و است کرده نقل نفر هزار ده را کشتگان آمار خود تاریخ در طبري

. است یکی کردیم نقل زبیر بن عبداهللا از که آنچه با آن ي نتیجه که کند می نقل را دیگري نظر سپس. داند یم) ع (امام

   کشتگان تدفین

 که بود نکرده غروب آفتاب هنوز و داد رخ قمري  هجري ششم و سی سال از الثانی جمادي دهم پنجشنبه روز در جمل ي واقعه

 پا غالباً ناکثان، صحیح ي انگیزه یک فقدان جهت به و، رسید پایان به او ي کجاوه شدن نگونسر و عایشه جمل افتادن با نبرد آتش

 که شود می استفاده البالغه درنهج) ع (علی سخنان از و شد پناهنده »عنزه «ي قبیله از اي خانواده به حکم بن مروان. نهادند فرار به

 بیعت مروان که شدند آور یاد او به) ع (امام فرزندان وقتی آنکه جالب اما. دگرفتن امان) ع (امام از او براي علیهاالسالم حسنین

 ان اما. بسبته لغدر بکفه بایعنی لو یهودیه کف إنها بیعته فی لی حاجۀ ال؟ عثمان قتل بعد یبایعنی اولم«: فرمود امام، کرد خواهد

. »احمر یوما ولده من و منه مۀاالما ستلقی و االربعه االکبش ابو هو و. انفه الکلب کلعقۀ امرة له

 با کند بیعت دستش با اگر؛ است یهودي دست او دست که، ندارم او بیعت به نیازي؟ نکرد بیعت من با عثمان قتل از پس او مگر

 قوچهاي پدر او. کند پاك را خود بینی زبان با سگ که اي اندازه به است کوتاهی حکومت او براي. شکند می را آن خود پشت

 و برد پناه »ازدیان «از یکی ي خانه به زبیر بن عبداهللا.داشت خواهد خونینی روز پسرانش و او از اسالم امت که است رگانهچها

 به، داشت عهده بر را عایشه حفاظت) ع (امام امر به که، را بکر ابی بن محمد خود برادر او. ساخت آگاه خود جایگاه از را عایشه

 زبیر بن عبداهللا سرانجام. کند منتقل، بود یافته انتقال آنجا به عایشه که، خلف بن عبداهللا ي خانه به را او تا فرستاد عبداهللا جایگاه

است داده خبر غیبی موضوع چند از سخن این در امام. یافتند انتقال آنجا به نیز مروان و

 به. بسپارند خاك به را خود کشتگان که کرد عوتد را بصره مردم و برد سر به نبرد میدان در را روز ي باقیمانده) ع (امام سپس

 همگان و گزارد نماز بودندنیز نوشیده شهادت جام که خود یاران بر و گزارد نماز کوفه و بصره از ناکثان برکشتگان امام، طبري نقل

 عالمت آنها در که اي هاسلح بازگردانندبجز خودشان به را مردم اموال تمام که داد دستور سپس.سپرد خاك به بزرگی قبر در را

. شود نمی حالل دیگران براي چیزي، مرده مسلمان مال از. »ء شی المتوفی المسلم من لمسلم یحل ال«: وفرمود باشد حکومت

 و شوند برده شدگانشان دستگیر یعنی، گردد مشرکان با نبرد ي معامله ناکثان با که ورزیدند می اصرار امام یاران از گروهی

 است حاضر شما از یک کدام: یعنی »سهمه فی المؤمنین ام یاخذ ایکم«: فرمود مورد این در) ع (امام. گردد تقسم اموالشان

؟ بپذیرد خود سهم بابت را عایشه

 ان«: است کرده بیان چنین اند شده مطرح اسالمی فقه در »باغی «عنوان تحت که را گروه این حکم حدیثی در) ع (صادق امام

 علیهم من انما علیا ان. فیها ما یحل ال االسالم دار ان و فیها ما یحل الشرك دار ان فقال اموالهم ترك و البصرة اهل قتل) ع (علیا

، نزد آنان اموال به دست ولی کشت آنان افساد و یاغیگري سبب به را بصره مردم) ع (علی. »مکۀ اهل علی) ص (اهللا رسول من کما
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 است حالل او بر یابد دست چه هر بر شرك و کفر محیط در اسالم ارتش؛ است فاوتمت باغی مسلمان حکم با مشرك حکم زیرا

 مکه اهل بر) ص (اکرم رسول که چنان گذاشت منت آنان بر علی همانا. شود نمی حالل هرگز است اسالم محیط در آنچه ولی

. نهاد منت

   کشتگان با علی گفتگوي

 گفتند حضرتش به وقتی. پرداخت گفتگو به آنان با سپس و ریخت فرو چاهی در را قریش اجساد بدر جنگ در) ص (گرامی پیامبر

. نیستید شنواتر آنان از شما: فرمود، شنوند می را زندگان سخنان مردگان مگر که

. کرد مشاهده، داشت تن بر زیبا لباسی که،را خزاعی خلف بن عبداهللا جسد که گذشت می جمل کشتگان میان از) ع (مؤمنان امیر

 جسد سپس. بود طبع بلند و شریف انسانی او که بلکه، نبود چنین: فرمود) ع (امام، بود ناکثان گروه رئیس او که گفتند ممرد

 اجساد تا داد ادامه خود گردش به سپس. بود آنان رئیس و گروه ستون مرد این: فرمود دید را اسید بن عتاب بن عبدالرحمان

 تمام شما بر را حجت من ولی، است کننده ناراحت ما براي شما وضع، سوگند خدا به: ودفرم. کرد مشاهده را قریشیان از گروهی

. نبودید آگاه خود کار نتایج از و بودید تجربه کم جوانانی شما ولی کردم

 تمیزي ي نقطه به را وي قرآن که داد دستور. داشت گردن بر قرآن که افتاد سور بن کعب بصره قاضی جسد به چشمش سپس

 که را آنچه هم تو آیا، یافتم استوار و درست کرده وعده من به من خداي که را آنچه، کعب اي: فرمود سپس، دهند الانتق

 الی فعجلک فازلک اضلک الشیطان ولکن، نفعک لو علم لک کان لقد«: فرمود سپس؟ یافتی استوار و درست کرده وعده پروردگارت

. کشانید آتش سوي به و لغزانید و کرد گمراه را تو شیطان ولی. بخشید می سود را تو )دانش آن (کاش اي؛ داشتی دانشی تو. »النار

 و کرد گمراه را تو شیطان ولی، بخشد سود را تو توانست می که بود اسالم در اي سابقه تو براي: فرمود، دید را طلحه جسد چون

. شتافتی آتش سوي به و لغزانیده

 میان به سخن دیگري چیز از، نمود معرفی را آتش اهل ي همه و کرد محکوم را شورشیان) ع (ماما اینکه جز تاریخ از بخش این در

 پیش در توبه راه و شدند پشیمان خود ي کرده از مرگ از پیش افراد این از برخی که است مدعی معتزله ي فرقه ولی، است نیامده

 را طلحه فرمود علی که کنند می روایت مشایخ: نویسد می، است اعتزال مکتب مدافعان ترین سخت از که، الحدید ابی ابن. گرفتند

 و اهللا فی جهادك ابعد الوادي هذا بطن فی و السماء نجوم تحت معفرا اراك ان ابامحمد یا علی یعز«: گفت او به گاه آن و بنشانند

 از پس که بود سزاوار آیا. ببینم آلوده خاك بیابان این دل در و آسمان زیر در را تو که است ناگوار من براي. »؟اهللا رسول عن ذبک

؟ بزنی کار چنین به دست خدا پیامبر از دفاع و خدا راه در جهاد

 استمداد من از درآمد پاي از ناشناسی تیر با وي وقتی. بودم طلحه کنار در من: گفت و رسید امام حضور به شخصی هنگام این در

 سپس. کنم بیعت مؤمنان امیر با تو ي وسیله به من تا بده را دستت: گفت. یرمؤمنانام یاران از: گفتم؟ کیستی تو: پرسید و جست

. ببرد بهشت به، است کرده بیعت من با حالیکه در را طلحه که خواست خدا: فرمود موقع این در امام. کرد بیعت و داد دست من با

 از توبه نوع این؟ نبود او حقانیت و شخصیت و)ع (امام مقام به عارف طلحه مگر. نیست دیگر چیزي افسانه جز تاریخ از بخش این

 طلحه که حالی در، کند مشاهده را حقیقت سیماي و بدرد را جهالت ي پرده وسپس برد بسر جهالت در مدتی که است کسی آن

 بی، کریم قرآن حکم به، طلحه ي توبه، داستان این صحت فرض بر، عالوه به. شناخت می باز هم از را باطل و حق نخست روز از
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 کفار هم و یموتون الذین ال و االن تبت انی قال الموت احدهم حضر اذا حتی السیئات یعملون للذین التوبۀ لیست و«: است فایده

 توبه گویند می مرگ هنگام به سپس و دهند می انجام زشت کارهاي که کسانی توبه) 16: النساء. (»الیما عذاباً لهم اعتدنا اولئک

. ایم کرده آماده دردناك عذاب آنان براي؛ کافرند که حالی در میرند می که کسانی ي توبه است چنین و نیست رفتهپذی، کردم

 ریخته سبب، المؤمنین ام و زبیر همکاري با، وي؟ دهد شستشو را او گناهان توانست می) ع (امام با بیعت تنها مگر، این از گذشته

 تالشهاي نوع این. شدند ذبح گوسفند همچون آنها فرمان به گروهی حتی و شدند نبرد نمیدا در و بصره در زیادي خونهاي شدن

. کنند معرفی عادل را همه خواهند می که است) ص (خدا رسول ي صحابه ي درباره پیشداوري ي نتیجه مایه بی

   مدینه به عایشه اعزام و ها نامه ارسال، بصره سقوط

 عراق بیابانهاي در پیوسته که بازرگانی کاروانهاي ي وسیله به، بصره شکنان پیمان و) ع (امام سپاهیان میان نظامی برخورد احتمال

 خبر انتظار در عثمان هواداران از اقلیتی و مسلمانان و شد منتشر اسالمی سرزمینهاي در، بودند آمد و رفت در شام و حجاز و

 صدور از پس) ع (امام، جهت این از. بود ساز سرنوشت طرفین از یک هر براي پیروزي و شکست از گزارش نوع هر و بودند وقایع

 بن عبداهللا خود دبیر و بازگشت خود ي خیمه به، اسیران از برخی انتقال به امر و نبرد میدان در گردش و کشتگان تدفین دستور

 مردم ها نامه خطاب طرف. آورد در حریرت ي رشته به را همه نیز امام دبیر و کرد امالء را هایی ونامه طلبید حضور به را رافع ابی

 ابوطالب دختر هانی ام خود خواهر به نیز اي نامه، ضمن در. بود روز آن در اسالم جهان از حساس ي منطقه دو، کوفه و مدینه

 متن دمفی شیخ. ساخت نومید مخالفت ي اندیشه از را طلبان فرصت و خوشحال را دوستان ها نامه این نگارش با) ع (امام. نوشت

 به) ع (امام ي نامه از کوتاهی بسیار متن فقط ها نامه میان از طبري ولی، آورده کامل صورت به خود کتاب در را ها نامه ي همه

 کرده اعتماد عمر بن سیف هاي نوشته به خود کتاب از بخش این در وي چون و است کرده منعکس خود تاریخ در را کوفه مردم

. است گذشته سادگی به حساس مطالب کنار از مودهنن ادا را مطلب حق غالباً

 و هجري شش و سی سال االخر جمادي ي نیمه را نظامی برخورد روز نوشته کوفه مردم به) طبري نقل طبق (امام که اي نامه در

. است کرده ذکر »خریبه «نام به اي نقطه را درگیري محل

 نماز رکعت دو آنجا در، رسید بصره مسجد به وقتی و گفت ترك بصره عزم به را خریبه دوشنبه روز در) ع (امام سرانجام، باري

، شد می حراست آنجا در عایشه از و بود بصره در خانه بزرگترین که، خزاعی خلف بن عبداهللا ي خانه سوي به یکسره سپس و گزارد

 برخی. شدند کشته جمل درنبرد عثمان شبرادر و او، گذشت که چنان و بود بصره دیوان کاتب عمر خالفت عصر در عبداهللا. رفت

. نیست ثابت مطلب این چند هر. است بوده دیده را) ص (گرامی رسول و کرده درك را رسالت عهد وي گویند می

 به عبداهللا همسر. بود زاري و گریه مشغول طلحه ابی بن طلحۀ بن حارث دختر صفیه او زن، شد عبداهللا ي خانه وارد) ع (علی وقتی

 بر و شد وارد عایشه اتاق به سپس. نگفت او به پاسخی امام ولی، نامید »الجمع مفرق «و »االحبه قاتل «را او و کرد اهانت) ع (امام

 کرد تکرار را خود اهانت صفیه، نیز خانه از امام خروج هنگام به حتی. شد یادآور را صفیه اهانت و نشست او کنار در و کرد سالم او

 تعرض نوع هر از را آنان امام. کردند تهدید را عبداهللا همسر و دادند دست از را خود تحمل) ع (امام یاران هنگام آن در که

  هرگز: گفت و بازداشت
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   بصره در امام سخنرانی از 

 بیعت تجدید وي با خود گوناگون پرچمهاي با بصره مردم و رفت شهر مرکزي ي نقطه به، عبداهللا خانه از خروج از پس) ع (امام 

 بود الزم) ع (امام بر. کردند بیعت حضرت آن با دیگر بار بود شده داده امان آنان به نوعی به که کسانی و مجروحان حتی. دندکر

 کرده احاطه را او نورانیت و عظمت از اي هاله که حالی در، رو این از. سازد آگاه کارشان زشتی و جنایت عمق از را بصره مردم که

 کرد صدا چون بودید شتر آن پیروان و زن آن سپاهیان شما: کرد آغاز چنین را خود سخنان، بودند گوش سراپا بصره مردم و بود

 آن و. است شور شما آب و نفاق شما دین و غدر شما پیمان و پست شما اخالق. کردید فرار شد پس وقتی و گفتید پاسخ را او

 گویا. دریابد را حق رحمت گزیند دوري شما از که کس آن و دشو گرفتار گناهانتان دام در گزیند اقامت شما شهر در که کس

 همچون، مسجدتان ي قله تنها و اید شده غرق همگی گمانم به و آید می فرود شما بر زمین و آسمان از خدا عذاب که بینم می

. است نمایان آب روي بر، کشتی ي سینه

 سبب به (شما. است سفیهانه شما افکار و سبک شما خردهاي. است دور آسمان از و نزدیک آب به شما سرزمین: افزود آنگاه

. هستید درندگان براي وشکاري خواران مفت براي چربی ي لقمه و تیراندازان هدف) اراده سستی

؟ دارید گمان چه من ي درباره، بصره اهل اي، اکنون: فرمود سپس

 دارد جا کنی مجازات مارا اگر. بریم نمی گمان، خود به سبتن تو ي درباره نیکی و خیر جز: گفت و برخاست مردي موقع این در

. است محبوبتر خدا براي عفو، ببخشی را ما اگر و، گناهکاریم ما زیرا

 را امت عصاي و شکستید را بیعت که هستید کسانی نخستین شما. گزینید دوري جویی فتنه از. کردم عفو را همه: فرمود) ع (امام

. کنید توبه خالصانه و گردید باز گناه از، کردید نیم دو

  است عمل جانشین نیک نیت

 در و کرد می مشاهده دشمنانت بر را تو پیروزیهاي تا بود اینجا در برادرم داشتم دوست: گفت) ع (امام یاران از یکی هنگام این در

) ع (امام. بلی: کرد عرض پاسخ در؟ تاس بوده ما با برادرت فکر و قلب آیا: اوپرسید از امام. شد می شریک جهاد ثواب و فضیلت

. »االیمان بهم یقوي و الزمان بهم سیرعف النساء ارحام و الرجال اصالب فی اقوام هذا عسکرنا فی شهدنا لقد و شهدنا فقد«: فرمود

 هنوز که آنان هبلک، او تنها نه). است آن پاداش و اجر شریک مجاهدان دیگر همچون و (بود ما با معرکه این در نیز برادرت همانا

 در نیز شود می نیرومند آنان ي وسیله به ایمان و کند می آشکار را آنان زودي به زمان و هستند مادران رحم و پدران صلب در

. شریکند جهاد این فضیلت

 عمل خود شینجان، کیفر و پاداش نظر از، بد و خوب نیت اینکه آن و است پرورشی و تربیتی اصل یک به اشاره) ع (امام کالم این

 یجمع انما الناس ایها«: فرماید می که آنها جمله از. است شده اشاره اصل این به نیز البالغه نهج از دیگر جاهایی در. گردد می نیز

 عمل یک از خشنود را افراد، مردم اي. »بالرضا عموه لما بالعذاب اهللا فعمهم واحد رجل ثمود ناقۀ عقر انما و. السخط و الرضا الناس

 آن عمل به رضاي زیرا گرفت فرا را همگی عذاب ولی کرد پی نفر یک را ثمود ناقه. آورد می گرد پرچم یک زیر به آن از خشم یا

. بود فراگیر فرد
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  المال بیت تقسیم

 الحس جز) ع (امام زیرا. بود الهی صد در صد رزم یک آنان رزم، حقیقت در و نشدند مالک را چیزي نبرد این در امام سپاهیان

 به) ع (امام دیدگان وقتی. کرد می تقسیم آنان میان را المال بیت باید، جهت این از.کرد اگذار و آنان خود به را چیز همه دشمن

 که بود درهم هزار ششصد المال بیت موجودي.) بفریب را دیگري برو یعنی. (»غیري غري«: گفت و زد هم بر را دستها افتاد آن

 خود براي را آن که ماند باقی درهم پانصد، تقسیم پایان در، رسید درهم پانصد یک هر به و کرد تقسیم سپاهیان میان در را همه

 پانصد آن) ع (امام. است افتاده قلم از او نام ولی داشته شرکت نبرد این در که شد مدعی و رسید در فردي ناگهان. داد اختصاص

. ندادم اختصاص خود به چیزي مال این از که را خدا سپاس: فرمود و داد او به نیز را درهم

   مدینه به عایشه اعزام

، راه ي توشه و مرکب از، را او سفر مقدمات) ع (امام. بود برخوردار خاصی احترام از) ص (اکرم رسول به انتساب جهت به عایشه

 مدنی یاران ي همه به و برساند ینهمد به را او و باشد خود خواهر معیت در که داد دستور بکر ابی بن محمد به و ساخت فراهم

 از تن چهل و نکرد اکتفا نیز این به و نمایند همراهی مدینه تا را عایشه که داد اجازه، گردند باز مدینه به بودند مند عالقه که، خود

 تعیین حرکت روز، شش و سی سال رجب ماه از روز نخستین، شنبه روز. کرد مدینه ي روانه او همراه را بصره شخصیت با زنان

 بی) ع (امام محبتهاي برابر در عایشه. دادند انجام را تودیع مراسم و کردند مشایعت را او مردم از گروهی حرکت هنگام در. شد

 خدا به. نگردد تعدي سبب کار این ولی، کند می پرخاش دیگر برخی بر ما از برخی، فرزندانم: گفت مردم به و شد منقلب اختیار

 از، گرفت قرار من خشم مورد گرچه، او. نبود دیگري چیز، دهد می رخ او بستگان و زن میان آنچه جز، علی و من میان، سوگند

 میل چند را او گاه آن. شماست پیامبر همسر وي، مردم: افزود خود و کرد تشکر عایشه سخنان از) ع (امام. است نیکان و اخیار

. کرد مشایعت

 آنان بیگانگان تا پوشیدند مردان لباس ظاهر به گرفتند قرار عایشه معیت در) ع (امام فرمان به که زن چهل: نویسد می مفید شیخ

 علی که کرد می تصور نیز عایشه. نکند خطور) ص (اکرم رسول همسر و آنان ي درباره احدي ذهن به ناروا افکار و بینگارند مرد را

 لباس که دید زنانی را آنان و رسید مدینه به وقتی. کرد می گله کار این از پیوسته و است گمارده او حفاظت بر را مرد مأموران) ع(

 مورد در را خدا رسول حرمت که دهد نیک پاداش را ابوطالب فرزند خدا: گفت و طلبید پوزش خود اعتراض از اند پوشیده مردان

. کرد رعایت من

   استانداران نصب

 بر مصریان شورش عوامل از یکی و شد می اداره سرح ابی بن سعد بن داهللاعب دست به مصر استان امور عثمان خالفت دوران در

 پیوسته و بود مصر در حذیفه ابی بن محمد زمان آن در. انجامید مصر از او اخراج به که آنجا تا، بود او ننگین و زشت اعمال خلیفه

 را مصر امور ي اداره، گفتند راترك خود وطن، خلیفه ي محاکمه و مدینه عزم به، مصریان وقتی. کرد می انتقاد خلیفه و مصر والی از

 مصر استان ي اداره براي را عباده بن سعد بن قیس) ع (امام اینکه تا بود باقی منصب این در او و کردند واگذار حذیفه بن محمد به

. کرد نصب
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 ماه،مصر به را قیس اعزام تاریخ " 1 "، اثیر ابن مانند، مورخان از برخی ولی، داند می جمل ي واقعه سال در را قیس اعزام طبري

 در، باشد هفتم و سی سال صفر اگر و است بوده جمل واقعه از پیش طبعاً، باشد ششم و سی سال صفر مقصود اگر. داند می صفر

 سال که هجري شش و سی سال را اعزام تاریخ طبري که حالی در؛ بوده گرفته صورت آن از پس اندي و ماه شش صورت این

. است کرده ضبط است جمل ي واقعه

 به را بصره خاك که گرفت تصمیم و داد قرار بصره استاندار را عباس ابن و خراسان استاندار را یربوعی قره بن خلید) ع (امام، باري

 از را خود پیروي تا کند گفتگو معاویه با که ساخت شام ي روانه را بجلی عبداهللا بن جریر، بصره ترك از پیش. گوید ترك کوفه عزم

. دارد اعالم، بود امام آن رأس در که، مرکزي حکومت

 مأمور را ابیه بن زیاد و استاندار را عباس ابن) ع (امام، بود کرده ریزي تخم آنجا در شیطان و داشت بصره که اهمیتی سبب به

 کرد شیرینی و لطیف بسیار سخنرانی) ع (امام، ردمم به عباس ابن معرفی هنگام به. قرارداد دو آن معاون را دوئلی ابواالسود و خراج

. است کرده نقل »الجمل «کتاب در را آن مفید شیخ که

 که را آنان و را عصیان مطیعان با: یعنی  »امرك ترك و، عصاك من اطاعک بمن اضرب«: گفت عباس ابن به امام: گوید می طبري

. بکوب کنند نمی تبعیت را تو امر

: »البالد اخبث من اخرجنی الذي اهللا الحمد«: کرد مناجات چنین خود خداي با گفت می ترك را بصره زمینسر) ع (امام وقتی

 حضرت آن و یافت پایان) ع (امام حکومت در غائله نخستین، طریق بدین. برد بیرون شهرها ناپاکترین از مرا که را خدا سپاس

. سازد پاك خودکامه و فاسد عناصر از را اسالمی پهناور رزمینس و بریزد را معاویه تعقیب ي نقشه تا شد کوفه رهسپار

   اسالمی خالفت مرکز، کوفه

 در افشانی نور سال ده از بعد و شد ظاهر یثرب آسمان در سال سیزده گذشت از پس و کرد طلوع مکه سرزمین در اسالم خورشید

 مرکز عنوان به مدینه شهر خصوصاً و حجاز سرزمین و گشود جزیره شبه مردم روي به نوي افق که حالی در، کرد افول مدینه

. شد معرفی سیاست ثقل و دینی

 و گردد اسالمی خالفت مقر مدینه که کرد ایجاب انصار و مهاجرین ي وسیله به خلیفه گزینش، )ص (اکرم پیامبر درگذشت از پس

 در، موانع و سدها شکستن و بالد فتح طریق از و ازندبپرد امور تدبیر به اکناف و اطراف به فرمانداران و عامالن اعزام با خلفا

. بکوشند اسالم گسترش

 طبیعتاً نیز، بود شده برگزیده انصار و مهاجرین ي ناحیه از، رسالت صاحب تعیین و تنصیص بر عالوه که) ع (مؤمنان امیر

 از خالفت کار آغاز در او. بپردازد امور فتق و رتق به همانجا از و دهد قرار خالفت مرکز را مدینه گذشته خلفاي همچون، بایست می

 ي سازنده و آتشین هاي خطابه ایراد و پرست دنیا افراد کردن برکنار و الیق افراد اعزام و نگاري نامه با و کرد پیروي شیوه همین

 و انحراف آن در ابوبکر فتخال آغاز از سال پنج و بیست مدت طی در که اسالمی نظام و نمود اداره را اسالمی ي جامعه امور، خود

 بیعت او با همه از پیش که کسانی شکنی پیمان یعنی، »ناکثان «ي مسئله ناگهان که بود اصالح حال در بود شده پیدا کجیهایی

 و امیه بنی مالی کمک به، شکنان پیمان که شد معلوم و رسید وي به اي دهنده تکان و هولناك گزارشهاي و داد رخ، بودند کرده
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 به را) ع (امام کارگزاران و یاران از نفر دهها بصره تصرف از پس و اند کرده تسخیر را عراق جنوب، پیامبر همسر احترام و نفوذ

. اند کشته ناحق

 در خود سپاهیان با و گوید ترك بصره عزم به را مدینه، آنان همدستان مجازات و ناکثان تنبیه براي) ع (امام که شد سبب امر این

 و گردید پیروز حق سپاه سرانجام و شد مشتعل ناکثان باطل لشکریان و امام حق بر سپاه میان نبرد آتش. آید فرود هبصر کنار

 ي اداره و بازگشت اسالمی حکومت آغوش به مجدداً بصره و نهادند فرار به پا آنان از گروهی و شدند کشته کننده شورش سران

، امام ممتاز شاگرد و قرآن مفسر، عباس ابن و گرفت خود به عادي حال مردم و شهر ضاعاو و افتاد) ع (علی یاران دست به آن امور

. شد منصوب آنجا استانداري به

 همفکري با و) ص (پیامبر مدفن کنار در و گردد باز مدینه به بود آمده که راهی از) ع (امام که کرد می ایجاب ظاهري اوضاع

 دست دور نقاط به سربازان اعزام و جامعه بیمار مزاج ي معالجه و اسالمی معارف نشر به حضرت آن ي صحابه و یاران از گروهی

 ولی. کند اجتناب آن و این با رویی در رو و کشمکش نوع هر از و بپردازد خالفت شئون دیگر و اسالمی قدرت نفوذ گسترش براي

 و معنویت و قداست از روز آن در مدینه که االخصب؛ کرد می تکلیفی چنین امام به بینی ظاهر فرد هر و بود قضیه ظاهر این

 ي رشته که بود انصار و مهاجرین از صحابه مرکز و خدا آور پیام مدفن و اسالم واقعی مهد زیرا، بود برخوردار خاصی روحانیت

. داشتند دست در را او خلع و عزل و خلیفه گزینش

 نظر تبادل و شور از پس که، کار این. افکند اقامت رحل آنجا در مدتی تا یدبرگز را کوفه راه) ع (امام، جهات و شرایط این تمام با

: بود جهت دو به، گرفت انجام یاران با

 سربازان بیشتر ولی، پیوستند او به راه نیمه در گروههایی و کرد حرکت مدینه از انبوهی گروه با) ع (مؤمنان امیر که حالی در - 1

 عمار، بزرگ صحابی وسیله به شکنان پیمان سرکوبی براي امام زیرا. دادند می تشکیل آن حوالی و کوفه مردم را امام نثاران جان و

 آن مردم از انبوهی گروه و طلبید استمداد، بود عراق مهم مرکز که، کوفه مردم از) ع (حسن امام خود گرامی فرزندان و یاسر

 امام لشکر به که را کوفیانی تعداد مسعودي. (شدند جبهه عازم وي نمایندگان همراه و گفتند مثبت پاسخ امام نداي به منطقه

 تاریخ - است نوشته نفر هزار شش هم یعقوبی. 368 ص، 2 ج، الذهب مروج - است نوشته نفر 6560 قولی به و 7000 پیوستند

 شما یاري به کم بسیار کوفه از که گفتم امام به شدیم پیاده قار ذي در که هنگامی: گوید می عباس ابن. 182 ص، 2 ج، یعقوبی

 و کردم تعجب آنها دقیق آمار از من: گوید می عباس ابن. آمد خواهند من کمک به زیاد و کم بدون نفر 6560: فرمود امام. اند آمده

 و شد بلند قاطرها و اسبها ي شیهه صداي اینکه تا کردیم توقف قار ذي در روز پانزده. شمرد خواهم را آنها حتماً گفتم خود با

 و اهللا صدق، اکبر اهللا: گفتم. بود فرموده امام که است تعدادي همان درست دیدم. شمردم دقیقاً را آنها من. رسید کوفه لشکر

 و نصرت گونه هر از او همفکران و اشعري ابوموسی مانند گروهی چند هر ) 187 ص،2 ج، الحدید ابی ابن البالغه نهج شرح. رسوله

. کردند کارشکنی جهاد میدان به مردم حرکت در خود گفتار و تاررف با و کردند خودداري کمک

 مردم این زندگی و خانه از که کرد می ایجاب حقشناسی، ساخت مار و تار را دشمن و شد پیروز ناکثان با نبرد در امام آنکه از پس

. نماید مذمت و توبیخ را جهاد از بازماندگان و متقاعدان و تقدیر را خود گران جهاد و گویان لبیک و کند دیدن
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 از و بود کرده تشویق میثاق نقض به را آنان که معاویه گناهان از است گناهی شکنان پیمان شورش که دانست می) ع (امام - 2

 یادآور و کرده ترسیم کامالً را شورش خطوط بود نوشته زبیر به که اي نامه در حتی و داده آنان به بیعت دست غایبانه، فریب روي

 تظاهر عثمان خونخواهی به و کنند اشغال را بصره و کوفه زودتر چه هر باید و است گرفته بیعت او براي شام مردم از که بود هشد

. بگذارد دست شهر دو آن بر ابوطالب فرزند نگذارند و کنند

 ي ملعونه ي شجره ي شاخه و قطع فساد ي ریشه زودتر چه هر باید بود یافته پایان شورش و رفته خطا به یاغی این تیر که اکنون

 خیز لشکر اي منطقه عراق، این از گذشته. است کوفه همان شام به نقطه نزدیکترین. شد می بریده اسالمی جامعه پیکر از امیه بنی

 کرده اشاره مطلب این به ها خطبه از یکی در خود) ع (امام. کرد می تکیه آنجا بر باید، نقطه هر از بیش، امام و بود پرور فدایی و

 شما سوي به خود میل به من سوگند خدا به: یعنی» ...سوقاً الیکم جئت ولکن اختیاراً اتیتکم ما اهللا و«: فرماید می که آنجا؛ است

. بود ناچاري روي از بلکه نیامدم

 از. سازد منتقل عراق به همدین از را اسالمی خالفت مرکز و برگزیند خود مقر عنوان به را کوفه) ع (امام که شد سبب علت دو این

 مردم. شد کوفه شهر وارد بصره بزرگان از گروهی با همراه دوشنبه روز در هجري شش و سی سال رجب ماه دوازدهم در، رو این

 محل براي. داشتند گرامی را او مقدم و آوردند عمل به استقبال امام از شهر محترمین و قرآن قاریان آنان پیشاپیش در و کوفه

 سکنی آنجا در و کنند وارد آنجا به را حضرت آن که خواستند اجازه و بودند گرفته نظر در را »داراالماره «قصر) ع (امام نزول

 سرانجام و است تباهی مرکز قصر: فرمود و ورزید ابا، بود ستمها و کجرویها مرکز وي از پیش که، قصر در فرود از امام ولی. گزیند

 براي که کرد درخواست) ع (المؤمنین امیر. گزید سکنی)ابوطالب دختر (هانی ام خواهر فرزند زومیمخ ي هبیره بن جعدة منزل در

  . شد پیاده مرکب از نقطه آن در خود و آید فرود بود اي گسترده سرزمین که »رحبه «نام به محلی در مردم با گفتن سخن

 و فرستاد درود او پیامبر به و گفت ثنا را خدا و رفت منبر رازف بر آنگاه و گزارد نماز رکعت دو بود آنجا در که مسجدي در نخست

: کرد آغاز چنین مردم با را خود سخن

 پاسخ و کردم دعوت حق به را شما. نسازید دگرگون را آن اینکه بر مشروط است فضیلتی اسالم در شما براي، کوفه مردم اي

 وارد که آنچه در و گویند پاسخ را شما دعوت که هستید کسانی اپیشوايشم... دادید تغییر را آن ولی کردید آغاز را زشتی. گفتید

. شوند داخل شدید

 دارد می باز حق از هوس از پیروي. آرزو درازي و هوس و هوي از پیروي: است چیز دو دارم بیم آن از شما براي که چیزي بدترین

 آمده در حرکت به کنان اقبال آخرت و کرده کوچ، کنان پشت یادن که باشید آگاه. برد می یاد از را بازپسین سراي آرزو درازي و

 حساب وقت فردا و، حساب نه است عمل هنگام امروز. باشید آخرت فرزندان از شما. است فرزندانی دو این از یک هر براي و است

. عمل نه است

. نمود ذلیل را باطلگرا و شکن پیمان و یزعز را راستگو و محق و ساخت خوار را دشمن و کرد کمک را خود ولی که را خدا سپاس

 و اولی اطاعت به گروه این که، است کرده اطاعت خدا پیامبر خاندان از که کس آن از اطاعت و پرهیزگاري و تقوي باد شما بر

 با و خیزند می بر لهمقاب به ما با اینان. کنند می خالفت ادعاي و دهند می نسبت پیامبر و اسالم به را خود که کسانی از ترند شایسته
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 و رسند می خود گناه کیفر به آنان. کنند می انکار را ما حق و مقام و جویند می برتري ما بر است رسیده آنان به ما از که فضیلتی

. شوند می روبرو دیگر سراي در خود گمراهی ي نتیجه با زودي به

 دوست را آنچه و کنید ترك را آنان. کنم می نکوهش و توبیخ را انآن من و ورزید تقاعد من نصرت از شما از گروهی که باشید آگاه

. شود شناخته باز شیطان حزب از اهللا حزب تا و کنند کسب را مردم رضاي تا برسانید آنان گوش به ندارند

   فرمانداران تعیین در دادگري

، یربوعی حبیب بن مالک، جهت این از. نیامد خوش افراطی انقالبیون از برخی مذاق در متقاعد کوفیان با) ع (امام مالیم برخورد

 خدا به. دانم می کم آنان براي را مجازات مقدار این من: گفت آمیزي اعتراض لحن با و برخاست، بود) ع (امام پلیس رئیس که

 اندازه و حد از، حبیب«: فرمود و داد هشدار »اهللا سبحان «ي جمله با را او ) ع (امام. کشم می را آنان کنی امر من به اگر سوگند

. »کردي تجاوز

 دشمنان با نرمش و مالیمت از، ناگوار حوادث وقوع از جلوگیري در حد از تجاوز و عمل شدت: گفت و برخاست دیگر بار حبیب

. است مؤثرتر

؛ شود می کشته انانس مقابل در انسان. است نداده دستوري چنین خدا: گفت و پرداخت او هدایت به خود ي حکیمانه منطق با امام

 کان انه القتل فی یسرف فال سلطاناً لولیه جعلنا فقد مظلوماً قتل من و«: فرماید می خداوند؟ دارد جایی چه تجاوز و ظلم دیگر

 اسراف قصاص در ولی، بگیرد انتقام که ایم بخشیده قانونی قدرت او ولی به شود کشته مظلوم کس هر: یعنی) 33 اسراء.(»منصورا

. بکشند قاتل جاي به را قاتل غیر که است این قتل در اسراف و. است الهی نصرت و حمایت مورد مقتول ولی حق به که، نکنید

   سیاسی باز فضاي

 باز را سیاست فضاي و کردند مشاهده العین رأي به را) ع (علی دادگري، ها شرطه رئیس با) ع (امام ي مذاکره از کوفه متخلفان

: کردند بازگو را ودخ تخلف علل لذا و دیدند

 ي درباره سؤال طریق از را) ع (امام سپاهیان به خود پیوستن عدم علت و برخاست عوف بن ابوبردة نام به متخلفان از مردي - 1

 با) ع (امام؟ شدند کشته چرا آنان؟ دیدي را طلحه و زبیر اجساد اطراف کشتگان آیا: پرسید امام از او. ساخت روشن جمل مقتوالن

 و گذراندند تیغ دم از مرا دولت کارگزاران و پیروان آنان: گفت و کرد جلب خود روش و راه به را سائل اعتماد، آن علت بیان

 مثل که گفتند شکن پیمان مهاجمان با که بود این مقتوالن جرم. کشتند مسلمانان از گروهی با را عبدي ي ربیعه مانند شخصیتی

 دولت کارگزاران قاتالن که خواستم ناکثان از من و. شوند نمی وارد خدعه و حیله در از خود ماما با و کنند نمی شکنی پیمان آنان

 به من با و کردند ابا قاتالن تحویل از آنان. کند داوري و حکم آنان و من میان خدا کتاب آنگاه و شوند قصاص تا دهند تحویل را

 براي نیز من. بودند ریخته مرا دوستان از نفر هزار به قریب خون و بود آنان گردن بر من بیعت که حالی در، برخاستند جنگ

 موضوع این در آیا: افزود امام گاه آن. کردم سرکوب را شورش و پرداختم نبرد به ناکثان شورش ساختن خاموش و قاتالن قصاص

 و شد آشکار من بر آنان روش ینادرست، بیان این از پس ولی، بودم تردید در تو حقانیت در من: گفت سائل؟ داري تردید و شک

. هستی بین واقع و شده هدایت تو که فهمیدم
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 شک که، را خود تخلف علت) ع (امام یاران و سران از گروهی میان در، جهاد از متخلف افراد که این از بازتر سیاسی فضاي کدام

 آنکه از پیش کننده پرسش شخص اینکه با؟ ددارن دریافت را آن پاسخ و کنند مطرح پرسش صورت به، بود حاکم نظام حقانیت در

 پس لذا، داشت سري و سر معاویه با باطن در ولی کرد شرکت جنگ در) ع (علی رکاب در بعدها چند هر و بود عثمانی شود علوي

 ي همنطق در را وسیعی زمین بود کرده معاویه به که خدمتیهایی خوش ازاي در، عراق بر معاویه تسلط و) ع (امام شهادت از

. کردند واگذار او به »فلوجه«

 از و نکرد حمایت جمل جنگ در را) ع (امام که بود کسانی جمله از، بود) ص (پیامبر اصحاب از که، خزاعی صرد بن سلیمان - 2

 دخو و کردي تردید و شک من روش و راه حقانیت در: گفت و کرد مالمت را او) ع (علی و شد وارد امام بر وي. نمود تخلف شرکت

 عاملی چه. اندیشیدم می خود به کمک در فرد پیشگامترین و درستکارترین را تو من آنکه حال؛ بازداشتی من سپاه در شرکت از را

؟ ساخت میل بی آنان به رساندن یاري از و بازداشت پیامبر بیت اهل به کمک از را تو

 آن بر مرا و) مگو سخن گذشته از و (برنگردان عقب به را امور: گفت و برخاست خواهی پوزش به شرمندگی کمال با سلیمان

 که است مانده باقی اموري و نرسیده پایان به کار هنوز. کرد خواهم یاري را تو خالصانه که دار نگاه مرا مهر و مودت. مکن مالمت

. شناسی می باز را دشمن و دوست آن در

 امام نزد و برخاست گاه آن و نشست کمی سلیمان. نگفت چیزي و ردک سکوت او پوزش برابر در سلیمان انتظار خالف بر) ع (امام

 بیشتر را کسی آن: گفت و برخاست مالطفت به) ع (علی فرزند؟ کنی نمی تعجب امام مالمت و توبیخ از: گفت و نشست مجتبی

 ضد بر که داد خبر دیگري شورشهاي از جلیل صحابی آن، هنگام این در. باشند امیدوار او کمک و دوستی به که کنند می مالمت

 چنین و است نیاز وقت هر از بیش سلیمان مانند پاکی و خالص افراد به روزها آن در که شد یادآور و شد خواهد پا بر) ع (امام

 حوادث آن در و شوند می کشیده غالف از شمشیرها و آیند می گردد هم دور دشمن هاي نیزه آن در که است مانده حوادثی: گفت

) ع (مجتبی امام. نسازید متهم خواهی خیر در مرا و نکنید تصور غش و خدعه مرا رضاي تحصیل. هست بیشتر نیاز من لامثا به

. کنیم نمی متهم را تو هرگز ما؛ کند رحمت تو بر خدا: فرمود

 شرکت صفین نبرد در) ع (علی رکاب در او. ننشست پاي از) ص (پیامبر بیت اهل از دفاع در بعد به لحظه آن از صرد بن سلیمان

 به را او و نوشت نامه) ع (حسین امام به، معاویه مرگ از پس. آورد در پاي از را حوشب نام به شامی قهرمان نبرد میدان در و کرد

 گروه با »توابین «عنوان به آن جبران در ولی کرد کوتاهی کربال سرزمین در حضرت آن نصرت در چند هر و کرد دعوت عراق

 هجري پنج و شصت سال در و کرد قیام) ع (حسین خون انتقام اخذ براي، رسید می نفر هزار چهار به آنان ي مارهش که انبوهی

. نوشید شهادت جام و پرداخت نبرد به بود شده اعزام شام از که فراوان باسپاهی »ابوورده عین «نام به اي منطقه

 و شخصیتها از گروهی که حالی در شدیم وارد) ع (علی بر پدرم با کوفه به) ع (امام ورود از پس: گوید می مخنف بن محمد - 3

 را آنان امام. بودند ورزیده تخلف شکنان پیمان با جهاد در شرکت از همگی و بودند حضرت آن خدمت در عراق قبایل سران

 همگان بود نیت یسست سبب به اگر؟ نهادید عقب به گام چرا هستید خود قبایل سران که شما: گفت می و کرد می نکوهش

 با که شدند یادآور و پرداختند سخن به آنان. هستید من دشمنان همگان داشتید شک یاریم و من حقانیت در اگر و زیانکارید

 در) ع (امام. جستند اعتذار، مسافرت یا بیماري مانند، عذري به کدام هر گاه آن. هستیم دشمن تو دشمشن با و دوست تو دوست

 گروه آن مانند او ي قبیله و سلیم بن مخنف: وگفت کرد تقدیر ما ي قبیله و پدر خدمات از ولی کرد سکوت آنان پوزشخواهی برابر
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 معهم اکن اذلم علی اهللا انعم قد قال مصیبۀ اصابتکم فان لیبطئن لمن منکم ان و«: کند می توصیف چنین را آنان قرآن که نیستند

) 73 و 72: نساء (»فوزاعظیماً فافوز معهم کنت لیتنی یا مودة بینه و بینکم تکن لم کان لیقولن اهللا من فضل اصابکم لئن و، شهیدا

 نعمت ما به خدا: گویند می برسد شما به مصیبتی اگر. کنند می وادار سستی به را دیگران که هستند) منافق (افرادي شما میان در

 پیوند آنان و شما میان اینکه مثل درست، برسد شما به غنیمتی راگ و. باشیم گرفتاریها شاهد تا نبودیم مجاهد افراد با که داد

. شدیم می نایل بزرگی پیروزي به تا بودیم آنان با کاش اي: گویند می، نبوده کار در مودت

 ذرهایشانع و شدند بخشوده بار این اگر که کرد اعالم آنها برابر در سکوت یا پوزشها و پذیرش و بازجوییها این با) ع (امام سرانجام

 که بود ممکن بسا چه پرداخت نمی سرزنش و مالمت به مقدار این) ع (امام اگر. تکرارشود نباید آینده در کار این دیگر شد پذیرفته

. دهند ادامه نیز آینده در خود تخلف به گروه این

  کوفه در امام جمعه نماز نخستین خطبه

 جاي به کوفه مردم با را جمعه نماز جمعه روز در و خواندند تمام را خود ازنم و کرد امامت قصد کوفه به ورود از پس) ع (امام

 سفارش تقوا به را شما:فرمود چنین او پیامبر به درود و خدا ثناي و ازحمد پس و کرد مردم به رو آن هاي خطبه از یکی در. آورد

 و خدا رضاي جلب براي وسیله بهترین و است کرده سفارش خود بندگان به را آن خدا که است چیزي بهترین تقوا که کنم می

.... اید شده آفریده خدا از اطاعت و نیکی براي و اید شده امر تقوا به شما. اوست نزد در نیکفرجامی ي مایه

 کسی آن به را او خدا دهد انجام را کاري خدا غیر براي کس هر. دهید انجام طلبی شهرت و ریا بدون و خدا براي را خود کارهاي

 خدا عذاب از. گیرد می عهده بر را آن اجر خدا دهد انجام خدا براي را کار کس هر و. کند می واگذار است کرده کار او براي هک

. است کرده معین رابرایتان شما زندگی مدت و است آگاه شما کارهاي از خدا. است نیافریده بیهوده و جهت بی را شما که بترسید

 سراي، دیگر سراي. سازد مغرور را او دنیا که است کسی آن مغرور و دهد می فریب را خود اهل ادنی که نخورید را دنیا فریب

 را خوشبخت افراد زندگی و پیامبران با همنشینی و را شهدا مقامات که خواهم می خدا از. بدانند مردم اگر، است حقیقی زندگی

. فرماید نصیبم

  فرمانداران اعزام

 نشده اعزام وفرماندارانی والیان او ازجانب زمان آن تا که اسالمی ازسرزمینهاي نواحی آن به، درکوفه امتاق از پس) ع (مؤمنان امیر

  .است کرده ضبط دقت به را آنها واستانهاي فرمانداران این وخصوصیات نام، تاریخ. کرد اعزام شرایط واجد و صالح مأمورانی بود

 بازماندگان طرف از که شد آگاه رسید نیشابور به نامبرده وقتی. داشت اعزام خراسان به را قره بن خلید نام به را شخصی جمله از 

 حکومت بر مخالفت و خروج به را آنجا مردم و آمده عمل به تحریکاتی، زیستند می افغانستان کابل در زمان آن در که، کسري

 ي روانه و کرد اسیر را وگروهی پرداخت آنان قمع و قلع به تداش اختیار در که نیروهایی با) ع (علی فرماندار. اند کرده وادار اسالمی

. ساخت کوفه

 در معاویه مخالفت ولی، ساخت مستقر اسالمی سرزمینهاي سرتاسر در را) ع (علی، حکومت اکناف و اطراف به فرمانداران اعزام

. شد می اي ارهچ آن رفع در باید زودتر چه هر که بود باقی زخم الي استخوان صورت به شام ي منطقه
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. شویم می یادآور داد رخ کوفه در که را شیرینی ماجراي بپردازیم) ع (علی حکومت تاریخ از بخش این بیان به آنکه از پیش

 از) ع (امام. بودند کسري خاندان ي سلطه تحت مدتها همگی که شد روبرو آنان از گروهی با عراق مردم با تماس ضمن در) ع (علی

 حکومتی روش و سیرت از امام. پادشاه دو و سی دادند پاسخ. اند کرده حکومت ایشان بر کسري خاندان از نفر چند که پرسید آنان

 کشور ثروت او. برگزید خود براي خاصی روش هرمز فرزند کسري ولی بودند روش یک داراي آنان ي همه: دادند پاسخ. پرسید آنان

 خود نفع به که را آنچه و ساخت ویران بود مردم نفع به که را آنچه. برخاست لفتمخا به ما بزرگان با و داد اختصاص خود به را

 شدند بیوه او زنان. کشتند را او و کردند قیام او ضد بر مردم. ساخت خشمگین را فارس ملت و شمرد سبک را مردم. کرد آباد بود

 من الیرضی و بالحق الخلق خلق جل عزو اهللا ان«: مودفر چنین داشت نام نرسا که آنان سخنگوي پاسخ در امام. یتیم فرزندانش و

 لم ما متماسکاً امرنا الیزال و. امارة من البد و بتدبیر اال مملکۀ تقوم ال انها و اهللا خول مما تذکرة اهللا سلطان فی و، بالحق اال احد

 راضی حق به عمل جز انسانی هر از و آفرید را سانهاان حق به خدا. »اهلکوا و هلکوا افسدوا و اولنا آخرنا خالف فاذا، اولنا آخرنا یشتم

 باید حتماً و ندارد قوام تدبیر بدون مملکت اینکه آن و است کرده عطا خداوند آنچه از است تذکري ي مایه الهی سلطنت در. نیست

 گذشتگان به متأخر افراد هرگاه پس. نگویند بد گذشتگان به متأخران که پذیرد می وحدت صورتی در ما کار و. باشد برپا حکومتی

 را، نرسا، آنان بزرگ) ع (امام گاه آن. کردند نابود را دیگران هم و شدند نابود هم ورزیدند مخالفت آنان نیکوي روش با و گفتند بد

  . کرد امیر آنان خود بر

   استانداران از بعضی به امام هاي نامه

 مشغول خود به را حضرت آن فکر چیز هر از بیش معاویه یاغیگري، اطراف به استانداران اعزام و کوفه به) ع (امام ورود از پس

 از برخی وضع، دیگر طرف از. کند خارج اسالمی ي جامعه پیکر از را سرطانی ي غده این که بود صدد در پیوسته و بود ساخته

 این از. بودند نکرده اعالم حضرت آن با را مردم و خود بیعت هنوز و نبود روشن چندان) ع (امام با آنان صمیمیت و استانداران

 روشن را خود وضع که خواست آنان از و نوشت نامه داشتند فرمانی سوم خلیفه ي ناحیه از که استانداران از برخی به امام، جهت

. دارند اعالم را خود ي منطقه مردم و خود بیعت و کنند

 را دیگري و است نوشته همدان استاندار بجلی عبداهللا بن جریر به را کیی که دارد وجود مهم ي نامه دو) ع (امام هاي نامه میان در

: کنیم می اشاره نامه دو این ي خالصه به اینک. آذربایجان استاندار کندي قیس بن اشعث به

   همدان استاندار به امام نامه

 آن، زبیر و طلحه جریان از را تو من. کنند دگرگون را خود روحی وضع آنان اینکه مگر سازد نمی دگرگون را ملتی وضع خداوند

 و مهاجران با همراه مدینه از من. سازم می آگاه. آوردند حنیف بن عثمان من استاندار سر بر بالیی و شکستند را بیعت که گاه

 بن سعد بن قیس و یاسر عمار و عباس بن عبداهللا و حسن فرزندم به »عذیب «نام به اي نقطه در راه نیمه در و آمدم بیرون انصار

 کوفه مردم. کنند دعوت شکنان پیمان سرکوبی براي اسالم سپاه در شرکت به را مردم و شوند کوفه ي روانه که دادم دستور عباده

 آنان لغزش از و شمردم معذور خویش به دعوت در را شورش سران و آمدم فرود بصره پشت در من. گفتند مثبت پاسخ نیز

 مدد خدا از نیز من. ندادند تن جنگ به جز آنان ولی. سازند استوار من با را خود بیعت که واستمخ آنان از دیگر بار و گذشتم

 از نبرد از پیش من که را آنچه گاه آن. رفتند بصره به و نهادند فرار به پا گروهی و شدند کشته گروهی. شدم نبرد وارد و خواستم
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 بن عبداهللا. شد جنگ جایگزین صفا و صلح و شدم خواستار را آنان یتعاف و سالمت نیز من. خواستند من از خواستم می آنان

. فرستادم تو براي قیس بن زحر ي وسیله به را نامه این و آمدم کوفه سوي به خود و کردم نصب آنجا استانداري براي را عباس

. بپرس او از خواهی می آنچه

 صحابی دو و قریش شیخ دو با مقابله علت است شده کوشش، شده نوشته اشعث به که دیگري ي نامه در همچنین و نامه این در

 نظم،خود پیمان شکستن با و کردند بیعت امام با نخست آنان که بداند اسالمی ي جامعه تا گردد روشن) زبیر و طلحه (نامدار

. کردند بپا شورش و اغتشاش و زدند بهم را جامعه

 طالب ابی بن علی مؤمنان امیر ي نامه این، مردم اي: گفت و برخاست مردم رمیاند او رسید همدان استاندار به امام ي نامه چون

، اسالم در سابقان، مردم اي. سپاسگزاریم دشمن بر او پیروزي از را خدا ما و دنیاست و دین در اعتماد مورد فردي او. است

 او دادند می قرار گزینش مورد مسلمانان ي همه انمی را خالفت امر اگر و کردند بیعت او با، تابعان گروه و انصار و ازمهاجرین

 بر را شما علی. است جدایی و تفرق در مرگ فنا و اجتماع به پیوستن در زندگی ي ادامه، مردم. بود کار این بر فرد ترین شایسته

. گرداند می باز راست راه به را شما شدید منحرف آن از اگر و کند می رهبري، هستید استوار حق بر که روزي تا، حق

 گاه آن. هستیم راضی او حکومت بر همگان و کنیم می اطاعت او از و شنیدیم ما: گفتند وقت استاندار سخنان شنیدن از پس مردم

. نگاشت) ع (امام پیشگاه به مردم و خود اطاعت بر مبنی اي نامه، استاندار

 به انصار و مهاجرین، مردم اي: گفت و خواند بلیغی و فصیح ي خطبه و برخاست جاي از) ع (علی ي نامه حامل، قیس بن زحر

 جهت بی زبیر و طلحه ولی کردند بیعت او با داشت حق راه و خدا کتاب از او که اطالعی و داشتند سراغ علی در که کمالی سبب

 .برافروختند را جنگ آتش و نکردند اکتفا آن بر و کردند دعوت شورش بر را مردم و راشکستند خود پیمان

 اعتماد و حمایت جلب براي استاندار، بعد مدتی. ساخت استوارتر را) ع (امام حکومت ي پایه، غرب مردم و همدان استاندار بیعت

. گردید کوفه رهسپار امام

   آذربایجان استاندار اشعث به امام نامه

 به اي نامه) ع (امام. بود) عثمان بن مروع همسر (خلیفه عروس او دختر و داشت پیشین ي خلیفه با استواري پیوند قیس بن اشعث

 امام به ي عالقه و صداقت در آن مردم و است یمن معروف قبایل از) میم سکون به (همدان ي قبیله همدانی یاران از یکی ي وسیله

 بیعت اخذ در، ودنب تو در چیزهایی اگر: فرستاد او براي زیر شرح به مرحب بن زیاد نام به خود استواربودند و صمیمی بسیار) ع(

 با مردم دانی می که طور همان. سازد می وادار حق اظهار به را تو امور از سازي خود ي پیشه را تقوا اگر و شدي می پیشگام من براي

 آنان سوي به نیز من. بردند بصره به خود ي خانه از را المؤمنین ام و شکستند را آن بیعت از پس زبیر و طلحه و کردند بیعت من

... نبخشید سود ولی کردم اصرار من. نپذیرفتند آنان ولی، گردند باز خود بیعت به که خواستم ایشان از و افتمشت

 اهللا مال من مال یدیک فی و امانۀ لکنه و بطعمۀ لک لیس عملک ان و«: فرماید می اشعث به خطاب تاریخی کالمی) ع (امام سپس

 از است مالی تو نزد در و است امانتی بلکه، نیست چربی ي لقمه تو براي استاندار. »...الی تسلمه حتی علیه اهللا خزان من انت و
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 درستی که مادام بود نخواهم بدي والی تو بر من که بدان. بازگردانی من به را آن تا هستی آن بر خدا داران خزانه از تو و خدا مال

. خودسازي ي پیشه را

 همراه تندي و حدت با دوم ي نامه ولی است عاطفی کامالً نخست ي نامه که حالی در است شده نوشته زمان یک در نامه دو هر

 مردم به)ع (امام معرفی و بیعت اخذ به مایل چندان اشعث. است بوده استاندار دو ي روحیه تفاوت، لحن اختالف این علت. است

 و کند معرفی را) ع (علی و برخیزد جاي از مدانه استاندار همچون خود اینکه جاي به، حضرت آن ي نامه وصول از پس لذا. نبود

 و برخاست جاي از، مرحب بن زیاد، )ع (امام ي نامه حامل و نماینده، رو این از. برگزید را سکوت. بگیرد بیعت او براي مردم از

 زیاد سخن نسازد عقان را او کم سخن که کس آن، مردم اي: گفت و کرد بازگو را زبیر و طلحه شکنی پیمان و عثمان قتل جریان

 ماجرا ي شنونده مسلماً ولی، کند قانع را شما آن از گفتن سخن که نیست اي مسئله عثمان ماجراي. کرد نخواهد قانع را او نیز

 و طلحه (نفر دو آن. کردند بیعت علی با انصار و مهاجرین عثمان قتل از پس که باشید آگاه، مردم اي. نیست آن ي بیننده مانند

. است متقیان براي نیکو عاقبت و کرد زمین وارث را علی خدا سرانجام و شکستند را خود بیعت جهت بی) زبیر

 مهاجرین ي برگزیده که حاکمی از را خود اطاعت کوتاهی بس سخنان با کراهت کمال با اینکه جز ندید اي چاره اشعث وقع این در

 و درگذشت او. بخشید من به را) آذربایجان یعنی (استان این والیت مانعث، مردم اي: گفت و برخاست او. دارد ابراز است انصار و

 طلحه با را او ماجراي. است گذشتگان از ما اطاعت همچون او از ما اطاعت و کردند بیعت علی با مردم و بود من دست در حکومت

. است اعتماد مورد است پوشیده ما از که اموري بر علی و شنیدید زبیر و

 او. است انداخته وحشت به مرا علی ي نامه: گفت و خواست را خود یاران و شد خانه وارد و داد خاتمه خود سخنان هب استاندار

: گفتند و کردند مالمت را او استاندار مشاوران ولی. بپیوندم معاویه به که بهتر چه پس. گرفت خواهد من از را آذربایجان ثروت

 شد مشاوران نظر تسلیم او؟ شوي می شامیان رو دنبال و کنی می رها را خود ي قبیله و دیار اآی. است بهتر کار این از تو براي مرگ

. گردید کوفه رهسپار روابط ترمیم براي و

 صفین جنگ وقوع علل

   معاویه به امام قاطع پیام

 رسید آن وقت، ناصالح افراد عزل و صالح استانداران اعزام طریق از) ع (المؤمنین امیر الهی ي حقه حکومت هاي پایه استقرار از پس

 هنگامی تصمیم این سازد دفع اسالمی ي جامعه از را آن شر و کند قطع شام سرزمین در را خبیثه ي شجره ي ریشه) ع (امام که

 باشد امام پیام حامل وي که خواست او از گردید آگاه) ع (امام نیت از چون و شد کوفه وارد، همدان استاندار، جریر که شد قطعی

 که روزي تا و بشناسد رسمیت به را تو حق بر حکومت که کنم می دعوت را او. دارم اي دیرینه دوستی معاویه با من: گفت چنین و

. بماند باقی شام در تو استاندار باشد خدا اطاعت در

 به اشتر مالک. ندارد صالحیت رکا این براي جریر که دانست می زیرا، نگفت چیزي و کرد سکوت او اخیر شرط برابر در) ع (امام

 را جریر، او نظر خالف بر، امام ولی. ساخت معاویه با همکاري به متهم را او و کرد مخالفت) ع (امام طرف از جریر نمایندگی

 که يکرد مشاهده: فرمود او به کرد می اعزام را جریر) ع (امام که هنگامی. کرد ثابت را حضرت آن نظر درستی نیز آینده و برگزید

... همراهند من با، هستند تشخیص و دین اهل همگی که) ص (خدا رسول یاران



٢٣٠

 چه شد وارد دارند اتفاق مسلمانان که آنچه بر اگر. برو معاویه سوي به من ي نامه با تو. کرد توصیف یمنی مردي نیکو را تو پیامبر

 حاکم( داشت نخواهد وجود دیگر است داشته وجود تاکنون که آرامش و سکوت که کن اعالم او به صورت این غیر در، بهتر

 آیه این در کریم قرآن. است شده مرتفع است داشته وجود سابقاً که امانی نوع هر که کند اخطار باید جنگ اعالم از پیش اسالمی

 او استانداري بر هرگز من که برسان او به و))  58:انفال (»سواء علی الیهم فانبذ خیانۀ قوم من تخافن اما و«:فرماید می تصریح

. بود نخواهند راضی او جانشینی بر نیز مردم و ام نبوده راضی

 و بصره و کوفه و مدینه و مکه مردم، علی عمویت پسر با: گفت شد وارد معاویه بر وقتی. شد شام رهسپار) ع (امام ي نامه با جریر

 نمانده باقی کسی هستی آن میان در تو که قلعه چند همین جز و اند کرده بیعت یمامه و بحرین و عمان و مصر و یمن و حجاز

 کنم دعوت است آن در رستگاري آنچه به را تو که ام آمده من. کند می غرق را همه گردد جاري آنجا بیابانهاي از سیلی اگر و است

. گردم رهنمون مرد این از بیعت به و

 در تو بر را حجت مدینه در) من با انصار و مهاجران (بیعت: بود آمده چنین نامه در. کرد معاویه تسلیم را) ع (امام ي نامه گاه آن

. کردند بیعت من با، کیفیت همان با، کردند بیعت عثمان و عمر و ابوبکر با که کسانی. ساخت اطاعت به ملزم را تو و کرد تمام شام

. را آن کردن رد ي اجازه تو مانند یبانغا نه و دارند را آن با مخالفت اختیار حاضران نه دیگر، بیعت این از پس

 رضایت مورد کار این نامیدند امام را او و کردند اتفاق کسی امامت به اگر که است انصار و مهاجران حقوق از) شما رأي بنابر (شورا

 طغیان اگر و نشانند می خود جاي به را او رود بیرون، شکاف ایجاد قصد به یا اعتراض صورت به، آنان فرمان از کسی اگر و خداست

 چه که سازد دوزخ وارد درقیامت و کند می رها بیراهه در را او خدا و کنند می پیکار مؤمنان راه غیر از پیروي سبب به او با کند

 المؤمنین سبیل غیر یتبع و الهدي له تبین ما بعد من الرسول یشافق من و«: است کریمه ي آیه این به اشاره. (است بدي سرنوشت

))115: نساء (»مصیراً ساءت و جهنم نصله و تولی ما لهنو

). معاویه اي تو کار مانند یعنی (است آن رد مانند بیعت شکستن. شکستند را خود بیعت سپس و کردند بیعت من با زبیر و طلحه

 بال معرض در را خود اگر ولی، توست سالمتی و عافیت تو براي من نزد در کارها بهترین. شد پیروز خدا فرمان و رسید فرا حق تا

 سایر که آنچه در نیز تو. گفتی سخن زیاد عثمان قاتالن ي درباره. جویم می کمک راه این در خدا از و کنم می نبرد تو با دهی قرار

 ینکها. (سازم می وادار خدا کتاب به عمل بر را همگان من. کن مطرح من نزد را حادثه گاه آن و شو وارد اند شده وارد مسلمانان

. است شیر از کودك دادن فریب همچون تو درخواست این) کنی بیعت من با تا دهم تو تحویل را عثمان قاتالن قبالً من گویی می

 که بدان. یابی می عثمان خون به نسبت فرد پاکترین مرا بازگردي نفست هواي به نه و خود خرد به اگر تو، سوگند خودم جان به

. ندارند شورا در عضویت حق و نیست حالل خالفت گروه این براي و هستی اسالم در اسارت از پس نشدگا آزاد و »طلقا «از تو

 تا کردم اعزام، است هجرت و ایمان اهل از که، را عبداهللا بن جریر هستند کار مشغول تو ي ناحیه از که کسانی و تو سوي به من

  . داري اعالم را خود وفاداري و کنی بیعت
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  شام در ماما نماینده

 حکایت وي عقل کمال و پختگی از مناسب گزینش و انتخاب حسن و اوست شخصیت ي کننده ترسیم انسان ي نماینده و سفیر

 مرد خرد ي نشانه نیکو گزینش: یعنی »رشده مبلغ و المرء عقل دلیل االنتخاب حسن«: اند گفته اندیشمندان باز دیر از لذا. کند می

. اوست رشد میزان و

 را معاویه و داشت حکومتی و سیاسی مسائل در ممتدي سوابق که برگزید را شخصی معاویه عزل فرمان ابالغ براي) ع (علی امام

) ع (امام ي نامه او. بود بجلی عبداهللا بن جریر شخص این. بود دست چیره اي گوینده و توانا سخنوري خود و شناخت می خوبی به

 از) ع (علی رسمی سخنگوي عنوان به، جریر، شد فارغ نامه خواندن از وي که هنگامی و داد معاویه به رسمی مجلس یک در را

) ص (اکرم پیامبر بر درود و خداوند ستایش و حمد از پس، خطبه آن در. کرد ایراد دلپذیر و شیرین بس اي خطبه و برخاست جاي

 کسانی به رسد چه، است ساخته ناتوان و عاجز ینهمد در را حاضر) پیامبر یاران دست به او شدن کشته (عثمان کار: گفت چنین

، را خود بیعت بعد ولی کردند بیعت او با که بودند کسانی از نیز زبیر و طلحه و کردند بیعت علی با مردم و. بودند غایب واقعه از که

 بصره در دیروز. کنند ینم تحمل را شمشیر نیز عرب مردم و تابد نمی بر را فتنه اسالم آیین. شکستند، موجه دلیل هیچ بی

 کار خدا اگر و کردند بیعت علی با مردم ي توده که بدانید. ماند نمی باقی کسی دیگر شود تکرار اگر که داد رخ انگیزي غم ي حادثه

 نیز او که (شود می خاطر استرضاي ورزد مخالفت عمومی گزینش با کس هر. کردیم نمی انتخاب را او جز ما سپرد می ما به را

 زمامدار عنوان رابه علی و شو وارد اند شده وارد آن به مردم که راهی به معاویه اي نیز تو). بپذیرد را مردم منتخب وايپیش

 شود پذیرفته اگر که است سخنی این، است نکرده عزل هنوز و برگزیده مقام این به را تو عثمان که بگویی اگر. بپذیر مسلمین

 .دارد می نگه محکم دارد دست در که را آنچه رکسه و ماند نمی باقی دینی خدا براي

 اعالم را نتیجه گاه آن و کنم خواهی نظر شام مردم از من تا کن صبر: گفت معاویه رسید پایان به) ع (امام ي نماینده سخنان وقتی

. دارم

  بود معاویه عزل، بیعت اخذ از امام هدف

 علت؟ داشت معاویه بیعت بر اصرار همه این چرا پس.نکرد اصرار کسی از تبیع اخذ بر هرگز، خود حکومت نخست روز از) ع (امام

 دست که کسانی زیرا. سازد کوتاه مسلمانان حقوق و اموال از را او دست و بزند کنار بیعت اخذ طریق از را او خواست می که بود آن

 حفظ در و بازگرداند) ص (پیامبر زمان وضع به ار مسلمانان اوضاع وي که کردند شرط فشردند مسلمین امام عنوان به را) ع (علی

 علیه انقالب اصوالً. بود راه این در سد بزرگترین معاویه مانند افرادي وجود. نکند کوتاهی اسالمی اهداف پیشبرد و آنان مصالح

 از پرستان دنیا و وزانزراند دست و شوند برکنار کار از سابق فرمانداران و زمامداران ي کلیه که گرفت شکل جهت این به عثمان

  . گردد کوتاه بیچارگان حقوق
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  معاویه طرف از شام مردم با مسئله طرح

 ستایش و حمد از پس و رفت منبر بر معاویه. گردآورد مسجد در اجتماع براي را شام مردم از گروهی، معاویه دربار منادي روزي

 بوم و مرز این مردم و است داده قرار خود صالح بندگان و پیامبر مینسرز را آنجا خدا که عنوان این با شام سرزمین توصیف و خدا

 کرد مردم به رو، اند نموده یاري را آنها و کرده اطاعت را او شریعت و آیین از کنندگان دفاع و او فرمان دارندگان بپا و خدا پیوسته

 ام نداده صورت کاري کسی ي درباره من. هستم فانع بن عثمان و خطاب بن عمر مؤمنان امیر ي نماینده من که دانید می: گفت و

 به ما شود کشته مظلوم که کس آن«: گوید می خدا و است شده کشته مظلوم که هستم عثمان ولی من. باشم شرمنده او از که

 گاه آن  33 ي آیه، اسرارء ي سوره. »است شده یاري خدا جانب از مقتول که نورزید اسراف کشتن در ولی؛ بخشیدیم قدرت او ولی

. بدانم عثمان قتل ي درباره را شما نظر هستم مایل من که افزود

 و کردند بیعت کار این بر او با سپس. هستیم عثمان خون انتقام خواهان ما: گفتند و برخاستند مسجد در حاضران موقع این در

. کرد خواهند فدا را خود مال و جان راه این در که نمودند تأکید

  معاویه نسخنا تحلیل

 شرایع و دین از مدافعان و انبیا نمایندگان یاوران عنوان به شام مردم از و پیامبران سرزمین عنوان به شام سرزمین از معاویه - 1

 و کند تحریک خود نفع به را مردم احساسات هم و نماید قلمداد الهی آیین مدافع را خود هم طریق این از تا کند می توصیف خدا

. دهد قرار براندازي خانمان جنگ مسیر در را همگان

 او خون صورتی در. است شده ریخته ظالمان از گروهی ي وسیله به او خون که کند می معرفی مظلومی فرد را مقتول ي خلیفه - 2

. رنددادگ و عادل و حق راه پیروان از تابعان و صحابه آنان منطق در و شد ریخته تابعان و)ص (اکرم پیامبر ي صحابه دست به

 وارث همان »الدم ولی «از مقصود اما، بگیرد تصمیم قاتالن ي درباره او ولی باید و شد کشته مظلومانه عثمان که کنید فرض - 3

 فرزند عثمان که است درست؟ رسید نمی او به نوبت دیگر، نزدیک وارث وجود با یا، بود او اموال وارث معاویه آیا. است مقتول اموال

 ولی، رسیدند می هم به امیه در همگی و بود امیه بن حرب فرزند او و ابوسفیان فرزند معاویه و امیه بن العاص ابی فرزند او و عفان

؟ کند معرفی عثمان دم ولی را خود معاویه که بود کافی، نزدیکتر اولیاي وجود با، دور پیوند این آیا

 از مردي تو: یعنی. »منک بذلک اولی عثمان بنو و امیه بنی من رجل انت انما«: نویسد می معاویه به اي نامه در) ع (مؤمنان امیر

. هستند تو از تر شایسته خود پدر خون انتقام گرفتن بر عثمان اوالد و هستی امیه اوالد

 رحمط عثمان خون ي مسئله که سازد می روشن و دارد می بر ابوسفیان فرزند ضمیر از پرده آنها به پاسخ که است پرسشهایی اینها

 شگفت. بودند کرده بیعت او با اتفاق به انصار و مهاجرین که بوده منظور امامی زدن کنار و حکومت کردن قبضه بلکه، است نبوده

 ابراز نیز خلیفه خون انتقام اخذ بر دایر را خود قاطع رأي کرد می نظرخواهی مردم از که حالی در وي. اوست خواهی نظر همه از تر

 خود بر »نظرخواهی «نام عقیده تحمیل و داشته رواج االیام قدیم از، سازیها صحنه نوع این. نمود ريپافشا آن بر و داشت

. است گرفته می
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 زمزمه را اشعاري لب زیر و بود گرفته فرا را او قلب اندوه از اي هاله ولی شنید را حضار مثبت پاسخ معاویه اینکه با: نویسد می تاریخ

  : است نینچ آن بیت آخرین که کرد می

   بآیس العراق ملک من انا ما و/ نائل نال ما خیر الرجو انی و

. نیستم مأیوس عراق ملک از و، است امیدوار آن به امیدمندي که امیدوارم چیزي بهترین به من

 را علی با جنگ ي مسئله: گفت او به سفیان ابی بن عتبۀ میان آن در و کرد دعوت خود هواداران از مقصود این به رسیدن براي او

 در طبعاً و گرفت کناره او از عثمان حکومت در که است کسی او چه، بخري را او دین و بگذاري میان در عمروعاص با باید

. کنی راضی دینار و درهم طریق از را او مگر، جست خواهد دوري بیشتر تو حکومت

   عمروعاص به معاویه نامه

 عنصري عنوان به زمان آن در که، عمروعاص به اي نامه معاویه، سیاست میدان ي یدهد باران گرگ، عمروعاص همکاري جلب براي

: نگاشت زیر شرح به، کرد می زندگی فلسطین در مطرود و نامطلوب

 به عبداهللا بن جریر و اند آمده شام به بصره مردم از گروهی با حکم بن مروان. است رسیده تو به زبیر و طلحه و علی ماجراي

 چه هر. دریابم را تو نظر تا ام کرده خودداري تصمیم نوع هر از من. است شده شام وارد بیعت اخذ براي علی جانب از نمایندگی

. بپردازیم نظر تبادل به موضوع این در تا برسان را خود زودتر

 نخست فرزند. خواست نظر هاآن از و نهاد میان در محمد و عبداهللا خود فرزند دو با را آن مضمون، رسید عمرو دست به نامه چون

 درگذشتند او از بعد ي خلیفه دو و خدا رسول که روزي: گفت چنین) اعلم واهللا (است معروف پاکی به حدودي تا تاریخ در که

 کسب براي و بنشینی خود ي خانه در که بهتر چه اکنون.نبودي مدینه در تو شد کشته عثمان که روزي و بودند راضی تو از همگی

 کند غروب عمرت آفتاب که است ونزدیک رسید نخواهی خالفت به هرگز تو زیر. کنی ترك را معاویه نشینی حاشیه اندك منافعی

. شوي بدبخت زندگی پایان در و

 اگر و هستی قریش بزرگان از یکی تو: گفت و کرد دعوت معاویه با همکاري به را او، نخست فرزند نظر خالف بر، او دوم فرزند ولی

 آن در که،بطلب را عثمان خون و کن کمک را آنها. است شام مردم با حق. شوي می کوچک انظار در بنشینی خاموش امور این در

. کنند می قیام کار این بر امیه بنی صورت

 ار من دنیاي نفع محمد نظر که حالی در، است من دین نفع به تو نظر: گفت و کرد عبداهللا به رو بود هوشیار فردي که عمروعاص

 از آن از پس و کرد منعکس آن در را خود فرزند دو هر نظر و سرود اشعاري گاه آن. کنم مطالعه باید موضوع این در. دارد بر در

 آنچه بگو: گفت عمرو؟ دهم خبر داري دل در که آنچه از خواهی می: گفت او. خواست نظر وردان نام به خود کوچکتر فرزند

 او از پیروي در چند هر و است آخرت در سعادت ي مایه علی از پیروي. اند آورده هجوم تو قلب رب آخرت و دنیا: گفت او. دانی می

 آخرت فاقد ولی دارد را دنیا معاویه با همراهی که حالی در؛ دنیاست ناکامیهاي ي کننده جبران اخروي زندگی ولی، نیست دنیا

 عمرو. برگزینی را کدام دانی نمی و داري قرار دو این میان نوناک تو. نیست اخروي سعادت ي کننده جبران دنیوي زندگی و است
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 و کنی می زندگی آن پوشش در تو شد پیروز دین اگر، بنشین خود ي خانه در: گفت وي؟ چیست تو نظر حال؛ گفتی درست: گفت

 سوي به من حرکت که حالی در بنشینم خانه در اکنون آیا: گفت عمرو. نیستند نیاز بی تو از آنان، شدند پیروز دنیا اهل اگر

؟ است رسیده عرب گوش به معاویه

 ظریفی اشعار قالب در را خود کوچک فرزند گفتار ولی، گرفت را معاویه جانب لذا، بود پرست دنیا فرد یک درونی ي سائقه به او

  : سرود چنین

    سلطان و دنیا له ذال و دنیا/ یشرکه لیس فدین علی اما

   برهان اختار بالذي معی ما و/ بصر یعل دنیا طمعی من فاخترت

. است قدرت و دنیا واجد معاویه از پیروي که صورتی در، نیست آن با دنیا و است دین با همراه علی از پیروي

. ندارم حجتی و عذر گزینش این ولی، پذیرفتم را دنیا بصیرت کمال با دارم قدرت در که طمعی و آرزو روي از

 که کرد طرح) ع (علی امام براندازي براي هایی نقشه و پرداخت گفتگو و بحث به خود ي دیرینه دوست با و شد شام ي روانه گاه آن

. شد خواهد بیان بعداً

  کار کهنه سیاستباز دو همکاري

 فلسطین از و داد ترجیح آخرت بر را دنیا، خود عصر معروف ماکیاولیست و »سمهم بنی «کار کهنه سیاستباز، عمروعاص سرانجام

، بود آگاه کامالً خود سیاست و تدبیر به معاویه نیاز از او شود مصر حکمران دیگر بار فرتوتی و پیروي دوران در تا شد شام ي روانه

 پیوسته مذاکره طی در و سازد سنگینی بهاي پرداخت به ملزم را او معاویه به همکاري قول دادن ازاي به که کرد کوشش لذا

. کند جلب پیش از بیش خود به را معاویه ي عالقه تا کرد می دست به دست را مطالب

 از بیش شام سرزمین به حمله براي) ع (علی آمادگی، میان آن از که کرد مطرح را مشکل سه معاویه، مذاکره ي جلسه نخستین در

. کنیم می نقل مزاحم بن صرن»صفین تاریخ«از، وزیاد کم بدون،را دو آن ي مذاکره متن اینک. بود ساخته مشوش را او ذهن چیز هر

 خواهم می تو از و اندیشم می آنها اطراف در پیوسته و است ساخته مشغول خود به مرا فکر موضوع سه که است روز چند: معاویه

؟ چیست مشکل سه این: عاص عمرو.دهی نشان آنها براي حلی راه که

. است) معاویه حکومت الواقع فی (یند آفات از او و شکسته را مصر زندان حذیفه ابی بن محمد: معاویه

 بن محمد و بود شده واگذار سرح ابی بن سعد بن عبداهللا به مصر استان امور ي اداره عثمان خالفت دوران در اینکه توضیح(

 مردم ترس از او استاندار، عثمان قتل از پس. کرد می تشویق وقت استاندار ضد بر شورش به را مردم که بود کسانی از حذیفه ابی

 نیز استاندار ي نماینده به شورش به را مردم بحذیفه او فرزند اما. کرد نصب خود جاي به اي نماینده و گفت ترك را مصر خاك

 به مصر استانداري، )ع (علی امام خالفت آغاز در. گرفت دست به را امور زمام خود و کرد بیرون مصر از را او سرانجام و کرد دعوت

 اي گونه به یارانش و او ولی کرد زندانی محمدرا یافت استیال مصر بر معاویه وقتی. گردید معزول محمد و شد واگذار سعد بن قیس
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). بود نیز معاویه ي زاده دایی آنکه ضمن،بود آفرین وحادثه متحرك بسیار مردي حذیفه ابی بن محمد،باري.گریختند اززندان

 تو تحویل زنده و کنند دستگیر یا بکشند را او که کنی اعزام را گروهی انیتو می تو. ندارد اهمیت چندان حادثه این: عمروعاص

. گیرد باز تو از را حکومت بتواند که نیست خطرناك چندان او نیافتی دست او بر هم اگر و، دهند

 .گیرد پس باز ما از را والیت این که است شام سوي به حرکت ي آماده رومیان از گروهی با روم قیصر: معاویه

 به را او و کنی طرف بر نقره و طال ظروف و رومی کنیزان و غالمان چون هدایایی ارسال طریق از باید را قیصر مشکل: عمروعاص

. شود می کشیده کار این به زودي به که نمایی دعوت آمیز مسالمت زندگی

؟ چیست مشکل این ي درباره تو نظر. ماست سوي به حرکت ي آماده و آمده فرود کوفه در علی: معاویه

 او و نیست نظیري او براي قریش در و آشناست نبرد رموز به علی. داند نمی علی همسنگ و همسان را تو هرگز عرب: عمروعاص

. نمایی سلب او از را حق و کنی ستم او بر اینکه مگر، دارد دست در را آن که است حکومتی صاحب بحق

 هم از را اجتماع و نموده پا بر فتنه و کشته را خلیفه و کرده نافرمانی را خدا که هستم دمر این با نبرد خواهان تو از من: معاویه

. است بریده را خویشاوندي پیوند و گسسته

 دیگر نه و داري را او مهاجرت فضل نه هرگز تو. نیستید یکسان فضیلت و شرف در هرگز علی و تو، سوگند خدا به: عمروعاص

، تیز فکري علی، سوگند خدا به. را او دانش و فهم نه و مشرکان با را او جهاد نه و داري پیامبر با را وا مصاحبت نه؛ را او سوابق

 با فرد چنین با نبرد براي. است ممتحن و مجرب خدا نزد در و سعادتمند و فضیلت با فردي او. دارد پیگیر تالشی و صاف ذهنی

 تو با من تا پردازي می بهایی چه فضیلتی با فرد چنین با نبرد براي. است ممتحن و مجرب خدا نزد در و سعادتمند و فضیلت

. دارد وجود خطرهایی چه همکاري دراین که دانی می تو؟ شوم همگام

؟ خواهی می چه، تو با اختیار: معاویه

. مصر حکومت: عمروعاص

 تو ي درباره عرب که ندارم دوست من: گفت و کشید پیش را آخرت و دنیا ي مسئله مکارانه) بود خورده یکه که حالی در (معاویه

 پاداش و خدا رضاي براي تو که کنند تصور که بهتر چه. اي شده وارد ما جناح در دنیوي غرض خاطر به تو که بیندیشند چنین

. کند نمی برابري اخروي پاداشهاي با دنیا ناچیز و کم متاع هرگز و، اي نموده یاري را ما اخروي

 استاد به: نویسد می) طبع، 65 ص، 2 ج (البالغه نهج بر خود شرح در الحدید ابی ابن کن رها را) اساس بی (خنانس این: عمروعاص

 هرگز عمرو: گفت؟ نیست آخرت سراي به او ایمانی بی و دینی بی ي نشانه عمروعاص سخن این آیا که گفتم بلخی ابوالقاسم خود

بود باقی خود یتجاهل دوران کفر همان بر و بود نیاورده اسالم

. توانم می دهم فریب را تو بخواهم اگر من: معاویه
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. کنی می تصور که هستم آن از زیرکتر من و خورد نمی فریب من مثل: عمرو

. بگویم تو به را خود درون راز تا بیا نزدیک: معاویه

 حاال: گفت و گرفت گاز را او گوش معاویه ناگهان. دبشنو را او درونی راز تا داد قرار معاویه دهان برابر در گوش و رفت نزدیک عمرو

. شوند می شمرده بزرگ استان دو هر و است عراق مانند مصر که دانی می: گفت سپس. دهم فریب نیز را تو توانم می من که دیدي

 سر علی اطاعت به عراق مردم که حالی در. باشد من آن از مصر که بود خواهد تو آن از وقتی عراق ولی، دانم می بلی: عمرو

. هستند نبرد ي آماده او رکاب در و اند نهاده

 بهاي به را عمرو چرا: گفت و شد وارد او بر، سفیان ابی بن عتبۀ، معاویه برادر بودند بحث و جر غرق سوداگر دو که همگام این در

 و سرود اشعاري گاه آن. نشود تو مزاحم کسی و بماند تو براي شام حکومت همین کاش اي؟ خري نمی مصر سرزمین واگذاري

  : است چنین او شعر ابیات از یکی که ساخت فاش معاویه با را عمرو همکاري ماهیت

 تارك عمروا ان عمروا اعط

. »عندك لیس ما تبع ال«: فرمود شرعی حکم یک عنوان به خود سخنان از یکی در) ص (اکرم رسول تجز لم الدنیا الیوم دینه

 از را چیز چه و فروخت را چیز چه مصر حکومت برابر در عمرو که دید باید اکنون. مفروش نیستی مالک که را چیزي هرگز یعنی

 و خدعه راه از نیز معامله این در طبعاً، بود اعتقاد و دین فاقد معاویه با معامله ي لحظه تا الحدید ابی ابن تصریح به که او. داد دست

  خرید مصررا تحکوم مفت و خالی دست و شد وارد نیرنگ

. است ساخته رها و ترك، دنیا خاطر به را خود دین امروز او. بده او به را عمرو خواسته

 و خدعه از عمرو ولی. شود او خواسته تسلیم و کند جلب خود با را عمرو همکاري نحو هر به که گرفت تصمیم معاویه سرانجام

 به رو لذا. بزند کنار را او کار پایان از پس و کند استفاده پیروزي پل نوانع به او از که داد می احتمال و نبود مطمئن او ي حیله

 نوشته داد قرار. برسد طرفین امضاي به و شود نوشته زمینه این در پیمانی و بیاید کاغذ روي بر ما قرارداد باید: گفت و کرد معاویه

 ظاهر را خود نفاق و فریب که نوشتند خود امضاي و مهر رکنا در را اي جمله کدام هر، کنندگان امضا ولی، شد امضا ي آماده و

 شرطی که دارد اعتبار اي لحظه تا قرارداد این: یعنی »طاعۀ شرط ینقض ال ان علی«: نوشت خود نام کنار در معاویه. ساختند

. نشکند را اطاعتی

. نشکند را شرطی طاعتی اینکه بر طمشرو: یعنی »شرطاً طاعۀ تنقض ال ان علی«: نگاشت مهر و نام کنار در نیز عمرو و

 عمرو که بود این قید آن ذکر از معاویه مقصود زیرا. گذاردند باز را تخلف راه و دادند فریب را یکدیگر قید دو این افزودن با دو آن

 بیعت باشد داشتهن حق نکرد واگذار او به را مصر معاویه روزي اگر و است کرده بیعت معاویه با شرط و قید بدون و مطلق طور به

 آگاه او ي حیله از معاویه کار کهنه حریف وقتی اما. بکشند، است نکرده وفا خود عهد و شرط به معاویه اینکه ي بهانه به، را خود

 پیمان شرط خوردن هم بر ي مایه معاویه از اطاعت که است معتبر هنگامی تا او بیعت که نوشت و بست او روي به را راه این شد

. کند عمرو تسلیم را مصر باید معاویه و نگردد) مصر حکومت(
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. نداشتند نیز سیاسی تقواي، دینی تقواي از گذشته که بودند صفت روباه سیاستبازانی نفر دو هر که حقا

 کشیدند می را او انتظار بیرون در که افرادي با و آمد بیرون معاویه منزل از، گنجید نمی خود پوست در شادي از که حالی در، عمرو

: شد بدل و رد آنان میان زیر صورت به جوابهایی و سؤال و شد روبرو

؟ شد چه کار سرانجام، پدر: عمرو فرزندان

. دادند ما به را مصر حکومت: عمرو

. نیست چیزي عرب قدرت قلمرو برابر در مصر سرزمین: فرزندان

. نگرداند سیر هرگز را شما خدا، نکند سیر را شما مصر سرزمین اگر: عمرو

 آیا. خوردي را دیگران دنیاي فریب و فروختی را خود دین؟ کنی زندگی قریش میان در خواهی می عنوان چه به: عمر ي زاده برادر

، شود مسلط آنجا بر معاویه که فرض بر و؟ گذارند می معاویه اختیار در را آنجا علی وجود با،هستند عثمان قاتالن که، مصر مردم

؟ کند نمی کوتاه مصر سرزمین از، است نوشته خود امضاي کنار در که اي جمله ي بهانه به، ار تو دست آیا

. معاویه با نه و علی با نه، خداست با کار: گفت،خود سخن به ایمان روي از نه و عرب عادت بنابر و رفت فرو فکر در اي لحظه عمرو

! هستم معاویه با اکنون ولی، کرد می کفایت من براي ام خانه بودم علی با من اگر

 مشتري او و اي دوخته او دنیاي به طمع چشم تو. خواست نمی را تو هم معاویه، خواستی نمی را معاویه اگر تو: عمرو ي زاده برادر

. توست دین

 سوي به او ولی کند دستگیر را او خواست معاویه. رسید معاویه گوش به دربار بیرون در خود عموي با عمرو ي زاده برادر ي مذاکره

 حضرت آن نزد سرانجام و ساخت آگاه سیاست پیر دو ستد و داد و مذاکره از را او و پیوست) ع (علی امام سپاه به و گریخت عراق

. کرد پیدا خاصی موقعیت

 عمرو همچون را ما چرا: گفت و گشود اعتراض به زبان شد آگاه عمرو و معاویه سیاسی ي معامله از چون نیز حکم بن مروان

 را وي شد آگاه او سخن از معاویه وقتی) ؟سپارند نمی ما به را اسالمی ممالک از بخشی، خود اموي دین بهاي به و (خرند نمی

 استحکام، هستی آن از جزئی تو که، را اموي حکومت تا شوند می خریداري تو امثال براي عمرو مانند افرادي: گفت و داد تسلی

. بخشند

  عمرو طانیشی هاي نقشه اجراي

 عمرو که طرحی. بگذارد اجرا مورد به را عمرو طرحهاي معاویه که بود آن وقت و رسید پایان به نیرنگباز سیاستمدار دو ستد و داد

 موفقیتی دو هر در و گرفت قرار اجرا مورد دقت به بود داده شام به قیصر ي ءحمله اندیشه و حذیفه ابی بن محمد با مقابله مورد در

 با مقابله براي عمرو. بود باقی همچنان شد می شام سوي به حرکت ي آماده که) ع (علی با مقابله بزرگ مشکل ولی. مدآ دست به
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 باید. شوند) ع (علی با نبرد ي آماده و آینده در معاویه پرچم زیر به میل کمال با شام مردم اکثر شد سبب که داد طرحی) ع (امام

 زندگی بر را مرگ و شوند شام از خروج ي آماده شام مردم مانند طلبی راحت و مرفه ممرد که شد سبب طرح این چگونه دید

. دهند ترجیح آسوده

 عمروعاص و معاویه میان او. کرد تمام تعظیم و نمود استقبال را او معاویه. رفت معاویه پیش، صحابه پیران از یکی گویند«

 پنهانی سخن یکدیگر با) ص (پیامبر حضور به شما روزي: گفت. نه گفتند؟ نشستم شما میان در چرا که دانید می: گفت و بنشست

.   »نباشد خیر بر ایشان اتفاق چه، گرداند دور هم از را ایشان که کناد رحمت کس آن بر تعالی خدا که فرمود پیغمبر؛ گفتید می

 به اگر که است دم دو شمشیر سان هب مذهبی احساسات، حال عین در. نیست آفرین تالش و حرکتزا ایمان مانند عاملی هیچ

. گردد می وصف از خارج آن تخریبی قدرت افتد طلب فرصت زمامداران دست

 قتل به متهم را او و بشورانند حضرت آن ضد بر را شام مردم دینی احساسات که بود آن) ع (علی با مقابله براي عمروعاص طرح

، اینها بر عالوه، او. برند استفاده هستند مردم احترام مورد که جامعه وناکسان زاهدان وجود از اندیشه این نشر در و کنند خلیفه

 عربستان جزیره شبه جنوب در که است یمن قبایل از یکی نام »غبطه «وزن بر کنده" (کندي شرحبیل: گفت معاویه به خطاب

 یمن از او نیاکان که بود قبیله این از حبیلشر. کردند هجرت شام مانند دیگر نقاط به آنها از کثیري گروه سپس و داشتند سکونت

 آگاه جریان از را او باید. است علی ي نماینده جریر خود والیتی هم دشمن و است شام مردم احترام مورد) بودند کرده کوچ شام به

 شام سرتاسر در که هید مأموریت هستند او و تو وثوق مورد که افرادي به و است عثمان قاتل علی که کند باور که اي گونه، سازي

. رود نمی او دل از زودي این به بنشیند شرحبیل قلب در چیزي اگر و. بپراکنند را اندیشه این

   شرحبیل به معاویه ي نامه

 سوریه حمص در هنگام آن در شرحبیل. ساخت آگاه) ع (علی طرف جریراز آمدن از را او و نوشت شرحبیل به اي نامه معاویه

 یمن از همگی که، خود دربار خواران جیره به گاه آن و بیاید شام به زودتر چه هر که کرد دعوت او از اویهمع. کرد می زندگی

 ي خلیفه قاتل را علی یکصدا و یکزبان همه و بروند حمص به که داد مأموریت، داشتند خوبی روابط شرحبیل با و بودند قحطان

. نهاد میان در آنان با را معاویه دعوت و کرد دعوت را خود یاران رسید یلشرحب دست به معاویه ي نامه وقتی. کنند معرفی سوم

 ناسک و زاهد این به کار این بد عاقبت از و برخاست، بود شام مردم ترین فهمیده که، ازدي غنم بن عبدالرحمان نام به مردي

 شکر اداي مردم ي ناحیه از تا و اي بوده الهی لطف مورد پیوسته کردي مهاجرت اسالم به کفر از که روزي از تو: گفت و داد هشدار

 را خود وضع آنان اینکه مگر سازد نمی دگرگون را مردم وضع هرگز خداوند «و شد نخواهد قطع او نعمت اعطاي نشود قطع الهی

 بیعت او با انصار و مهاجران، است کشته را او علی واقعاً اگر. است رسیده ما به علی ي وسیله به عثمان قتل خبر. »کنند دگرگون

 و خود که کنم می درخواست؟ کنی می تصدیق را معاویه چرا است نکشته را او علی اگر و، هستند مردم بر حاکمان آنان و اند کرده

 و خود قوم با و بروي علی سوي به توانی می نیز تو،برسد مقامی به جریر که ترسی می اگر و. میانداز هالکت دام در را خود بستگان

  . شد راهی و گفت مثبت پاسخ معاویه دعوت به شرحبیل و نیفتاد مؤثر ازدي مرد آن خواهی خیر ولی.کنی بیعت او با شام مردم

  



٢٣٩

   لوح ساده زاهدان و قبایل شیوخ از معاویه استمداد

 با قبیله افراد مامت تمایل موجب، طرف یک به او تمایل و است باز کامالً گیري تصمیم در قبیله شیخ دست اي قبیله اجتماعات در

. باشد برخوردار ظاهري قداست از اگررئیس باالخص،شود می ونظرها آراء جانشین او واحد رأي حقیقت در و گردد می آن از اي تیره

 داشت نیاز افرادي چنین تمایل جلب به، بودند گزیده سکنی آنجا در که یمنی مهاجران و شام بومی مردم کردن بسیج در معاویه

 بود شرط دو هر واجد شام حمص مقیم یمنی شرحبیل میان این در و کرد وادار کار این به را او نیز، عمروعاص، او فصلمن عقل و

 پدید) ع (امام به نسبت عمومی افکار در تحولی او نظر جلب با و رفت می شمار به مهاجر یمنیهاي بزرگ هم و بود مآب مقدس هم

. کرد دعوت شام به را او و نگاشت وي هب اي نامه معاویه، جهت این از. آمد می

 را او و کنند معرفی عثمان قاتل را) ع (علی و باشند تماس در او با پیوسته که کرد مأمور بود شرحبیل وثوق مورد که را افرادي و

 شد شام ردوا حمص از وقتی او. نبندد نقش او مغز ي صفحه بر دیگري ي اندیشه »امام بودن قاتل «جز تا دهند مغزي شستشوي

 ما و است آمده عراق از بجلی عبداهللا بن جریر: گفت چنین شام زاهد به و کرد جلسه او با معاویه. گرفت قرار همگان احترام مورد

، ام کرده خودداري تصمیم نوع هر از من. است عثمان قاتل او اینکه جز است افراد بهترین علی و کند می دعوت علی با بیعت به را

. دارم می ناخوش نیز من بشمارند مکروه آنان که را آنچه و دهم می نظر دهند رأي آنها که آنچه به و هستم شام مردم زا فردي زیرا

 تحقیق مسیر در و گفت ترك را مجلس لذا. دهم نظر گاه آن و کنم تحقیق باید می: گفت و کرد خودداري نظر اظهار از شام زاهد

 بودن قاتل و گرفتند می تماس او با گوناگون عناوین به بود کرده مأمور او فکري ي تغذیه به را آنان قبالً معاویه که افرادي. افتاد

. کردند می ایجاد) ع (علی ي درباره تردید و شک او دل در و کردند می تصدیق را امام

 اي دایه و آش از تر داغ يا کاسه صورت به را او و ساخت دگرگون را لوح ساده زاهد این افکار، دروغ سراپا و مسموم تبلیغات

 این از. نشنیدم چیزي علی بودن قاتل جز مردم از من: گفت وي به گرفت تماس معاویه با که دیگر بار لذا. آورد در مادر از مهربانتر

. کشیم می یا و کنیم می بیرون شام از را تو کنی چنین اگر و کنی بیعت او با نداري حق تو، رو

 مردم از فردي من: گفت وي به پس. اند فریفته خوب را دل ساده زاهد، ها فروخته خود که شد مطمئن لبمط این شنیدن با معاویه

 او از و رفت نمیر بن حصین سراغ به و گفت ترك را معاویه مجلس شام زاهد. کنم نمی مخالفت شما با هرگز و هستم شام

. بپردازد مذاکره به نیز او با تا بفرستد) ع (امام ي نماینده جریر پی در را کسی که کرد درخواست

   امام  نماینده با شام زاهد مذاکره

) ع (امام ي نماینده به رو شامی زاهد. نشستند گفتگو و بحث به نفر سه هر شد وارد شرحبیل بر حصین همراه به جریر آنکه از پس

 علی. بریزي بهم را شام و عراق و بیفکنی شیر هاند در را ما خواهی می گویا. اي آمده ما سوي به مبهمی گزارش با تو: گفت و کرد

 پایان به شرحبیل سخنان وقتی. هستی مسئول رستاخیر روز در خدا نزد تو و، است عثمان قاتل او که حالی در کنی می ستایش را

 مبهم علی خالفت دتوان می چگونه. ام نیامده شما سوي به مبهمی گزارش با هرگز من: گفت پاسخ چنین) ع (امام ي نماینده رسید

 شیر دامان در را خود تو؟ شدند کشته زبیر و طلحه، آن نقض سبب به و اند کرده بیعت او با انصار و مهاجران که حالی در باشد

 باطل امر یک جهت به که است آن از بهتر شوند متحد حق حفظ براي شام و عراق اگر ام نکرده کاري چنین هرگز من و اي افکنده

، دور ي نقطه از هم آن، تهمت تیر پرتاب جز سخن این، سوگند خدا به، است عثمان قاتل علی گویی می اینکه.ردندگ جدا هم از



٢٤٠

 چنین جریر عبارت متن. . داشتی دل در چیزي وقاص سعد زمان در گذشته در و اي کرده میل دنیا به تو. نیست دیگري چیزي

 و«: فرماید می که است مبارکه ي آیه از اقتباس جمله این و. »بعید مکان من بالغیب القذف اال ذلک فی یدیک فی ما فواهللا«: است

48 و 47 ص، صفین ي وقعه). 53 ي آیه: سبأ ي سوره (»بعید مکان من بالغیب یقذفون

، شرحبیل: فرستاد شام به زیر شرح به پیامی شرحبیل خود یمنی همتاي به اي قصیده ضمن بعداً جریر و رسید پایان به مجلس

 دیگر امروز تو که بگو حرب فرزند به و. نیست دنیا دراین دین براي بدلی هرگز که مکن پیروي هوس و هوي از، سمط فرزند اي

. کن قطع را او امید پس، برسی کردي قصد که آنچه به تا نداري احترامی

 سخن این: گفت و رفت فرو اندیشه رد و خورد تکانی رسید شرحبیل دست به او متین ي سروده ضمن جریر ي ناصحانه پیام وقتی

. کنم نمی عجله گیري تصمیم در سوگند خدا به. آخرت و دنیا در من براي است پندي

 کردن خنثی براي و کرد توبیخ را) ع (امام ي نماینده، شد آگاه او به جریر پیام و شام متنفذ زاهد با جریر ي مذاکره از معاویه وقتی

 قطعی او نظر در) ع (امام ي وسیله به را عثمان قتل و بگیرند تماس شرحبیل با مرتب طور به که واداشت را گروهی جریر سخنان

. بگذارند او اختیار در را ساختگی هاي نامه و نکنند ابا هم دروغ شهادت از مورد این در و دهند جلوه

 عزم در و خورد را »زور شاهدان «فریب او و فتندفری دیگر با را شده بیدار زاهد آن که رساندند جایی به را کار مزدور گروه این

. گردید استوار خود

 به را او ي زاده خواهر که ندیدند این جز اي چاره شدند آگاه او خوردن فریب و شرحبیل تصمیم از یمنی قبایل دیگر سران وقتی

 کرده بیعت) ع (امام با که بود شام مردم از شماري انگشت افراد از او. سازد روشن را وي و بگوید سخن او با تا بفرستند او حضور

. رفت می شمار به شام عابدان و زاهدان از و بود

 و نیست سازي صحنه جز ها نامه و گواهها این که شد یادآور و برداشت پرده معاویه هاي خدعه و ها دسیسه از اي قصیده ضمن او

. ندارد واقعیت یک هیچ

 مگر، کنم می بیرون شام از را او که سوگند خدا به. است شیطان ي فرستاده این: گفت شد اهآگ او شعر مضمون از شام عابد وقتی

 .نیابم دست او بر اینکه

 زیر شرح به پیامی یافت جدي خود تصمیم در را او وقتی کرد می تعقیب را شرحبیل فکري سیر خود افراد ي وسیله به که معاویه

 و رضایت ولی اند پذیرفته را تو نظر جامعه صالحان که دانید می. باد خدا با تو پاداش گفتی پاسخ را حق اینکه از: فرستاد او براي

 نیست این جز اي چاره. کرد جلب علی با جهاد براي را عمومی رضایت باید بلکه، نیست کافی علی با مبارزه براي گروه این آگاهی

. ستانند باز قاتل از را او انتقام که است واجب مسلمانان بر و کشته علی را عثمان که نمایی اعالم و کنی سفر شام شهرهاي به که

 عثمان، مردم اي: گفت و کرد ایراد اي خطابه آنجا در و رفت حمص ي منطقه به نخست. کرد آغاز شام شهرهاي به را خود سفر او

 شام فقط و شده مسلط اسالمی ممالک تمام بر علی سرانجام و. است کشته نیز شدند خشمگین او بر که را گروهی و کشته علی را

 ي حادثه خدا جانب از اینکه مگر برسد شما به تا رود می فرو مرگ گردابهاي در و نهاده خود دوش بر شمشیر او. است مانده

. کنید حرکت و برخیزید. نیست کسی معاویه از نیرومندتر او با مقابله براي و. دهد رخ جدیدي
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 گفتند مثبت پاسخ او درخواست به همگان و افتاد مؤثر داشتند او به خاصی ي عالقه که حمص ردمم در خورده فریب عابد سخنان

 شرکت براي را مردم و کرد سفر شام شهرهاي دیگر به شرحبیل گاه آن. کردند تخطئه را او همگی که، آنجا زاهدان و عابدان جز

. شنید نیز مثبت پاسخ و نمود دعوت علی با جهاد در

 به را خود پیشین سخن و شد وارد معاویه بر خود پیروزي از سرمست و بازگشت دمشق به خود اي دوره مسافرت از شرحبیل

 در و شویم می هدف راه فداي یا گیریم می را خود انتقام یا ما کنی جهاد عثمان قاتالن و علی با اگر تو: گفت و کرد مطرح شدت

 جهاد او ي سایه تادر نشانیم می تو جاي بر را دیگري و کنیم می عزل را تو ورتص این غیر در و مانی می خود مقام در صورت این

 در خوشحالی از خورده فریب زاهد تند و حاد سخنان شنیدن با معاویه. شویم کشته یا بگیریم علی از را عثمان خون انتقام و کنیم

. گنجید نمی پوست

  جریر جانب از حجت اتمام

 تماس خود ي قبیله زاهد و دیرینه دوست با دیگر بار و شد ناراحت سخت، نداشت را انتظارش زهرگ که، پیشامد این از جریر

 کرده طرف بر را دستگی دو و داشته باز خونریزي از را اسالمی امت خدا: وگفت ساخت آگاه تصمیمش وخیم نتایج از را او و گرفت

 کار مبادا که بدار پنهان را خود سخن. کنی فساد مردم میان رد مبادا. برسد آرامش و سکون به اسالمی ممالک که است نزدیک و

. بازگردانی را آن نتوانی دیگر که برسد جایی به

 به توجه با نیز مردم. گفت سخن عمومی مجلس یک در و برخاست گاه آن. کنم نمی کتمان را خود نظر هرگز، نه: گفت شرحبیل

 ندانست دیگر و گرفت فرا نومیدي و یأس را) ع (امام ي نماینده که بود هنگام این در. کردند تصدیق را او نظر، عبادت در او سوابق

. کند چه که

  شام در امام نماینده شکست علل

 شکست با خود مأموریت در، بود شده اعزام شام به بیعت اخذ براي که، )ع (علی مؤمنان امیر ي نماینده جریر که نیست شکی

 و بود گذشته کار از کار که ساخت آگاه معاویه نهایی تصمیم از را) ع (امام وقتی بلکه، نبرد شپی از کاري تنها نه و شد روبرو

 امروز هاي وعده فریب شام به ورود هنگام از که بود این او انگاري سهل علت بود کرده) ع (امام با نبرد ي آماده را شام مردم معاویه

 را) ع (امام ي نماینده و کرده خودداري نظر اظهار نوع هر از خود اموي طنتهايشی با شام معزول حاکم و خورد را معاویه فرداي و

 خود بر را توقف، ببرد بین از را شکاف و کند بیعت به وادار را معاویه بتواند اینکه امید به جریر و داشت نگاه رجاء و خوف بین

 البته. نبود صالح به مقرون نخست روزهاي در معاویه ايبر قاطع نظر اظهار.بود معاویه قاطع نظر خواهان پیوسته و دید شایسته

 نظري اظهار چنین اما، بود مرکزي خالفت بر یاغیگري و سرکشی و مخالفت) ع (امام ي نماینده ورود روزهاي نخستین از او نظر

 امام طبعاً و بگذارد اویهمع مخالفت جریان در را حضرت آن و گردد باز کوفه به) ع (امام ي نماینده که شد می سبب روزها آن در

. کند می را فساد ي ریشه و ریخت می او سر بر گران ارتشی با را او و کرد نمی درنگ حق مخالفان سرکوبی در نیز) ع(

 به مرکزي حکومت با نبرد در را عمروعاص همکاري تا کرد معطل شام در گوناگون عناوین به را) ع (امام ي نماینده معاویه، باري

 ترسیم منطقه آن مردم دلهاي در) ع (علی از اي زننده بس سیماي، شام اطراف به تبلیغی گروههاي اعزام با گاه آن و آورد دست

 موافقت و نکرد اکتفا نیز این بر او. برد استفاده خود شخص نفع به) ص (خدا رسول جانشینی و خالفت به آنان ي عالقه از و کرد
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 خورده فریب زاهد این و نمود جلب امام با مخالفت براي، داشت عمومی افکار در خاصی نفوذ که، را شرحبیل شام معروف زاهد

 بسیج امام ضد بر را شام لوح ساده مردم او آمد می کوتاه هم معاویه، فرض بر، اگر که گماشت همت) ع (علی با جنگ بر آنچنان

 محول او به که اي وظیفه انجام در) ع (امام ي نماینده جریر که داد رخ جهت آن از معاویه براي شیطانی موفقیتهاي این.کرد می

 امام سوي به هنگامی و کرد معطل فساد ي ماده قلع بر تصمیم اخذ در را) ع (امام و خورد را معاویه سازي ظاهر فریب بود شده

 که، عثمان قاتالن از تقامان و خونخواهی ي اندیشه و کرده بسیج امام ضد بر را اسالمی ممالک از عظیمی بخش معاویه که بازگشت

. بود گزیده النه آنان وجود در، داشت قرار آنها رأس در) ع (علی آنان نظر از

   معاویه  نقشه آخرین

 مقامش از معاویه خلع بر راستی به او آیا اینکه و بود فرصتها آخرین در) ع (امام آزمون داشت اختیار در معاویه که برگی آخرین

 که بنویس خود دوست به اینکه آن و دارم اي تازه فکر: گفت و رفت امام ي نماینده جریر ي خانه به، جهت ینا از. نه یا است مصمم

 در. نگذارد من برگردن را کسی بیعت رسید فرا او مرگ چون و بدهد من به نیز را مصر خراج و کند واگذار من به را شام حکومت

. کنم می تأیید باًکت را او حکومت و شوم می او تسلیم من صورت این

 نامه دو هر، پیکی و شد نوشته ها نامه سرانجام. کنم می تأیید را آن من و بنویس را ات نامه تو: گفت او پاسخ در) ع (امام ي نماینده

. برد کوفه به را

 اي نامه چنین وشتنن در را او عقبه ولید مانند معاویه همفکران از گروهی. شد معروف عرب قبایل میان در معاویه ي نامه متن

  : نوشت معاویه به اشعاري ضمن در ولید. کردند انتقاد

   لیالیا اال یبق لم نلته لو و/ تناله لن ما فیه علیا سالت

. داشت نخواهی دست در بیشتر شب چند جز برسی اگر و، رسی نمی آن به هرگز که خواستی علی از را چیزي

 ولی، کرد نمی آشتی و معامله باطل با هرگز)ع (علی زیرا، بود گفته سخن درستی هب خود شعر از مصراع نخستین در عقبه فرزند

 آن هرگز شد می وارد مصالحه در از) ع (علی و کرد می ایجاب مصالح اگر محال فرض بر زیرا،است اشتباه کامالً او شعر دوم مصراع

. ساخت روشن کامالً »حکمین «ي مسئله در، پیمان به را خود پایبندي و تعهد) ع (امام که چنان، کرد نمی نقض را

 به را حکومت) ع (علی اگر، چه. است او نفع به جریان صورت دو هر در که دانست می و شناختمی ولید از بهتر را) ع (علی، معاویه

 ریختن براي را خود هاي چکمه معاویه کرد نمی چنین اگر و بود شده او نصیب دردسر بدون و مستمر حکومتی، کرد می واگذار او

 در) ع (امام ي نماینده کردن معطل و گذرانی وقت نوع این از گذشته. کرد می پا به محکمتر عراق و حجاز ي خاسته بپا مردم خون

  . آورد می پدید امام با جنگ براي شام مردم در بیشتري آمادگی و افزود می خود رزمی توان بر زیرا، بود معاویه نفع به خود، شام
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  خود نماینده به امام پاسخ

 تا دارد نگاه معطل را تو خواهد می و برگزیند خواهد می چه هر تا باشم نداشته بیعتی او گردن در من که است این معاویه هدف... 

 بر را معاویه من که داد نظر شعبه بن مغیرة بودم مدینه در من که نخست روزهاي همان در. بیازماید جنگ براي را شام مردم

 در، )هیچ که (داد بیعت دست اگر. بگیرم کمک به را گمراه افراد من که نیاورد را روزي خدا. نپذیرفتم من ولی، کنم ابقا دخو مقام

. گرد باز من سوي به، صورت این غیر

 متشبث »الوقت دفع «سیاست به پیشنهاد این با وي اینکه آن و است کرده اشاره معاویه اهداف از یکی به نامه این در) ع (امام

 خواهد که (باشد منفی) ع (امام پاسخ اگر و بیفزاید خود رزمی توان به، آن پاسخ بازگشت و نگاشتن ي فاصله در خواهد می و شده

. کند آرایی صف حضرت آن مقابل در بیشتر قدرت با، )بود

  شود می متهم معاویه با سازش به جریر

 امام گوش به مردم سخن چون. کنند متهم دشمن با سازش به را او که تداش آن بر را عراق مردم شام سرزمین در جریر تأخیر

 اقامت شام در نیز بعد به این از اگر. دهم می خاتمه شام در او اقامت به و نویسم می اي نامه مجدداً: گفت او ي درباره رسید) ع(

 به زیر شرح به اي نامه) ع (امام، جهت این از. ستا درآمده مخالفت در از و گرفته نادیده را ما فرمان یا و خورده فریب یا، گزید

 ي مایه که (دهنده کوچ جنگ میان در را او و کن وادار قاطع نظر اظهار بر را معاویه، رسید تو به من ي نامه هرگاه: ... نوشت جریر

 او از بوده میان در که را عهدي و امان نوع هر برگزید را جنگ هرگاه. ساز مخیر کننده خوار تسلیم یا) شود می جنگجویان آوارگی

. بگیر بیعت او از شد تسلیم اگر و بردار

 در و شود می بسته گناه ي سایه در آدمی قلب: گفت چنین او به و خواند معاویه براي را آن دریافت را) ع (امام ي نامه جریر وقتی

 غیر دست در که نگري می چیزي به و اي گرفته قرار باطل و حق میان. اندیشم می بسته را تو قلب من و، گردد می باز توبه پرتو

 او با شام مردم که کرد اعالم را خود نظر وقتی او. دارم می اعالم را خود قطعی نظر دیگر مجلس در: گفت وي به معاویه. توست

 و شود ملحق حضرت آن به که کرد مرخص را) ع (امام ي نماینده که بود هنگام آن در. بود آزموده را آنان معاویه و کرده بیعت

 از تو که کردند می بیعت تو با حالی در انصار و مهاجران چنانچه: ... اند آورده را آن تاریخنگاران از گروهی که نوشت امام به اي نامه

 عثمان خون ریختن بر را مهاجران تو ولی، بود قبلی ي خلیفه سه خالفت سان به تو خالفت صورت آن در بودي بري عثمان خون

 که اند گرفته تصمیم شام مردم. شد توانا ناتوان و کرد اطاعت تو از جاهل نتیجه در.بازداشتی او حمایت از را انصار و کردي تحریک

 مطرح مسلمین شوراي در خالفت ي مسئله، کنی چنین هرگاه. دهی تحویل آن به را عثمان قاتالن که هنگامی تا بجنگند تو با

 من ولی بودند کرده بیعت تو با دونفر آن زیرا، نیست زبیر و طلحه با تو وضع مانند من با تو ضعو که سوگند جانم به. شود می

 در، بودند شده وارد تو اطاعت در و کرده بیعت تو با بصره مردم چه، نیستند بصره مردم مانند شام مردم همچنین. ام نکرده بیعت

 و خدا رسول با تو قرابت و اسالم در تو افتخارات اما. اند نشده وارد اطاعت در از و اند نپذیرفته را تو خالفت شام مردم که حالی

. کنم نمی انکار هرگز را قریش میان در تو موقعیت

 بر تهمت نوع هر ایراد از خود اهداف پیشبرد در که است معاویه ماکیاولی نیرنگهاي از بود شده نوشته دروغ مرکب با که نامه این

 مطرح را حقایق صرفاً، حق از دفاع مسند در و گرفت می کمک واقعیات از خود هاي نامه در) ع (امام ولی. کرد نمی خودداري رقیب
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 فکري نه که رسید دستم به شخصی ي نامه: ... نگارد می چنین را او تهمت پاسخ معاویه به خطاب اي نامه در حضرت آن. کرد می

 نموده پیروي آن از و کرده اجابت او و خوانده فرا را او هوس و هوي. آورد راه هب را او که پیشوایی نه و کند هدایت را او که دارد

 که بودم مهاجران از فردي من که سوگند جانم به. است کرده باطل تو بر مرا بیعت عثمان ي درباره من کار که کردي تصور. است

 ي درباره و. زند نمی آنان دیدگان بر پرده و آورد نمی گرد گمراهی بر را آنان خدا هرگز و شدم وارد نیز من شدند وارد که کجا هر از

 مردم گویی می اینکه. شود واجب قصاص من بر تا ام کشته را او نه و بگیرد مرا، فرمان در خطاي که دادم دستوري نه عثمان قتل

 براي پیامبر جانشینی و شود تهپذیرف شورا در او عضویت که بده نشان شام اهل از را شخصی، حجازند اهل بر حاکمان امروز شام

. کنند می تکذیب را تو انصار و مهاجران، کنی می تصور چنین اگر. باشد برازنده او

 و هستی امیه بنی از مردي تو؟ عثمان به چه را تو. است نابجایی بس سخن، بدهم تو تحویل را عثمان قاتالن گویی می اینکه و

 در نیرومندتري و قویتر آنان پدر خون انتقام گرفتن براي تو که اندیشی می اگر. ترند شایسته تو از کار این بر عثمان فرزندان

 در تو داوري اما. کنم می وادار راست راه پیمودن بر را همگان من. کن شکایت او کشندگان از گاه آن و شو وارد ما اطاعت ي حوزه

 تجدید قابل و بود همگانی بیعت یک آن زیرا، است یکی حکم همگان در و است پایه بی زبیر و طلحه و خود و بصره و شام مورد

 به باره این در خبري و نگفتی حق راه از را آن هرگز، عثمان قتل ي درباره من اتهام بر تو اصرار اما. ندارد فسخ خیار و نیست نظر

 نیز را آنها توانستی می اگر که سوگند نمجا به؛ پذیرفتی قریش میان در مرا شرف و پیامبر با مرا نزدیکی و فضیلت. است نرسیده تو

 و بگوید پاسخ حماسی ي سروده یک با را معاویه ي نامه که داد دستور، خود حکومت سخنگوي، نجاشی به گاه آن. کردي می انکار

. گردد ارسال معاویه براي دو هر

  شام از امام  نماینده بازگشت

 سیاسی دیپلمات و نمانیده یک اساسی شروط از که) ع (امام ي نماینده جریر بردباري و شکیبایی و هوشی تیز و سخنوري در

 از اطاعت به وادار را معاویه و کند تأمین را) ع (امام نظر خونریزي بدون که کرد بسیار کوشش او اینکه در و نیست سخنی، است

 کار کهنه باز سیاست دو کردنهاي فردا و امروز فریب اینکه آن و کرد اشتباه یک او ولی، نیست کالمی نیز سازد مرکزي حکومت

 را خود قاطع نظر هنگامی و کرد آماده) ع (امام با نبرد براي را آنان و آزمود را شام مردم فرصت آن در معاویه و، خورد را اموي

. بود گرفته بیعت خلیفه خون انتقام اخذ براي شام مردم از که نمود اعالم

 انتظار در ماهها تا بود شده کوفه وارد ششم و سی سال رجب ماه روز نخستین در که) ع (ماما که شد این جریر اشتباه ي نتیجه

 را همگان و کرد مسلح دندان تا را شامیان مدت این طی در معاویه نتیجه در و گردد آگاه معاویه  قاطع نظر از تا برد بسر جریر

. رفت میان از دشمن غافلگیري ي مسئله و ساخت آماده امام با نبرد براي

 مؤثر اسالم تاریخ روند در او قصور یا تقصیر مسلم طور به ولی، باشد کرده خیانت جریر که نیست دست در قاطعی دلیل هرگز

. بود) ع (امام مأمور اشتباه مرهون حدي تا قاسطین منحوس حیات استمرار و افتاد

 بر را خدمتگزار و صالح افراد و عزل را استاندارانی و زمامداران و داد صورت کارهایی کوفه در خود اقامت مدت در) ع (امام البته

 در اقامتی از پس امام که باالخص، گذارد جریر تأخیر حساب به مدت این در را) ع (علی اقامت علت توان نمی و کرد نصب کارها

. پردس او به را خطیري مأموریت چنان و فراخواند کوفه به همدان استانداري از را جریر، کوفه
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 حرکت درخواست او از و بودند دشمن با نبرد ي آماده که بود جوانانی و دالوران ي مراجعه، مدت این در) ع (امام مشکالت از یکی

 فیصله ماجرا نظامی برخورد بدون خواست می و داشت پرهیز خونریزي از امام که آنجا از ولی. کردند می شام مرزهاي به خروج و

 شام در جریر من ي نماینده که حالی در، باش آماده فرمان صدور: فرمود می چنین آنان به و کرد نمی موافقت آنان حرکت با، یابد

 و ام نوشته نامه جریر براي من. رود می میان از باشند داشته خیري نیت اگر و بندد می شام مردم روي به را صلح درهاي، است

 در که دهم می ترجیح من. است کرده مخالفت خود امام با یا، خورده فریب یا دکن تأخیر اگر. ام ساخته محدود را او اقامت مدت

. نباشد کار در اي وقفه، حرکت اعالم موقع در تا شوند آماده تدریج به افراد که نیست آن از مانع اینکار ولی،کنم تأنی قدري کار این

  امام نزد در جریر محاکمه

 سخنان و کشید محاکمه به امام محضر در را او اشتر مالک. بازگشت) ع (امام سوي هب نومیدي با، معطلی همه آن از پس، جریر

. آوریم می را برخی که شد بدل و رد آنان میان تندي

. بست ما روي به را امید باب نوع هر مرد این. دادم می انجام صحیح صورت به را کار فرستادي می او جاي به مرا اگر، اماما: مالک

 اکنون. برود راه زمین روي بر که نیست شایسته او. اند خریده را او دین همدان استانداري بر او گماردن با گذشته رد امیه خاندان

 و گردد روشن جریان تا کنم زندانی را او همفکران و او بفرماید اجازه امام اگر. ترساند می آنان قدرت به را ما بازگشته شام از که

. شوند نابود ستمگران

 را تو ظلم ذي وحوشب الکالم ذي یا عمروعاص زیرا، نداشتی بازگشتی صورت آن در و رفتی می تو، من جاي به کاش يا:جریر

. پندارند می عثمان قاتالن از را تو چه، کشتند می

. دمدا نمی تفکر مجال او به و کردم می دعوت راهی به را معاویه من. کرد نمی ناتوان مرا آنان پاسخ رفتم می اگر: اشتر

. برو؛ است باز راه اکنون هم: جریر

»خابور «به نزدیک و »رجعه «از باالتر است اي منطقه؟ است شده تمام معاویه نفع به جریان و گذشته کار از کار که حاال: مالک

 چنین یک ي شایسته. نداشت درستی پاسخ او منطقی انتقاد مقابل در جریر و بود برخوردار قوت از اشتر منطق تکه نیست شکی

 مالک انتقاد مقابل در او ولی، نماید پوزش درخواست و کند اعتراف خود قصور یا تقصیر به که بود این اي خورده شکست دیپلمات

. شد پناهنده داشت قرار فرات ساحل بر که »فرقیسیا سرزمین به و گرفت فاصله) ع (امام از کم کم و داد خرج به مقاومت

 ترك زیرا، بود اصول خالف بر او کار بعد به آن از ولی، بود بخشش قابل او تقصیر بود نشده جرمی کبمرت زمان آن تا جریر اگر

 تعصبات، جریر گیري کناره سبب به این از گذشته بود) ع (امام حکومت به اعتراض عمالً، دور اي نقطه در زندگی و امام جوار

 به امام رکاب در بودند بجیله از اي تیره که »قسر «نام به) نفر نوزده فقط (کیاند ي عده جریر ي قبیله از و کرد را خود کار اي قبیله

. داشتند شرکت نفر هفتصد »اخمس «نام به بجیله هاي شاخه از برخی از چند هر؛ کردند حرکت صفین سوي

 و جریر ي خانه بسوزاند را کارها این ي ریشه اینکه براي) ع (امام و بود حقه حکومت بر خروج و یاغیگري نوع یک جریر عمل

. باشد عبرت درس دیگران براي تا کرد ویران را عامر بن ثویر او همفکر
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   اسالمی شخصیتهاي به معاویه هاي نامه

) ع (علی ضد بر را آنها و کنم مکاتبه نفر سه با خواهم می: گفت عمروعاص به کند حرکت صفین سوي به آنکه از پیش معاویه

. مسلمه بن محمد، وقاص بن سعد، عمر بن عبداهللا از ارتندعب نفر سه این. بشورانم

 تو ي نامه صورت این در که هستند علی هوادار یا؛ نیستند برون حالت سه از نفر سه این: گفت و نپذیرفت را او نظر معاویه مشاور

 از اگر و، افزاید نمی آنان استواري بر چیزي صورت این در که هستند عثمان هوادار یا، شود می علی راه در آنان استواري ي مایه

  . گذاشت نخواهد ایشان بر تأثیري تو ي نامه نتیجه در و نیستی علی از موثقتر آنان نظر در تو هرگز باشند طرف بی افراد

: است چنین آن مضمون که عمرنوشت بن عبداهللا به خودوعمروعاص امضاي به اي نامه وسرانجام نپذیرفت خودرا مشاور نظر معاویه

 ما. است داده امان را او قاتالن اینکه گواه به،کشت علی را عثمان. نیست مخفی تو از هرگز باشد پنهان و مخفی ما از اگر حقایق

 و داریم می بر دست او از ما بدهد ما به را عثمان قاتالن علی اگر و. بکشیم قرآن حکم به را آنان تا، هستیم عثمان خون خواهان

 نبوده خالفت خواهان هرگز ما. کنیم می مطرح مسلمانان میان در شورا صورت به خطاب بن عمر مانند را فتخال ي مسئله گاه آن

 و گردد می مرعوب علی شویم متحد هم با شما و ما اگر. کنی کمک راه این در را ما و بپاخیزي که خواهیم می تو از ما. نیستیم و

. کند می نیشینی عقب

  عمر بن عبداهللا پاسخ

 و شک بر شما ي نامه و نگرید می وقایع به دور از و اید داده دست از را بینی واقع و بصیرت نفر دو هر شما که سوگند جانم به... 

 از. اعتمادي قابل غیر و متهم شخصی هم تو، عمرو و، اي شده آزاد و طلیق تو، معاویه؟ خالفت با چه را شما.افزود شک اهل تردید

 نداریم کمک شما و من که بردارید دست کار این

 حریف پایه به هنوز معاویه که ساخت روشن و کرد ثابت را عمروعاص مردمشناسی و دورنگري معاویه به عمر بن عبداهللا پاسخ

 او به اگر و شنود می را مخالف سخن باز ي سینه با مثالً (دارد تفوق سیاسی ازمشائل بخشی در اگر و است نرسیده خود کار کهنه

 جاي به را بحث ي رشته و کرده عوض را سخن عنوان فوراً برسد بست بن به مذاکره در اگر و گیرد می نادیده را ها گذشته آورند رو

. نیست کاملی شناس مردم هنوز (برد می دیگر

  ها نامه این نگارش از معاویه هدف

 نیز مخالف ي قیافه و اند نگرفته قرار انموافق صف در که بود طرف بی شخصیتهاي نظر جلب پراکنیها نامه این از معاویه هدف

 بزرگ شهر دو در مخالفت کانون ایجاد با مالزم آنان نظر جلب و بودند احترام مورد و مکه و مدینه در متنفذ افراد آنان. نداشتند

. رفتند می شمار به اسالمی ي خلیفه گزینش ثقل و شورا مرکز که بود مدینه و مکه

 بن محمد و وقاص سعد یعنی، نیز دیگران لذا. بفشارند را او دست و بخورند را معاویه فریب که بودند آن از هوشتر با افراد این ولی

. گفتند پاسخ عمر بن عبداهللا مشابه، مسلمه
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 مهنا آن در را او و است نوشته عمر بن عبداهللا به که کرده نقل معاویه از را دیگري ي نامه »صفین ي وقعه «کتاب در مزاحم بن نصر

 خالفت من: است نوشته آنگاه و بیفشاند او قلب در را مخالفت بذر است خواسته طریق این از و کرده متهم) ع (امام با مخالفت به

 فرزند. شود مطرح مسلمین شوراي بایددر خالفت ي مسئله، نپذیري هم تو اگر و خواهم می تو براي مبلکه، خواهم نمی خود براي را

 به. ام گرفته خرده علی بر من که بودي نوشته: نوشت او پاسخ در و خواند را معاویه دست، بود معروف گیساد به اینکه با، عمر

 اگر؟ کجا مشرکان مقابل در او صالبت و خدا رسول نزد او منزلت و مقام و عالي هجرت و ایمان ي سابقه و کجا من، سوگند جانم

 طرف دو از یکی به تمایل لذااز و بود نرسیده سخنی پیامبر از حادثه این در هک بود آن جهت به نشدم وارد موافقت در از او با من

. ورزیدم خودداري

   وقاص سعد به معاویه نامه

. بود قریش شوراي عثمان به کمک براي مردم ترین شایسته:نوشت چنین، ایران سرزمین فاتح، وقاص سعد به اي نامه طی معاویه

 اسالم در تو همانند و شورا در تو همکاران آنان و شتافتند او کمک به زبیر و طلحه. داشتند مقدم دیگران بر و برگزیدند را او آنان

 که را آنچه و بشماري مکروه اند پسندیده آنان را آنچه که نیست تو ي شایسته. شتافت او کمک به نیز) عایشه (المؤمنین ام. بودند

. گردانیم باز وراش به را خالفت باید ما. کنی رد اند پذیرفته آنان

   وقاص سعد پاسخ

 بر ما اینکه مگر نبود شایسته خالفت بر ما از کس هیچ. بود جایز آنان براي خالفت که کرد شورا وارد را افرادي خطاب بن عمر

 ما در که است بسیاري فضایل داراي علی آنکه ضمن بود دارا را آن نیز علی، بودیم دارا را فضیلتی ما اگر. کنیم اتفاق او خالفت

. بیامرزد داد انجام که کاري براي را المؤمنین ام خدا. بود بهتر نشستند می خود ي خانه در زبیر و طلحه اگر و. نیست

 نپذیرفت را آن وقاص سعد ولی، کند ثابت شورا اعضاي سایر از برتر فضیلتی سوم ي خلیفه براي که کوشید خود ي نامه در معاویه

. نماید می انتقاد زبیر و طلحه از ضمن در و کند می توجیه شورا اعضاي رأي طریق از را وي دنافتا جلو و زمامداري و

   مسلمه بن محمد به معاویه نامه

 را عثمان و کرده نافرمانی را خدا، باشند تو قوم که، انصار:نویسد می نامه پایان در و خوانده انصار فارس را او نامه این در معاویه

. کرد خواهد سؤال رستاخیز روز در آنان از و تو از داخ و ساختند خوار

 را چیزي دنیا جز تو: گوید می و دهد می توضیح پراکنی نامه این از را معاویه ي انگیزه، اي مقدمه از پس، پاسخ در مسلمه فرزند

 خوار را او حیات حال در ولی، کنی می دفاع او از، عثمان مرگ از پس. کنی نمی پیروي چیزي از هوس و هوي جز و خواهی نمی

  . نکردي یاري را او و ساختی

  



٢٤٨

  هاي انگیزه و معاویه هاي نامه مضمون

 به را آنها، مخاطبان قوت نقاط بر گذاشتن دست با کوشید می نویسنده و بود آمیز تحریک کامالً معاویه هاي نامه مضمون او

 وقاص سعد. است بوده شورا ناظر او چون، خواند می خالفت کردن ضهقب براي را عمر فرزند، المثل فی. برانگیزد) ع (امام مخالفت

 ي کننده بسیج و انصار کار سوار را مسلمه بن محمد و کند می دعوت زبیر و طلحه همتاي و نفري شش شوراي عضو چون

. کنند یاري را او و خیزند پاب اکنون هم،نکردند یاري را عثمان که، گذشته جبران براي آنان که شود می یادآور و خواند می مهاجران

 بر و نداشت دیگري هدف) ع (علی ضد بر اسالمی ي جامعه تحریک و نظام زدن برهم جز معاویه که رساند می ها نامه این مجموع

 به را مسلمانان بتوان مسلمان یک خون انتقام براي که نیست توجیه قابل هرگز، است بوده عثمان دم ولی او بپذیریم اینکه فرض

 نفر شش از عمر شوراي اعضاي ي عده. شود برگزیده شورا طریق از باید خلیفه حتی که ورزید می اصرار معاویه. انداخت هم انج

 امام که دانیم می همگان. است آور الزام، اولی طریق به، انصار و مهاجر اتفاق، است آفرین تکلیف شورا گزینش اگر. کرد نمی تجاوز

 با و آوردند هجوم آنجا به مردم که بود نشسته خود ي خانه در حضرت آن. شد برگزیده مقام این به صاران و مهاجرین طریق از) ع(

. نکرد مخالفت او با بیعت از کس هیچ، معدود نفر چند جز و کردند بیعت او با و بردند مسجد به را او اصرار

 عثمان ي خانه ي محاصره اینکه با، نکرد یاري را او نیز ویهمعا خود، نکردند یاري را عثمان انصار و مهاجران اگر، این از گذشته

 هرگز او ولی بشتابد خلیفه کمک به داشت اختیار در که نیرویی با توانست می بود آگاه محاصره این از او و کشید طول مدتها

. شد او خون ریخن تماشاگر و نکرد کاري چنین

 افزوده خود نامه پایان در حتی و بود جسته استمداد آنها از و نوشته نامه عاویهم آن حاکم و شام مردم به شخصاً عثمان، عالوه به

. »تدرك اراك ما و ادرك ثم ادرك و معاویه یا العجل فالعجل، دونی علیکم امیر ال و غوثاه یا غوثاه فیا«: بود

 مرگ از پس ولی، بود نکرده خود ي خلیفه از حمایتی کوچکترین و گرفته نادیده را استمدادآمیز هاي نامه این معاویه، الوصف مع

! افتاد او خون انتقام فکر به او

 برخی. است شده فاصله زیادي مدت دوم ي محاصره و نخست ي محاصره میان که اند نوشته محاصره نوع دو عثمان براي مورخان

 بنابراین. اند نوشته ماه یک از بیش دیگر ضیبع و روز چهل بعضی و روز ده و ماه دو دیگر برخی و روز نه و چهل را ها محاصره مدت

. باشد مانده غافل کلی به جریان از او و نرسیده معاویه گوش به عثمان ي محاصره خبر که است بعید بسیار

  شام در سخنوري

 سخن زر و ورز صاحبان خوشایند براي ستایشگر چاپلوسان و خورند می روز نرخ به نان که هستند افرادي مکانی و زمان هر در اگر

 با را حقیقت که شویم می روبرو نیز مردانی راد با تاریخ طول در ولی، دهند می جلوه حق را باطل و حق نا را حق و گویند می

. گردد نمی حقیقت به جز آنان زبان و کنند نمی معامله چیزي

 به، حاتم بن عدي آنان رأس در و همگی، دکردن می زندگی شام و مدینه میان کوه دو وسط سرزمینی در که »طی «ي قبیله افراد

 خود عموي پسر دیدار براي خفاف نام به ما ي قبیله از مردي: گفت و رسید) ع (علی حضور به عدي. ورزیدند می عشق) ع (علی

 با و کند مالقات معاویه با بگوییم او به بفرمایید اجازه اگر. است شاعر و سخنور و خطیب فردي خفاف. است شام عازم حابس
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 شام راهی او و فرمود موافقت عدي پیشنهاد با) ع (امام. بشکند را شامیان و معاویه ي روحیه عراق و مدینه در شما موقعیت تشریح

 از) ع (علی رکاب در سپس، بوده مدینه در عثمان قتل ي حادثه در وي که گفت او به و شد وارد حابس خود عموي پسر بر و شد

 معاویه حضور به بعد روز که شد منتهی آنجا به عمو پسر دو ي مذاکره. باشد می آگاه کامالً اوضاع از و است آمده کوفه به مدینه

 گفت و پرداخت خود عموي پسر معرفی به حابس. رفتند معاویه مالقات به دو هر روز آن فرداي. سازد آگاه وقایع از را او و بروند

. است اطمینان مورد کامالً خود گفتار در و است آمده کوفه به علی با و داشته ورحض عثمان قتل و »الدار یوم «ي حادثه در او که

. ساز آگاه را ما عثمان جریان از: گفت و کرد خفاف به رو معاویه

. داد حمله فرمان حکیم نام به فردي و کرد محاصره را او مکشوح: کرد بیان چنین را عثمان قتل رویداد فشرده هاي جمله با خفاف

، بودند فعال واقعه این در الحمق بن عمرو و نخعی اشتر و حاتم بن عدي، نفر سه و بودند قتل مباشر عمار و بکر ابی بن محمد

. نداشت نقشی عثمان قتل در که است علی گروه این فرد مبراترین و. داشتند بلیغ سعی قتل در زبیر و طلحه که همچنان

؟ شد چه بعد: گفت معاویه

 که نحوي به، بردند هجوم علی بر وار پروانه، بود زمین بر او ي جنازه هنوز که حالی در، عثمان قتل از پس مردم: گفت خفاف

. کردند بیعت پیشوا و امام عنوان به علی با همگی و رفتند پا و دست زیر به پیر افراد و بیفتاد دوشها از رداها و شد گم کفشها

 این. درآمدند حرکت به او با سبکباالن انصار و مهاجران و شد حرکت ي آماده امام، آمد پیش زبیر و طلحه پیمانشکنی وقتی

 به علی ولی. گزیدند انزوا سه هر و آمد سنگین مسلمه بن محمد و عمر بن عبداهللا، مالک بن سعد نامهاي به نفر سه بر حرکت

 او به ما ي قبیله از گروهی و رسید »یط «سرزمین به خود مسیر در امام. شد نیاز بی نفر سه این از نخست گروه ي وسیله

 اجابت را او دعوت نیز آنان و کرد اعزام کوفه به را گروهی، شد آگاه بصره به زبیر و طلحه مسیر از راه نیمه در وقتی. پیوستند

 بر شهر این رد اي غلغله. کرد کوفه آهنگ سپس. درآمد او اختیار در شهر و کرد سقوط بصره. شدند رهسپار بصره سوي به و کردند

 تسخیر جز و است کوفه در وي اکنون هم. آوردند روي او سوي به شادي با جوان و پیر و شتافتند محل سوي به کودکان. شد پا

. ندارد اي اندیشه و فکر شام

 پسر: گفت و کرد معاویه به رو حابس موقع این در. گرفت فرا را معاویه وجود سراسر ترس رسید پایان به خفاف سخنان وقتی

 و کرد دگرگون عثمان ي درباره مرا نظر و خواند شعري مذاکره مورد حوادث در من براي. است دستی زبر شاعر خفاف من عموي

 بود لطافت غایت در که را خود اشعار او. خواند باز نیز او براي را خود ي سروده که کرد درخواست معاویه. بخشید عظمت علی به

. خواند او براي

 علی جاسوس مرد این کنم می فکر:گفت و کرد حابس به رو و شکست درهم سخت خفاف شعر استماع از پس معاویه ي روحیه

 وي. ساز آگاه مردم کارهاي از مرا: گفت و طلبید خود حضور به را او معاویه دیگر بار اما. کن بیرون شام از را او زودتر چه هر. باشد

  . ماند شگفت در او بیان لطافت و خرد از معاویه و کرد تکرار را خود پیشین سخنان

  



٢٥٠

  صحابه فرزندان از استمداد

 که کوشید می، داشت شرك با جهاد و ایمان در سبقت نظر از عظیمی بس موقعیت که) ع (امام با مقابله میدان در ابوسفیان فرزند

 فرار و شام به عمر بن عبیداهللا ورود از قتیو. کند حیثیت کسب خود براي ایشان فرزندان) ص (پیامبر یاران از برخی گردآوري با

 و مشاور با لذا. گنجد نمی پوست در شادي از شد آگاه. کند قصاص هرمزان قتل سبب به را او خواست می که) ع (علی عدل از او

 خود براي شام ملک بقاي ي مایه را آن و گفت تبریک او به را عبیداهللا ورود و گرفت تماس) عمروعاص (خود منفصل عقل

 وقتی. کند بدگویی علی ي درباره و برود منبر بر اجتماعی در که کنند درخواست او از که گرفتند تصمیم دو هر سپس. اندیشید

 پر چشمان با. توست روي بر) الخطاب بن عمر (تو پدر نام، من ي زاده برادر: گفت او به معاویه، شد معاویه مجلس وارد عبیداهللا

 شهادت و بگو دشنام را علی بگیر قرار منبر ي عرشه بر. هستی مردم وثوق و اعتماد مورد تو که بگو سخن دهانت وسعت با و بنگر

. است کشته را عثمان او که بده

 از راه این از تا کردند می وادار ناستوده و زشت کارهاي به را خلفا فرزندان که بودند گرفته دست به گرانی فتنه چنین را امور زمام

 از که عبیداهللا. نبود آن انکار یاراي نیز را دشمن که بود گسترده و عظیم اي اندازه به امام شخصیت ولی،بکاهند) ع (ماما عظمت

 هاشم فرزند اسد بنت فاطمه فرزند او. نیست علی بدگویی و سب یاري مرا: گفت و کرد معاویه به رو، بود گریخته) ع (امام عدالت

 که توانم می قدر همین من. است کوبنده شجاعی او که بس همین او روحی و جسمی قدرت در ؟بگویم چه او نسب ي درباره. است

. بگذارم او برگردن را عثمان خون

 چون) ریزد می بیرون ها عقده و (کند می سرباز زخم هنگام آن در که سوگند خدا به: گفت وي به و پرید خود جاي از عمروعاص

 سوي به ترسید نمی علی قصاص از و بود نکشته را هرمزان او اگر: گفت و کرد عمروعاص به رو معاویه کرد ترك را مجلس عبیداهللا

؟ کرد ستایش را علی چگونه که ندیدي. آمد نمی ما

 منبر از و نگفت چیزي او ي درباره و برید را خود کالم رسید) ع (علی به سخن رشته چون و پرداخت سخنرانی به عبیداهللا، باري

. آمد پایین

. خیانت یا، ناتوانی: بود علت دو به علی ي درباره تو سکوت، ام زاده برادر: گفت و داد پیغام او به معاویه

 گفتم می اگر و است نداشته شرکت عثمان قتل در هرگز که بدهم شهادت مردي ي درباره نخواستم: گفت معاویه پاسخ در وي

. نشد قائل موقعیتی و مقام او براي و کرد طرد را او و شد ناراحت وي پاسخ از معاویه. پذیرفتند می من از مردم

 ولی نداشت نقشی عثمان قتل در علی چند هر: که شد یادآور آن در و کرد ترمیم را خود سخن، نحوي به، اي سروده در عبیداهللا

 اعمال از که حالی در او که دهم می واهیگ عثمان ي درباره و. تقبیح نه و کرد تحسین نه را آنان کار او و گرفتند را او گرد او قاتالن

. رسید قتل به بود کرده توبه خود

  . داد خودقرار مقربان از را او آوردو دست به را او دل،انعطاف همین سبب به،لذا بودو کافی معاویه براي عمر فرزند از انعطافی چنین
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  عثمان قاتالن تحویل مشکل

 قاتالن از امام حمایت ي مسئله) ع (علی با نبرد براي سپاه گردآوردن و مخالفت رچمپ برافراشتن در معاویه ي بهانه بزرگترین

. بود عثمان

 موقعیت و مهاجمان وضع که است این شود مطرح باید اینجا در آنچه. شد گفته سخن تفصیل به عثمان قتل علل ي درباره پیشتر

 و کردند محاصره را عثمان ي خانه گروهی که است درست. نبود آنان تحویل بر قادر هم) ع (علی که بود اي گونه به جامعه در آنان

 آنچنان بودند داشته روا مردم بر خلیفه اموي والیان که ستمهایی سبب به گروه این موقعیت ولی،رساندند قتل به اورا دیگر گروهی

 نبرد. فرمایید توجه زیر رویداد به مورد این در. آورد می پدید بزرگی مشکل مقامی هر بر آنان تحویل که بود رفته باال مردم درمیان

 آگاه) ع (امام با نبرد براي معاویه تالش از، شام ساکن یمنی زاهد، خوالنی ابومسلم وقتی، جهت این از. نبود آسانی کار) ع (علی با

 ي پایه به نظر هیچ از که حالی در،کنی نبرد علی با خواهی می چرا: پرسید وي از و رفت معاویه نزد به قرآن قاریان از گروهی با شد

 معاویه. پیامبر با اورا خویشاوندي و مهاجرت ونه داري اسالم در را او ي سابقه ونه) ص (پیامبر با را او مصاحبت نه؟ رسی نمی او

 مظلوم ثمانع دانیدکهمی آیا که پرسم شمامی از ولی،رادارم علی فضائل مانند فضائلی که نیستم هرگزمدعی من :گفت آنان درپاسخ

. نداریم نبردي او با ما صورت دراین.کنیم راقصاص آنان ما تابگذارد ما رادراختیار او قاتالن علی: فتگ.آري: گفتند؟شد کشته

 تا داد ابومسلم به نوشت اي نامه زمینه این در معاویه. کردند علی براي اي نامه نگارش درخواست معاویه از او همفکران و ابومسلم

). آورد خواهیم را امام پاسخ و معاویه ي نامه متن بعداً. (برساند امام به را آن

 خدا به که گرفتی عهده بر را کاري تو: گفت چنین و برخاست و کرد تسلیم) ع (علی به را معاویه ي نامه و شد کوفه وارد ابومسلم

 را او قاتالن. شد کشته مظلومانه، بود محترمی مسلمان که حالی در، عثمان ولی، باشد تو غیر براي که ندارم دوست هرگز سوگند

 این در و توست بر گواه ما زبان و تو کمک ما دستهاي ورزد مخالفت تو با کسی اگر. هستی ما پیشواي و امیر تو و بده تحویل ما به

. بود خواهی معذور حالت

 به نامه پاسخ دریافت براي ابومسلم روز آن فرداي گیرب را خود ي نامه پاسخ و بیا فردا: فرمود فقط و نگفت چیزي او پاسخ در امام

 ما: دهند می شعار همگی و اند رفته سالح زیر دندان تا و گردآمده کوفه مسجد در انبوهی گروه که دید و رفت) ع (امام حضور

. هستیم عثمان قاتالن

 تو با آنان آیا. دیدم را گروهی: گفت او به و رسید) ع (امام حضور به پاسخ دریافت براي و کرد مشاهده را منظره این ابومسلم

 تحویل ما به را عثمان قاتالن خواهی می تو که است رسیده خبر گروهی به: گفت ابومسلم؟ دیدي چه: فرمود امام؟ دارند ارتباطی

: فرمود) ع (علی. اند داشته دست عثمان قتل در همگان که دهند می شعار و اند شده مسلح و اند گردآمده هم دور جهت این از، دهی

 هرگز که دیدم و ام کرده بررسی دقت به را کار این من. ام نداشته آنان تحویل بر تصمیم هم لحظه یک هرگز که سوگند خدا به

. دهم تحویل تو غیر به یا و تو به را آنان نیست صحیح

 ي مایه منصبی و مقام هر به آنان تحویل و ودندب واال موقعیتی داراي روز آن در عثمان قاتالن که است آن از حاکی رویداد این

 و بود نگرفته صورت) ع (امام دستور به هرگز و بود طبیعی امر یک پیوستگی و اجتماع این.گردید می عظیمی کشتار و شورش

 مجمعی در را خود مأموریت که بود ابومسلم سادگی این. کرد نمی اطالعی بی اظهار خوالنی ابومسلم پرسش پاسخ در امام گرنه
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 آمده ستوه به سوم ي خلیفه اموي استانداران جور و ظلم از که، را انقالبی افراد و شد منتشر دهن به دهن آن خبر و ساخت فاش

 دیده و کرده بررسی را مسئله این که گفت) ع (امام اگر و. کرد پیوسته و متحد آنچنان، ریختند را او خون سبب همین به و بودند

 از یکی ي درباره تصمیم نوع هر که بود این جهت به، بدهد دیگران یا و شامیان تحویل را آنان که نیست ستهشای هرگز که است

. شد می آنان ي همه تحریک موجب آنان

 و داشت او با دوري بس پیوند که معاویه نه بودند عثمان فرزندان آن و است دم ولی به مربوط قصاص درخواست، این از گذشته

. بود داده قرار بهانه و سپر خود ماجراجوییهاي براي ار عثمان قتل

 صفین جنگ براي امام سپاه آمادگی

   نخیله اردوگاه در امام سپاه پیشتازان

 در. گرفت بگیرد خواست می شخصیتها اعزام و ها نامه ارسال از که اي نتیجه و رسید پایان به ابوسفیان فرزند الوقت دفع سیاست

 در و بفریبد را) ع (امام استانداران از برخی تا فرستاد اکناف و اطراف به را خود جاسوسان و افزود خود یرزم قدرت بر مدت این

. کند شکاف ایجاد وي سپاه فرماندهان میان

 عموم و رسید ظاهري خالفت به) ص (خدا رسول از منصوص خالفت بر عالوه، هجري 35 سال ي الحجه ذي 25 در) ع (امام

 نام به قاصدي ي وسیله به، خود خالفت روزهاي نخستین از او. فشردند مسلمین ي خلیفه عنوان به را او دست رانصا و مهاجرین

 ارسال و ارعاب و تهدید و خودمحوري و خودخواهی جز او از ولی، کرد دعوت مرکزي حکومت از اطاعت به را معاویه جهمی سبره

 از پس) ع (امام که بود رسیده آن وقت اکنون. ندید چیزي) ع (علی کردن لمعط نتیجه در و اشخاص اعزام و تهمت ایراد و نامه

 را خبیثه ي شجره این ي ریشه و شود کار وارد قاطعانه، بود فرستاده خوالنی ابومسلم ي وسیله به که، معاویه ي نامه به پاسخ دادن

 به و کرد دعوت انصار و مهاجران از قبالً و گرفت نیرو براعزام تصمیم 36 سال شوال ماه اوایل در، جهت این از. برکند بن و بیخ از

 انکم«: فرمود چنین، بودند او رکاب مالزم و کرده کوچ مدینه از امام با که ایشان بزرگان به، »امر فی شاورهم و «ي آیه حکم

. »برایکم علینا فاشیروا عدوکم و وناعد الی المسیر اردنا قد و، االمر و الفعل مبارکوا، بالحق مقاویل، الحلم مراجیح، الراي میامین

 دشمن سوي به حرکت خواهان ما. هستید ما ي جامعه کرداران درست، حق گویندگان، متین بردباران، مبارك رأي صاحبان شما

. کنید بیان باره این در را خود نظر؛ هستیم شما و ما

 آنان. شناسیم می خوبی به را ابوسفیان خاندان ما، مؤمنان امیر اي: گفت و برخاست وقاص ابی بن عتبۀ بن هاشم مهاجران گروه از

 هیچ از راه دراین و جنگند می تو با دارند دست در که قدرتی و دنیا براي و هستند خواهان دنیا دوستان و شیعیانت و تو دشمنان

 گویند می دروغ ولی، اند کرده بهانه را عثمان خون لوح ساده افراد فریفتن براي آنان. ندارند هدفی این جز و نیستند گذار فرو چیز

 خواهان اگر و بهتر چه گفتند پاسخ را حق اگر که ده حرکت آنان سوي به را ما. طلبند رامی دنیا بلکه، خواهند نمی را او خون و

. کنیم می نبرد آنان با، نخواهند این جز که است این من گمان و، شدند جنگ و تفرقه

 »دار ما حیث معه یدور عمار مع الحق و الحق مع عمار«: بود گفته او ي درباره) ص (پیامبر که اجرانمه از دیگري شخصیت گاه آن

 را نبرد آتش فاسد افراد آنکه از پیش، را ما. مکن توقف نکنی توقف هم روز یک بتوانی اگر، مؤمنان امیر اي: گفت و برخاست

 اگر. کن دعوت است آن در سعادتشان که آنچه به را آنان و ده حرکت، بگیرند حق از جدایی و مقاومت به تصمیم و سازند روشن



٢٥٣

 نزدیکی ي مایه آنان با جهاد در کوشش و آنان خون ریختن، سوگند خدا به. کنیم می نبرد کردند مقاومت اگر و بهتر چه پذیرفتند

. ماست به او ي ناحیه از لطفی و خدا به

 از که بود آن وقت اکنون. ساخت روشن حدودي تا را زمینه، بودند اجرانمه شاخص نمایندگان که شخصیت دو این سخنرانی

 سوي به سرعت به را ما: گفت و برخاست عباده بن سعد بن قیس موقع این در. کنند نظر اظهار شخصیتهایی نیز انصار طرف

 و ورزند می حیله خود دین در ینانا زیرا. است خوشتر روم با جهاد از ما براي آنان با جهاد، سوگند خدا به، که ده حرکت دشمن

 حالل را ما مال آنان. شمارند می خوار و ذلیل کنند می پیروي نیکی به آنان از که را کسانی و) وانصار مهاجران (خدا اولیاي

 اظهار در او پیشگامی به انصاري ابوایوب و ثابت بن خزیمۀ رسید پایان به قیس سخن چون.پندارند می خود نوکران را ما و دانند می

: گفتند و کردند انصار سران به رو گاه آن. بگویند سخن ابتدا بزرگتران تا کنی صبر کمی بود شایسته: گفتند و گرفتند خرده نظر

. بدهید را امام ي مشاوره پاسخ و برخیزند

 دشمن و تو دوستان وستد و تو دوست ما، مؤمنان امیر اي: گفت و برخاست، بود انصار ي سابقه با شخصیت که، حنیف به سهل

 آنان و دهی انجام کوفه مردم ي درباره را کار این است الزم ولی. هستیم تو راست دست ما. توست نظر ما نظر. هستیم تو دشمنان

 شمار به اینجا مردم و سرزمین این اهل آنان چه، سازي آگاهشان است شده آنان نصیب که فضیلتی از و کنی دعوت حرکت به را

. نداریم تو با نظري اختالف کمترین ما. پوشد می عمل ي جامه تو مقصود و مطلوب. دهند مثبت پاسخ تو نداي به آنان اگر .روند می

. نماییم می پیروي فرمایی امر هرگاه و کنیم می اجابت کنی دعوت هرگاه

 اسالمی امت هاي زبده بودند) ع (ماما رکاب در که انصاري و مهاجران چه اگر زیرا. کند می حکایت او ي پخته عقل از سهل سخن

 را)ع (امام ارتش حال عین در ولی، داشت مطلوبی اثر جامعه تحریک در آنان جانب از همبستگی اعالم و رفتند می شمار به

 نفري هزار صد سپاه یک تشکیل ایشان همبستگی اعالم بدون که بودند قبایلی شیوخ آنان میان در و دادند می تشکیل عراقیان

 و او حکومت گذاران پایه آنان که بود این پرداخت مشورت به انصار و مهاجران با نخست) ع (امام اینکه علت اما. نبود پذیر کانام

. نداشت امکان نیز عراقیان نظر جلب، آنان تمایل جلب و بودند مسلمانان عموم توجه مورد

  امام سخنرانی

 اکثر که انبوهی جمعیت میان در و کرد تبدیل بزرگی مجلس به را وصیخص مشورتی ي جلسه، سهل پیشنهاد از پس) ع (امام

، القرآن و السنن اعداء الی سیروا، اهللا اعداء الی سیروا«: فرمود رسا صدایی با و رفت منبر فراز بر بودند کرده شرکت آن در مردم

، پیامبر سنتهاي و قرآن دشمنان سوي به، کنید حرکت خدا دشمنان سوي به. »االنصار و المهاجرین قتلۀ، االحزاب بقیۀ الی سیروا

. انصار و مهاجران قاتالن و »احزاب «ي باقیمانده سوي به

 خود برادران با تا سازي روانه شام سوي به را ما خواهی می: گفت و برخاست اربد نام به فراز بنی ي قبیله از مردي هنگام این در

 انجام را کاري چنین سوگند خدا به، نه؟ کردیم نبرد بصري برادران با و کردي بصره روانه را ما که طور همان، کنیم نبرد

. دهیم نمی

 متوجه شخص آن سوي به گردنها درآمد اشتر دهان از سخن این تا؟ گیست شخص این: گفت و برخاست اشتر مالک، وقت این در

 و پرداختند او تعقیب به آسا سیل خشمگین مردم. شد ندهپناه فروشان مال بازار به و نهاد فرار به پا مردم هجوم ترس از او و شد
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، شد او ناراحتی سبب، رسید) ع (امام به او مرگ خبر چون. مرد سرانجام که زدند قدر آن شمشیر ي دسته و لگد و مشت با را او

 و آید عمل به تحقیقی او قاتل از که کرد می ایجاد اسالمی عدل. شود کشته فجیعی صورت به که نبود این او گستاخی پاسخ زیرا

: فرمود) ع (امام. ندارد مشخصی قاتل و شده کشته مردم از گروهی و »همدان «ي قبیله ي وسیله به او که شد این تحقیق ي نتیجه

. کرد وچنین، شود پرداخت المال بیت از او ي دیه باید. نیست معلوم قاتل که است کوري قتل

  اشتر مالک سخنرانی

) ع (امام ي چهره بر ناراحتی آثار بپردازند را او خون ي دیه داد دستور اینکه با و شد امام ناراحتی موجب ترقبهم غیر پیشامد این

 و ندهد تکان را تو پیشامد این: گفت و کرد ستایش را خدا و برخاست امام صمیمی یار اشتر مالک، رو این از. بود بسته نقش

 را چیزي تو جز و هستند تو پیرو همه بینی می که انبوهی گروه این نسازد مأیوس کمک و نصرت از را تو خائن بدبخت این سخن

 را زندگی کس هر و کند نمی پیدا نجات آن از بترسد مرگ از هرکس، سوگند خدا به که ده حرکت، دهی حرکت دشمن سوي به

 اینکه مگر میرد نمی کس هیچ که دانیم می ما و، کند نمی را آنان با زندگی آرزوي کسی شقی جز هرگز و دهند نمی او به بخواهد

 توصیف انصار و مهاجران قاتالن و سنت و قرآن و خدا دشمنان را آنان تو که نکنیم نبرد گروهی با چگونه. رسد فرا را او اجل

 آنان زشت ايکاره با زمین و کردند خشمگین را خدا و شوریدند مسلمانان از اي طائفه بر) بصره در (دیروز آنان از گروهی؟ کردي

. فروختند جهان این اندك کاالي به را دیگر سراي نصیب آنان. شد تاریک

 فی رایه اجتهد من و سواء الحق فی الناس و مشترك الطریق«: فرمود و کرد مردم به رو مالک سخنان شنیدن از پس) ع (امام

 نظر و رأي با که کس آن و. یکسانند حق برابر در مردم و است عمومی راه، راه این. »علیه ما قضی قد و نوي ما فله العامۀ نصیحۀ

 این. شد سپري داد انجام »فزاري «مرد که کاري آن و دهد می او نیت مطابق را او سزاي خدا، کند خواهی خیر جامعه براي خود

. رفت خانه به و آمد پایین منبر از و گفت را سخن

  امام سپاه در معاویه نفوذي عوامل

 قدرتهاي ي دیرینه هاي شیوه از، سپاه فرماندهان و شخصیتها خریدن و انتظامی و نظامی دستگاههاي در وذينف عوامل ایجاد

. بود خود روزگار سرآمد و نابغه، فن این در ابوسفیان فرزند و است بوده خود مخالفان ضد بر بزرگ

 هدف که است این آنان منطق و است،روعنامش و مشروع از اعم، ممکن راه هر از مطلوب به رسیدن گروهی نظر در سیاست

 اصول از ناآگاهی به متهم را امام، دیدند می) ع (علی از بیش را معاویه ظاهري موفقیت که لوح ساده افراد. است وسیله گر توجیه

 از اطالع بی وهگر این ازنظر انتقاد در) ع (امام، جهت این از. است سیاستمدارتر علی از معاویه که گفتند می و کردند می سیاست

 کل لکن و الناس ادهی من لکنت الغدر کراهیۀ لوال و یفجر و یغدر لکنه و منی بادهی معاویۀ ما اهللا و«: فرمود اسالم سیاست اصول

 او چه، نیست سیاستمدارتر من از معاویه، سوگند خدا به »القیامۀ یوم به یعرف لواء غادر لکل و کفرة فجرة کل و فجرة غدرة

 گناه نوعی نیرنگی هر ولی. بودم مردم سیاستمدارترین من، نبود گري حیله کراهت جهت به اگر و. کند می گناه و زند می نیرنگ

. شود می شناخته آن با که دارد خاصی پرچم گر حیله هم رستاخیر روز در و، کفر نوع یک گناهی هر و است

. شویم می یادآور امام سپاه در نفوذي عوامل ایجاد در را معاویه ردهايشگ از اي نمونه، نباشد گواه و شاهد از خالی سخن اینکه براي
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 عوامل از یکی که آنجا تا، بود توصیف از خارج آورد پدید معاویه با نبرد ي درباره منبر فراز بر) ع (امام سخنرانی که هیجانی و شور

 او قاتل و شد له پا و دست ضربات زیر در، نزاکت از خارج صورت به هم آن، امام به اعتراض سبب به اربد نام به معاویه نفوذي

 امام تصمیم در تزلزل ایجاد در و بکنند را خود کار حساب نفوذي عوامل دیگر که شد سبب منظره این ي مشاهده. نشد شناخته

 شد خواهد تمام گروهی چه نفع به نیست معلوم اینکه و جنگ عواقب از را امام بتوانند شاید تا کنند اتخاذ دیگري روش) ع(

 عبداهللا نامهاي با تمیم ي قبیله از دیگري و) غطفان از اي تیره احتماالً (عبس ي قبیله از یکی، نفوذي عامل دو، رو این از. بترسانند

 آن از یک هر، لذا.بگیرند خود به خیرخواهی و نصیحت حالت، امام یاران میان نظر اختالف ایجاد در که گرفتند تصمیم، حنظله و

 از ما: گفت و برخاست تمیمی ي حنظله ابتدا در. شدند وارد) ع (امام بر و کردند همفکر خویش با را خود ي قبیله از گروهی، ود

 که اندیشیم می چنین هستند تو با که کسانی و تو ي درباره ما. بپذیري ما از که است امید و ایم آمده تو سوي به خواهی خیر روي

 در که داند نمی هیچکس که سوگند خدا به. نکنید عجله شامیان با نبرد براي و کنید مکاتبه) عاویهم (مرد این با و برخیزید

. خورد می شکست کدام و شود می پیروز یک کدام، گروه دو رویارویی

. دکردن تأیید را دو آن سخنان بودند آمده آنان با که افرادي و گفت حنظله همچون سخنانی و برخاست عبسی عبداهللا سپس

 هفتگانه زمینهاي و آسمانها پروردگار و سرزمینها و بندگان وارث خداوند: فرمود چنین آنان پاسخ در، خدا ستایش از پس) ع (امام

 را که هر. ستاند می راباز آن بخواهد هرکس از و دهد می فرمانروایی بخواهد کس هر به. گردیم می باز او سوي به همگی و است

 ظاهر به گرچه، است گنگهکاران و گمراهان آن از دشمن به کردن پشت. سازد می ذلیل بخواهد را که هر و دارد می گرامی بخواهد

 انکار را منکري و بشناسند را معروفی نیستند حاضر هرگز که شنوم می را کسانی سخن من، سوگند خدا به. شوند مغلوب یا پیروز

. کنند

 به و کرد رسوا گفتند می سخن آنان طرف از و کرده مخفی مردم میان در را خود که، را جاسوس دو این کالم این با) ع (امام

 کند انکار را آن لزوم تواند نمی مسلمانی هیچ که است منکر از نهی و معروف به امر از بخشی معاویه با نبرد که فرمود بیان روشنی

. نهند می پا زیر را اسالم حیاتی اصل دو این عمالً دارند می باز معاویه با نبرد از را او که کسانی و

  رود می باال ها پرده

 معقل لذا. شود برمال مجلس همان در نفر دو آن ماهیت و برود کنار حقیقت روي از پرده که شد سبب) ع (مؤمنان امیر سخن

 پرهیز آنان از. اند یدهرس حضور به تو فریفتن براي بلکه، اند نیامده تو سوي به خیرخواهی براي گروه این: گفت و برخاست ریاحی

 را او بده اجازه. دارد مکاتبه معاویه با حنظله: گفت و برخاست مالک نام به فردي همچنین. هستند تو نزدیک دشمنان آنان که کن

: گفتند، بودند عبس ي قبیله از دو هر که، قائد و عیاش نامهاي به دیگر نفر دو. گردد سپري نبرد که روزي تا کنیم بازداشت

 کنید بازداشت را او شما. شود می بدل و رد معاویه و او میان هایی نامه و دارد سري و سر معاویه با عبداهللا که است رسیده رشگزا

. گردد سپري نبرد تا کنیم بازداشت ما که بدهید اجازه یا

 و بشتابد شما کمک به که است کسی پاداش این آیا: بگویند و بیفتند پا و دست به جاسوسان که شد سبب نفر چهار این افشاگري

 واگذار او به را شما و است حاکم شما و من میان خدا: گفت آنان پاسخ در) ع (امام؟ بگوید دشمنانتان و شما ي درباره را خود نظر

 نگذشت روزي چند. شدند متفرق جمعیت و گفت را سخن این. برود تواند می خواهد می کسی هر. گیرم می کمک او از و کنم می
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 به و کردند ترك شام قصد به را عراق گروهی با نفوذي عامل دو هر، تمیم ي قبیله بزرگان و حنظله میان مشاجره یک از پس که

 ادب درس دیگران براي تا کنند ویران را او ي خانه داد دستور، بود شده مرتکب حنظله که خیانتی سبب به، امام. پیوستند معاویه

. باشد عبرت و

  شام سوي به کتحر یا انتظار

 جز، داشتند نظر اتفاق کرد یکسره را ابوسفیان فرزند کار باید اینکه در) ع (امام روش و راه شیفتگان و سپاه فرماندهان ي همه

). آورد خواهیم را آنان نظر آینده در. (داشتند خاصی نظر خود براي که مسعود بن اهللا عبد اصحاب مانند اندکی گروه

 شاید تا بودند بیشتري تأنی خواهان طائی حسین بن وزید حاتم بن عدي چون، امام وثوق مرود و مخلص فرادا، میان این در ولی

 و کنید تأنی کمی دانید می مصلحت اگر، اماما: گفت و کرد امام به رو عدي لذا. گردد برطرف مشکل مذاکره و نگاري نامه طریق از

 صلح و، یابند می هدایت شدند پذیرا اگر. کنند مذاکره آنان با شما اعزامی مایندگانن و برسد آنان هاي نامه تا بدهید مهلت آنان به

. ده حرکت آنان سوي به را ما دادند ادامه خود لجاجت بر اگر و است بهتر طرف دو هر براي

 بن زیاد، ارحبی قیس نب یزید میان آن در و بودند شام سوي به سریع حرکت خواهان) ع (علی سپاه سران اکثر، آنان مقابل در اما

 در و ورزیدند می بیشتري اصرار) معروف تابعین از (عدي بن حجر و) بزرگ صحابی دو (حمق بن عمرو، بدیل بن عبداهللا، نضر

. ساخت می روشن را آنان نظر درستی که شدند می یادآور را نکاتی خود نظرهاي اظهار

: که بود این بدیل بن عبداهللا نظر مثالً

: دارند نزاع سر ما با دلیل ود به آنان

 که منصبی و مقام به نسبت و هستند مناصب و اموال در تبعیض خواهان و گریزند می مسلمانان میان مساوات تحقق از آنان - 1

. بدهند دست از خواهند نمی اند آورده دست به که را دنیایی و ورزند می بخل دارند

 خدا به؟ است کشته بدر جنگ در را او جد و دایی و برادر روز یک در امام که حالی در، کند بیعت) ع (علی با معاویه چگونه - 2

 و بشکافد را آنان فرق شمشیرها و شود شکسته آنان سر بر ها نیزه مگراینکه، شوند تسلیم هرگز آنان کنم نمی فکر که سوگند

. کند متالشی را آنان مغز آهنین عمودهاي

 از یکی، لذا. بود او یاران و) ع (امام ضرر به و دشمن نفع به حرکت در تأخیر نوع هر که شد روشن عبداهللا دالیل به توجه با

 را پیروزي هرگز و دهد نمی راه خود به خواب و کسالت مبارزه اهل: وگفت کرد حضرت آن به رو ارجی یزید نام به امام مندان عالقه

  . کند نمی فردا پس و فردا و زامرو آن ي درباره و دهد نمی دست از است آمده دست به که
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  خشمگینی عین در بردباري

 لعنت را آنان جسته تبري شام مردم از عدي بن حجر و بزرگ صحابی حمق بن عمرو که رسید خبر) ع (امام به اثنا این در

: گفتند و رسیدند وي حضور به امام پیام شنیدن از پس آنان. بازدارد کار این از را آنان که کرد مأمور را کسی) ع (امام. کنند می

 دشنام و کننده لعنت شما که ندارم دوست: ولی، چرا: فرمود) ع (امام؟ نیستند باطل اهل آنان مگر؟ بازداشتی کار این از را ما چرا

 لعن لیجا به اگر و بود خواهد بهتر و موثرتر بگوئید را آنان بدیهاي، آن جاي به اگر و مجوئید تبري و ندهید فحش، باشید دهنده

 تا بفرما هدایت گمراهی از را آنان. کن برقرار صلح آنان و ما میان، کن حفظ را آنان خون و ما خون خدایا: بگوئید آنان به بیزاري و

. بود خواهد بهتر شما براي و خوشتر من براي. بشناسد را آن است جاهل ما حق به که کسی آن

 یا خویشاوندي پیوند سبب به من: کرد بیان چنین امام به را خود ارادت علت حمق بن عمرو و پذیرفتند را) ع (امام پند نفر دو هر

 ي رشته که اي برجسته صفت پنج داراي تو که بود این بیعت در من ي انگیزه بلکه. نکردم بیعت تو با مقام و مال در طمع علت به

 ترین فضیلت با همسر؛ اي آورده ایمان او به که هستی کسی نخستین؛ پیامبري عموي پسر تو: است افکنده گردنم بر را تو ارادت

 من به اگر، سوگند خدا به. داري مهاجران بین در جهاد در را سهم بزرگترین؛ خدایی رسول ي ذریه پدر، هستی امت این زنان

 دشمنان و کنم کمک را تو دوستان بتوانم روزي تا بریزم بیرون را مواج دریاهاي آب و برکنم جا از را بلند کوهاي که کنند تکلیف

. بینم نمی است من ي ذمه بر که حقی ي کننده ادا را خود هم باز، سازم نابود را تو

. مستقیم صراط الی وایده بالتقی قلبه نور اللهم«: فرمود دعا چنین او حق در کرد مشاهد را عمرو اخالص وقتی) ع (مؤمنان امیر

 و سازد نورانی را او قلب خدایا. »یغشک من قل و جندك صح المؤمنین امیر یا اهللا و اذا حجر فقال. مثلک ماة جندي فی ان لیت

. بودند تو مانند نفر صد من ارتش در کاش اي؛ فرما هدایت راست راه به را او

. شدند می پیدا کمتر آن در متقلب افراد و پذیرفت می اصالح تو سپاه، شد می چنین اگر: گفت حجر

  امام نهایی تصمیم

 که شد آن بر، »اهللا علی فتوکل عزمت فاذا االمر فی شارهم و«: آیه حکم به، مخالف و موافق سخنان شنیدن از پس) ع (امام

 تا گردآورند است وقت استانداران نزد در که را اي اضافه اموال و ذخایر که داد دستور کار هر از پیش لذا. بگیرد تصمیم شخصاً

. شود فراهم شام سوي به یانسپاه دادن حرکت و تجهیز ي هزینه

   اسالمی جهاد در مهم رکن سه

: گردد می خالصه چیز سه در آنها اهم که است مقدماتی شدن فراهم گروه در، »قتال «و »جهاد «قرآن تعبیر به و جنگ

. شجاع و کارآمد سربازان و انسانی نیروي - 1

. الیق فرماندهان - 2

. کافی ي بودجه - 3
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 را جهاد ي گانه سه ارکان از رکن نخستین عراق ساکن قبایل از زیادي گروههاي گویی لبیک و مردم از پیاپی دعوتهاي و آزمونها

 امام حضرت آن فرزندان مانند شخصیتهایی، آمادگیها حفظ براي ولی. نبود نگرانی جاي حیث این از) ع (امام براي و ساخت فراهم

 براي. پرداختند سخنرانی به مختلف مواقع در، یاسر عمار همچون، وي ايوف با یاران و) ع (حسین حضرت و) ع (مجتبی حسن

، افرادي چنین وجود. کرد دعوت نبرد در شرکت براي را آنان و نوشت هایی نامه شایسته افرادي به) ع (امام، دوم رکن تأمین

 را سپاه رزمی قدرت، افزود می جهاد نويمع ارزش و اعتبار بر و بخشید می خاصی ي جذبه و معنویت امام سپاه به که آن از گذشته

. نوشت اصفهان والی سلیم بن مخنف به ا آن که پردازیم می) ع (امام از اي نامه ي ترجمه به فقط مورد این در. داد می افزایش هم

 کور خواب در و زده سرباز حق از که کسی با جهاد، بعد اما. نیست خدایی او جز که را خدایی حمد، تو بر سالم: بود چنین نامه

. است الزم و فریضه عارفان بر است رفته فرو گمراهی و دلی

 به که ایم گرفته تصمیم ما. است خشمگین، کند مخالفت را او که کسی آن از و راضی، سازد راضی را او که کسی آن از خداوند

 خود به را المال بیت و کنند می عمل است کرده امر خدا که آنچه غیر به خدا بندگان مورد در که گروهی، برویم گروه این سوي

 از یکی اگر. اند کرده اتخاذ خود دار راز را خدا طاعت از خارجان و اند ساخته آشکار را فساد و کشته را حق و اند داده اختصاص

 محروم المال بیت از و کنند می تبعید اش کاشانه و خانه از و دارند می دشمن را او بشمارد بزرگ را آنان بدعتهاي خدا دوستان

 بر آنان. کنند می یاریش و سازند می نزدیک خود به و دارند می دوست را او کند کمک آنان ستمگري بر ظالمی اگر و سازند می

 و دارند باز حق از را مردم تا، اند بوده وضع این بر دیرینه زمانهاي از و اند گرفته تصمیم) شرع با (مخالفت بر و اند ورزیده اصرار ستم

 ما سوي به و بسپار فرد مطمئنترین به را خود کارهاي، رسید تو دست به من ي نامه که آنگاه.کنند کمک ستم و گناه ترویج در

. نیستیم نیاز بی تو از جهاد پاداش در ما. کنی نهی منکر از و امر معروف به و شوي رو به رو گر حیله دشمن این با شاید، بشتاب

 و برگزید را خود نزدیکان از نفر دو فوراً رسید اصفهان استاندار دست به، رافع ابی بن عبداهللا دبیرش خط هب، )ع (امام ي نامه وقتی

 وهب بن سعید به، بود اصفهان تابع سیاسی نظر از روز آن در که، را همدان کارهاي و الحارث ابی بن حارث به را اصفهان امور

 به جنگ اثناء در) نیازنیستیم بی تو از جهاد پاداش در ما (بود گفته امام که طور همان و نمود حرکت امام جانب به و کرد واگذار

. رسید شهادت

 هجري هفتم و سی سال ي القعده ذي ماه در مورد همین در بلکه، کرد دعوت جهاد به را او) ع (امام که نیست فرماندهی تنها این

 او اطراف در که را کسانی قبالً که ساخت نشان خاطر و کرد درخواست را لالما بیت مابقی او از و نوشت عباس ابن به نیز اي نامه

 نبود کافی را) ع (امام، کوفه به مربوط المال بیت تنها، جنگی شرایط در البته. فرستد کوفه به را آن مازاد و سازد نیاز بی دارند قرار

. است گرفته کمک هم ایالتها دیگر از طبعاً و

   سپاهیان روحیه تقویت

 و نفوذي عوامل، حال عین در. بود او اختیار در اسالمی سرزمین از عظیمی بخش چه، نبود مضیقه در انسانی نیروي نظر از امام

 حضرت عزیزش فرزند وي از پس و) ع (امام، جهت این از. کاستند می حق راه سربازان حرارت از، تزلزل و یأس ایجاد با، بزدل افراد

 سخنرانی و خطابه ایراد به مردم میان در نخیله اردوگه از حرکت ي لحظه تا) ع (حسین حضرت دیگرش فرزند و) ع (مجتبی

. است کرده ضبط را آنان سخنان متون، تاریخ. کردند می تقویت را ها روحیه و پرداخته
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 سخنرانی به تماعیاج در، وقاص سعد ي زاده برادر، وقاص بن عتبۀ بن هاشم مانند طلبانی شهادت و برجسته افراد نیز گاهی

 او حرام و حرام را خدا حالل و کرده پشت خدا کتاب به که گروهی نبرد به را آنان زودتر چه هر امام که ورزید می اصرار و پرداخته

: فرمود و کرد دعا او حق در) ع (امام که گفت می سخن دل سوز از و حرارت پر اي اندازه به او. دارد گسیل اند نموده اعالن حالل را

 با را او و کن او روزي را شهادت پروردگارا: یعنی. »سلم و آله و علیه اهللا صلی لنبیک المرافقۀ و سبیلک فی الشهادة ارزقه اللهم«

. نوشید شهادت جام نبرد روزهاي آخرین در و بود صفین در) ع (امام پرچمدار هشام. فرما نشین هم پیامبرت

   راه گزینش در آزادي

 عثمان با او مخالفت و است اسالم صدر مسلمانان از و قرآن حافظان از مسعود بن عبداهللا (مسعود عبداهللا یاران از گروهی

 شد ریزي پی هفتم و سی سال اواخر در صفین جنگ مقدمات، درگذشت مدینه در هجري 32 سال در وي.دارد درازي سرگذشت

 ج، سعد ابن طبقات. بودند باقی بودند آموخته او از احکام و قرآن که او یاران عنوان به گروهی فقط. نبود خبري روز آن در او از و

 و شما کار تا زنیم می اردو شما از دور و کنیم می حرکت شما با ما: گفتند و رسیدند) ع (امام حضور به) بیروت طبع (160 ص، 3

. جنگیم می او ضد بر کند می تعدي یا و زند می دست نامشروعی کار به طرف یک که ببینیم هرگاه. بگیریم نظر زیر را مخالفانتان

 وسوسه آنان قلوب در نفوذي عوامل ولی، باشد آفرین تردید آنان براي که نبود طوري حکومتش و زندگی طول در) ع (امام وضع

 هو هذا؛ اهالً و امرحب«: فرمود آنان به) ع (امام، رو این از. بودند ساخته مردد ابوسفیان فرزند با جنگ به نسبت را صالحان و کرده

 حقیقت و فهمی دین همان سخن این؛ شما بر آفرین: یعنی. »خائن جائر فهو بهذا یرض لم من. بالسنۀ العلم و الدین فی الفقه

 بن عبداهللا یاران از دیگري گروه.است خائن ستمگري نگردد راضی کار این بر کس هر. است پیامبر سنت از آگاهی و آموزي

 با ما بناست اگر. هستیم تردید و شک در نبرد این بودن مشروع در، تو فضیلت به اعتراف عین در، ما: گفتند و آمدند نیز مسعود

 گروه و نشد ناراحت اعتذار این از) ع (امام. کنیم جهاد دین دشمنان با آنجا در تا دار گسیل دوري نقاط رابه ما کنیم نبرد دشمن

 اطراف در که را اسالمی جهاد و کنند وظیفه انجام آنجا در تا کرد ري ي روانه خثیم بن ربیع سرپرستی به را آنان نفري چهارصد

. رسانند یاري رفت می پیش خراسان

 تیره امام با آنان روابط که، را باهله ي قبیله افراد نیز) ع (امام متقابالً، نشدند جهاد در شرکت به مایل خود، عللی به، گروه این اگر

 آن در خود مسلمان برادران با و بروند دیلم سوي به که داد دستور و راپرداخت آنان مقرري و کرد نهی جهاد این در شرکت از، بود

. کنند خدمت ثغور

  امام سپاه پایه بلند فرماندهان

. داد می تشکیل بزرگ شهر دو این اطراف یمنی قبایل و بصره و کوفه مردم را) ع (امام یاران اغلب

: کرد معین بزرگ فرمانده پنج بودند شده وارد) کوفه ارودگاه (نخیله به بصره از عباس ابن همراه که اي انهپنجگ قبایل براي امام

. سدوس معمر بن خالد: وائل بن بکر ي قبیله بر - 1

. عبدي مرجوم بن عمرو: عبدالقیس ي قبیله بر - 2
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. ازدي شیمان بن صبرة: ازد ي قبیله بر - 3

. قیس بن احنف :رباب و ضبه و تمیم بر - 4

. اعور بن شریک: عالیه اهل بر - 5

 در و بود داده قرار خود جانشین نیز را دوئلی ابواالسود او و بودند آمده کوفه به بصره از عباس ابن همراه به فرماندهان این ي همه

. کرد همراهی را) ع (امام سفر

 اسامی تاریخ که کرد معین فرمانده هفت مجموعاً، زد می موج آنان وجود از نخیله که، کوفی ي هفتگانه قبایل بر) ع (امام همچنین

. است کرده ضبط را آنان

   رزمان پیش اعزام

 با که بود کسانی از و اسالم در سابقان از که، را انصاري عمرو بن عقبۀ) ع (امام و رسید پایان به کل فرماندهان تعیین ي مسئله

. کرد صادر باش آماده فرمان و داد قرار خود جانشین، بود کرده بیعت »عقبه «در) ص (پیامبر

 وقت حکومت به اعتراض جرم به عثمان حکومت دوران در که گروهی، زد می موج اسالم سپاهیان از کوفه اردوگاه که هنگام آن در

 کسانی که رسیده آن وقت: »دیارهم من اخرجوا للذین آن قد«: دادند شعار وچنین آمدند گرد هم دور بودند شده تبعید کوفه به

. شوند آماده دشمن با نبرد براي، شدند رانده بیرون خود هاي خانه از که

 را نفري هزار هشت هنگ یک فرماندهی و کرد شام مسیر ي روانه، پیشرزمان عنوان به، را نفري هزار دوازده هنگ دو) ع (امام ابتدا

 پیش در را شام راه اتحاد کمال با که داد دستور دو هر به و سپرد انیه به را نفري هزار چهار هنگ یک و نهاد زیاد ي عهده بر

. بزنند اردو همانجا شدند رو به رو دشمن با که جا هر و بگیرند

   صفین میدان سوي به علی حضرت حرکت

) ع (امام سرانجام .بودند حرکت فرمان منتظر، کف بر جان، همگی و زد می موج داوطلب مجاهدان انبوه از کوفه در نخیله اردوگاه

 بار هر را خداي سپاس: فرمود و کرد سپاهیان به رو و شد اردوگاه وارد هجري شش و سی سال شؤال ماه پنجم چهارشنبه روز در

 را او نعمتهاي که را خداي سپس. شود پنهان یا آید در اي ستاره که وقت هر را خداي ستایش. گردد تاریک جهان و آید شب که

. نیست وپاداش برابر را او يبخششها و پایان

 به من فرمان تا کنند درنگ فرات کنار در که ام داده فرمان آنان به و ام کرده اعزام قبالً را خود سپاه داران طالیه، مردم اي هان

 جلهد اطراف در که برویم مسلمانان شما از گروهی سوي به و کنیم عبور آب از که است رسیده آن وقت اکنون هم. برسد آنان

. باشند شما امدادگر تا دهیم حرکت دشمن سوي به شما همراه را آنان و کنند می زندگی
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 از کسی مبادا). نشدم قائل شما و خود میان تفاوتی (نکردم ترك را شما و خود. ام برگزیده کوفه فرمانداري بر را خالد بن عقبۀ

 شما به را همه اینکه مگر، نکند رها را ماندگان عقب و تخلفانم که ام داده دستور یربوعی حبیب بن مالک به. ماند باز حرکت

. سازد ملحق

 مگر کند نمی تخلف کسی، سوگند خدا به: گفت و برخاست، بود غیور و حاد فردي که، ریاحی قیس بن معقل هنگام این در

. بزند گردن را انمتخلف که فرمایید دستور حبیب بن مالک به که بهتر چه. منافق مگر کند نمی درنگ و مشکوك

 دیگر گروهی گاه آن.کند نمی تخلف من فرمان از، خدا خواست به، او و ام داده او به را الزم دستور من: گفت او پاسخ در امام

 بسم«: گفت نهاد آن رکاب بر را خود پاي که هنگامی و خواست را خود اسب و نداد اجازه) ع (امام ولی بگویند سخن خواستند

، زخرف سورة »منقلبون ربنا الی انا و مقرنین له کنا ما و هذا سخرلنا الذي سبحان«: گفت گرفت قرار زین روي بر وقتی و »اهللا

 باز خدا سوي به همگان و، نداشتیم را آن توان ما و است ساخته ما مسخر را مرکب این که خدایی است پیراسته (=13 ي آیه

 و اهل در بد انداز چشم از و یقین از پس سرگردانی از و بازگشت اندوه از و سفر تمشق از من، پروردگارا: گفت آنگاه). گردیم می

 آن زیرا، شود نمی جمع تو در جز دو این و اي خانواده در جانشین و سفر در مصاحب و همراه تو، پروردگارا. برم می پناه تو به، مال

. شود نمی جانشین گشت مصاحب که کس آن و شود نمی همراه است جانشین که کس

. خواند می رجز و کرد می حرکت او پیشاپیش در ربعی سهم حربن که حالی در، داد حرکت را خود مرکب سپس

 که رواست آیا، اماما: گفت تأثر حالت با و گرفت را حضرت آن اسب عنان، )ع (امام نگهبانان رئیس، حبیب بن مالک هنگام این در

 امام؟ کنی ترك متخلفان آوري جمع براي مرا و گردي نائل خدا راه در جهاد اجر به انآن با و بروي جهاد سوي به مسلمانان با

 حبیب ابن. ماباشی با که هستی آن از کارسازتر اینجا در تو. هستی شریک آنان با تو، کنند کسب پاداشی هر گروه این: فرمود

. »امیرالمؤمنین یا طاعۀ و سمعاً«: گفت

 در مقیمان و کنندگان مشایعت: گفت و کرد مردم به رو کرد عبور کوفه پل از چون و گفت ترك را هکوف خود سربازان با) ع (امام

 دو گاه آن. است قصر او نماز و بگیرد واجب ي روزه نباید است ما با هرکس و مسافریم ما ولی، خوانند می تمام را نماز نقطه این

 رسید، داشت قرار کوفه فرسخی دو در که، ابوموسی دیر به وقتی. داد ادامه خود حرکت به سپس و آورد جاي به ظهر نماز رکعت

 بخشش و نعمت صاحب که خدایی است پیراسته: گفت آن تعقیب در شد فارغ نماز از چون و گزارد رکعت دو به را عصر نماز

 به و موفق خود طاعت به و راضی خود قضاي به مرا که خواهم می او از. است کرم و قدرت صاحب که خدایی است منزه. است

. دعاست ي شنونده او که، سازد متوجه فرمانش

 فرود گذشت می آنجا از فرات هاي شاخه از عظیمی نهر که »ثرس «نام به اي نقطه در مغرب نماز ي اقامه براي و کرد حرکت سپس

: خواند چنین را خدا آن تعقیب در و گزارد را مغرب نماز و آمد

 حمد. گردد منتشر شب سیاهی که وقت هر که را خداي سپس. کند می وارد شب در را روز و روز در را شب که را خدایی ستایش

. کند افول یا درآید اي ستاره که وقت هر را خداي
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 به اي نقطه به وقتی. گرفت پیش در را سفر راه صبح نماز ي اقامه از پس و پرداخت استراحت به آنجا در فجر طلوع تا را شب پس

 طلع لها باسقات النخل و«: خواند را آیه این، داشت قرار نهر پشت در که افتاد بلندي نخلهاي به چشمش و رسید »قبین قبه «نام

 و منظم هاي شکوفه داراي که رویانیدیم بلندي نخلهاي فرستادیم فرو آسمان از که آبی ي وسیله به (=10 آیه، ق ي سوره »نضید

. پرداخت استراحت به یهود به متعلق معبدي کنار در و کرد عبور رنه از خود اسب با). است پیچیده درهم

  کربال سرزمین از امام عبور

 و آمد فرود کربال سرزمین در امام: گوید می سلیم بن هرثمۀ. کرد عبور کربال سرزمین از صفین به کوفه از خود مسیر در) ع (امام

 که کربال تربت اي حالت به خوشا: (=گفت و بویید و برداشت را آن اكخ از مقداري،گفت را نماز سالم وقتی. گزارد نماز ما با

 و کرد اشاره نقطه آن و نقطه این به خود دست با گاه آن.) گردند می بهشت وارد حساب بدون و شوند می محشور تو از گروهی

. آنجا و اینجا: گفت

، شما از آنان بر واي. آیند می فرود سرزمین این در نقدريگرا ي خانواده: فرمود؟ چیست شما مقصود گفتم: گوید می وهب بن سعید

 سبب به را شما که آنان از شما بر واي؛ کشید می را آنان که شما از آنان بر واي: گفت؟ چیست مقصود: گفتیم، آنان از شما بر واي

. کنند می آتش وارد آنان قتل

.) بالست و غم سرزمین (=»بالء و کرب ذات«: گفت و ایستاد ربالک سرزمین در) ع (امام که کرده نقل خود پدر از کثیر بن حسن

 دیگر اي نقطه به سپس. است مرکبهایشان خوابگاه و آنان بارانداز اینجا: گفت و کرد اشاره خاصی ي نقطه به خود دست به گاه آن

. است آنان قتلگاه نقطه این: گفت و کرد اشاره

 سرزمین در را) ع (امام گزارش و بازگشتم خود زندگی محل به من و رسید پایان به صفین جنگ: گوید می، نخست راوي، هرثمه

 که کن رها مرا: گفت همسرم؟ است یافته دست غیب بر امام چگونه: که افزودم و گفتم بود امام ي شیعه که خود همسر به کربال

 آن میان در من و داشت گسیل حسین با نبرد يسو به را عظیمی سپاه زیاد بن عبیداهللا. گذشت روزگاري. گوید نمی حق جز امام

 سوي به را خود اسب. شدم ناراحت بسیار پیشامد این از و افتادم امام سخنان یاد به رسیدم کربال سرزمین به وقتی. بودم سپاه

 هیچ: گفتم؟ ما ضد بر یا هستی ما با سرانجام: فرمود) ع (حسین. گفتم را جریان و رسیدم او حضور به و تاختم حسین هاي خیمه

 به چه، کن ترك را سرزمین این زودتر چه هر: فرمود. ترسم می زیاد ابن از و ام کرده رها کوفه در را خود ي خانواده من؛ کدام

 آتش در را او خداوند نکند کمک را ما و بشنود را ما ي استغاثه فریاد کس هر، اوست دست در) ص (محمد جان که خدایی

. نبینم را شهادت روز تا گفتم ترك را نقطه آن فوراً ،رو این از. افکند می

  مدائن و ساباط در امام

 در. بود نمانده باقی کسري از آثاري آنجا در که رسید »بهرسیر «شهرك به و گفت ترك ساباط قصد به را کربال سرزمین) ع (امام

  : گفت و جست تمثل ابویعفر شعر به سهم بن حر نام به او یاران از یکی هنگام این

 میعاد علی کانوا فکانما/ دیارهم مکان علی الریاح حرت
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. داشتند قرار خود میعاد بر گویی تو، وزید آنها سرزمین بر خزان باد

؟ نکردي تالوت را آیات این چرا: فرمود) ع (امام

 علیهم بکت فما، آخرین قوما هااورثنا و کذلک، فاکهین فیها کانوا نعمۀ و، کریم مقام و زروع و، عیون و جنات من ترکوا کم«

) 29 تا 25: دخان. (»منظرین کانوا ما و االرض و السماء

 را دیگران گونه بدین و، رفتند و گفتند ترك بودند مند بهره آنها از که را نعمتهایی و بزرگ مقام و ها مزرعه و ها چشمه و باغها چه

. نشدند داده مهلت و، زمین ونه کرد گریه آنان بر آسمان نه پس. دادیم قرار آنان وارث

 بجا را نعمت سپاس اگر نیز گروه این. شدند آنان وارث دیگران و رفتند ولی بودند وارث نیز دوم گروه: افزود) ع (امام گاه آن

. نگیرد فرا را شما بدبختی تا، جویید دوري نعمت کفران از. شود می سلب نیز آنان از، نافرمانی جهت به، الهی نعمتهاي، نیاورند

. آیند فرود آنجا از بلندي ي نقطه در سپاه که داد دستور سپس

 قدرت کس هر که دهد ندا شهر در اعور حارث که داد دستور امام. بود مدائن نزدیک بود آمده فرود آن در) ع (امام که اي منطقه

) ع (امام حضور به آنان قدرتمند افراد و رسید فرا عصر نماز وقت. برسد امیرمؤمنان حضور به عصر نماز وقت در دارد جنگیدن

 و منطقه مردم از شدنتان جدا و جهاد در شرکت از شما تخلف از من: افزود گاه آن و گفت سپاس و حمد را خدا امام. آمدند

. دارید بازمی بدیها از نه و کنید می امر نیکی به نه. شگفتم در شده نابود و پیشه ستم مردم سرزمین در زندگی

 داد دستور حاتم بن عدي به) ع (امام. ده فرمان داري دوست آنچه بریم می سر به تو دستور انتظار در ما: گفتند مدائن زانکشاور

 گفت ترك را مدائن نفر سیصد با همراه، توقف روز سه از پس، عدي. کند حرکت صفین سوي به آنان همراه و بماند آنجا در که

 امام به نفر چهارصد رأس در نیز او. بپیوندند) ع (امام به دوم گروه با و بماند آنجا در هک داد دستور یزید خود فرزند به ولی

  . پیوست

  امام از انبار کشاورزان استقبال

 حضرت آن استقبال به و شدند آگاه آنجا از وي عبور و  امام حرکت از انبار مردم: گفت ترك »انبار «سوي به را مدائن) ع (امام

. گرفت انجام گفتگوهایی استقبال این در) ع (امام و نانآ میان و شتافتند

. پرداختند تذلل و خضوع و خیز و جست به او مقابل در و آمدند فرود خود اسبهاي از شدند روبرو) ع (امام با وقتی آنان

؟ اید آورده چه براي را پایان چهار این و دهید می انجام که است کاري چه این: فرمود امام

 و شما براي ما و، شما به ما از اي هدیه پایان چهار این و است بوده) ایران شاهان عهد از (بزرگان تعظیم در ما روش ینا: گفتند

. ایم کرده فراهم علف چهارپایانتان و مرکبها براي و غذا، سپاهیان دیگر
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 خود کار این با شما و نیست آنان نفع به ملع آن، سوگند خدا به، انگارید می بزرگان تعظیم در خود خوي که را آنچه: فرمود امام

 شما از، باشید راضی اگر، اید آورده خود همراه که را پایانی چهار. بازنگردید کار این به دیگر.افکنید می مشقت و زحمت به را

 اینکه آن و یرمپذ می شرط یک به اید کرده فراهم ما براي که غذایی. شود حساب مالیات و خراج از اینکه بر مشروط پذیرم می

. بپردازیم را آن بهاي

. گیریم می را آن بهاي گاه آن و کنیم می قیمت ما، بپذیرید شما: گفتند انبار مردم

. کنید می تقویم واقعی قیمت از کمتر صورت این در: فرمود امام

 پذیرفتن از را آنان و آنان به کردن هدیه از را ما آیا. داریم آشنایانی و دوستان عرب مردم میان در ما، اماما: گفتند انبار مردم

؟ دارید می باز ما ي هدیه

 شما بر کسی اگر و، بپذیرد را شما سنگین هدایاي که نیست شایسته کس هر ولی، هستند شما دوستان اعراب ي همه: فرمود امام

. بپذیري را ما ي هدیه که اریمد دوست ما. بپذیر را ما ي هدیه، اماما: گفتند انبار مردم.سازید آگاه را ما کرد خشم

 که کسانی براي را الهی عدل و گرفت پیش در را خود راه و گفت را جمله این. نیازتریم بی شما از ما. شما بر واي: فرمود امام

. شد یادآور آنان به، بود فرمانروایان پیشکش آنان دسترنج پیوسته و بودند عجم شاهان ستم زیر در درازي سالیان

. کردند استقبال حضرت آن از »نمر «و »تغلب «هاي قبیله رسید الجزیره به وقتی راه ي ادامه در) ع (امام

. بود قبایل آن اهل از وي زیرا، کند استفاده آنان آب و غذا از که داد اجازه قیس یزید نام به خود فرماندهان از یکی به فقط امام

 ورود از چون و کرد می زندگی خود ي صومعه در راهبی آنجا در. آمد فرود فرات کنار در و رسید »رقه «سرزمین به) ع (امام سپس

 و اند نوشته مسیح یاران را آن که رسیده ما دست به پدران از وراثت به اي صحیفه: گفت و رسید حضرت آن حضور به شد آگاه امام

 در که خدایی؛ مهربان ي بخشاینده خداوند نام به: کرد قرائت زیر شرح به را آن سپس. بخوانم شما براي تا ام آورده را آن من

 آموزد می حکمت و کتاب را آنان که انگیزد می بر را پیامبري ناخوانده درس مردمانی میان در که است نوشته و کرده مقدر گذشته

 او پیروان. بخشد می بلکه کند نمی مجازات بدي با را بدي و دهد می سر را توحید نداي بازارها در و کند می هدایت خدا راه به و

 را) پیامبر (او خدا که گاه آن. گویند می ثنا را خدا آمدن فرود و رفتن باال هر در و بلندي ي نقطه هر در که هستند خدا ستایشگران

. شوند می دسته دو باز ولی مانند می حالت همین به مدتی و گردند می متحد مرتبه دو ولی شوند می دسته دو وي امت، بگیرد

 کند می قضاوت حق به؛ دارد می باز بدیها از و کند می امر نیکیها به که است فردي او. گذرد می فرات این ساحل از او امت از مردي

 از او براي مرگ و ارزشتر بی گیرد قرار باد تند مسیر در که خاکستري از او نظر در دنیا. پذیرد نمی اجرت و رشوه داوري امر در و

 از خدا امر اجراي در.ورزد می اخالص او به آشکار در و ترسد می خدا از پنهانی در. است گواراتر تشنه فرد براي آب نوشیدن

 و من رضاي او پاداش، آورد ایمان او به و کند درك را پیامبر آن منطقه این اهل از کس هر. ترسد نمی کنندگان سرزنش سرزنش

.... است شهادت او راه در قتل شود کشته او راه در و رساند یاري را او و کند درك را صالح ي بنده این کس هر و است بهشت
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 رسید شما به آنچه تا شوم نمی جدا شما از و هستم شما خدمت در حاال از من: افزود شد فارغ صحیفه آن خواندن از راهب وقتی

 خدا ستایش. نداد قرار شدگان فراموش از مرا هک را خدا سپاس: فرمود و گریست حالت این ي مشاهده با) ع (امام. برسد نیز من به

. رسید شهادت به صفین وقعه در تا بود) ع (امام رکاب در پیوسته هنگام آن از راهب. فرمود یاد نیکوکاران کتابهاي در مرا که را

 پس آن از و). ماست خانداناز مرد این (=»البیت اهل منا هذا«: فرمود و سپرد خاك به را او و گزارد نماز او ي جنازه بر) ع (امام

. کرد می آمرزش طلب او براي کراراً

   رقه سرزمین در امام

 به و کرد رقه سرزمین ي روانه قیس بن معقل فرماندهی به را سربازان از نفر هزار سه مدائن شهر از خود حرکت از پیش) ع (امام

 از خود نیز امام. کند مالقات امام با آنجا در و آید فرود هرق در و گیرد پیش در را نصیبین سپس و موصل راه که داد دستور او

 فرمانده به لذا و بود منطقه این در حاکم نظام موقعیت تثبیت، طریق آن از گروه این اعزام از هدف گویا. شد رقه عازم دیگر طریق

 و صبح هنگام را مسیر این و ببخشد شآرام و امید مناطق آن مردم به خود مسیر در و نکند نبرد احدي با که داد دستور نیروها

 به و) است آفریده استراحت براي را شب خدا زیرا (بپردازد استراحت به را شب از نخست ي نیمه و روز ي نیمه و کند طی عصر

 و کرد طی بود فرموده امام که اي شیوه به را مسیر سپاه فرمانده. بخشد ایمنی و راحتی مرکبها و دست زیر سپاهیان و خود

. بود شده سرزمین آن وارد او از پیش) ع (امام که شد رقه وارد هنگامی

   رقه سرزمین از معاویه به اي نامه ارسال

 را آنان پیشنهاد امام. کند تمام او بر را حجت مجدداً و بنگارد معاویه به اي نامه حضرت آن که دیدند مصلحت) ع (امام یاران

 شیفتگان بر اندرز و پند که دانست می چند هر، شود طرف بر خونریزي بدون معاویه گريیاغی که بود مند عالقه زیرا، پذیرفت

، جهت این از. کرد جنگ به تهدید را حضرت آن، پاسخ در، رسید معاویه به) ع (امام ي نامه وقتی. نیست بخش سود چندان قدرت

. کرد ادرص صفین سوي به را رقه از حرکت فرمان و شد استوارتر خود تصمیم در امام

   پلی زدن با فرات از عبور

 رقه مردم از) ع (امام. نبود پذیر امکان زورقها و کشتیها دادن پیوند یا پل زدن بدون که بود فرات عظیم عرض از عبور امام مشکل

 علی به سبتن، عراق مردم خالف بر، مرزي شهر این مردم ولی. سازند رافراهم فرات از سپاهیانش و او عبور ي وسیله که خواست

 که گرفت تصمیم و نداد نشان واکنشی آنان امتناع مقابل در، قدرت عین در، امام. کردند خودداري پل زدن از و بودند مهر بی) ع(

. کند عبور داشت وجود) مسجد وزن بر (»منبج «نام به دوري نقطه در که پلی روي از خود سپاه با

 یکدیگر به رقه اهالی. کرد تهدید بودند شده متحصن آن در که اي قلعه تخریب به را انآن و برآورد فریاد اشتر مالک هنگام این در

 و) ع (امام و کردند اعالم پل نصب بر را خود آمادگی فوراً لذا. کند می عمل قطعاً بگوید سخنی اگر که است کسی مالک که گفتند

  . بود اشتر مالک خود گفت ترك را منطقه آن که نفري نآخری و کردند عبور آن از هایشان محموله همراه به او نظام پیاده
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  شام اراضی در امام

 و احتمالی یورش نوع هر با مقابله براي و نهاد شام سزمین در قدم و گذاشت سر پشت را عراق سرزمین، فرات از عبور با) ع (امام

، بودند درآمده کوفه به که کیفیتی همان با را هانی بن شریح و نصر بن زیاد نامهاي به خود نیرومند فرمانده دو، معاویه شیطنتهاي

 به معاویه سپاه ي بامقدمه »سورالروم «نام به اي نقطه در دو آن. داشت گسیل معاویه سپاه سوي به، لشکر مقدمه عنوان به

 ثمر آنان کوشش اما، زندسا امام مطیع را دشمن سپاه فرمانده مسالمت طریق از که کوشیدند و شدند رو به رو ابواالعور فرماندهی

 از پس و نوشتند امام حضور به جعفی جمهان بن حارث نام به السیري سریع پیک ي وسیله به اي نامه فرمانده دو هر و نبخشید

. شدند حضرت آن فرمان خواستار وقع ما شرح

 آنان به را خود زودتر چه هر. اند شتهنو چنان و چنین شریح و زیاد: گفت و خواست را مالک فوراً، نامه خواندن از پس) ع (امام

 مگر، مکن آغاز نبرد به اي نشنیده را سخنانش و اي نکرده مالقات را دشمن تا ولی، بگیر عهده بر را گروه دو هر سرپرستی و برسان

 را آنان خنس کراراً اینکه مگر، نباشد جنگ در تو پیشدستی ي مایه دشمن به تو غضب و خشم. کنند نبرد به آغاز آنها اینکه

 چپ جناح فرماندهی به را شریح و راست جناح فرماندهی به را زیاد: داد دستور سپس. کنی تمام ایشان بر را حجت و بشنوي

 و هستی نبرد آتش افروختن بر صدد در که کنند تصور که باش دشمن به نزدیک آنچنان نه. بگیر قرار سپاه قلب در خود و بگمار

. برسم تو به من تا باش آنجا در شیوه این بر و. ترسی می دشمن از که شود گمان که باش دور زیاد آنان از نه

 مالکا علیکما امرت قد فانی؛ بعد اما«: کرد توصیف چنین را اشتر و نوشت چنین خود فرمانده دو ي نامه پاسخ در) ع (امام گاه آن

 و امثل عنه البطء ما الی اسراعه ال و احزم الیه االسراع ما عن بطوه ال و سقاطه ال و رهقه یخاف ال ممن فانه امره اطیعا و له فاسمعا

 من که بدانند فرمانده دو هر. »اهللا شاء ان الیهم یعذر و فیدعوهم یلقاهم حتی بقتال القوم یبدا اال امرتکما الذي بمثل امرته قد

 لغزش و عقلی سبک از که نیست کسی او زیرا، ماییدن اطاعت را او فرمان و کنید گوش را او سخن. دادم مالک به را کل فرماندهی

 آن به را شما که آنچه به را او. شود شتابزده، بردباري مورد در یا دهد نشان کندي، شتاب مورد در که نیست کسی و بترسیم او

. نماید تمام آنان بر را تحج و کند دعوت حق رابه آنان اینکه مگر برنخیزد نبرد به دشمن با هرگز که،دادم فرمان بودم داده فرمان

 از و. کرد منظم را سپاه وضع و رساند بودند شده رو به رو هم با سپاه دو هر طالیع آنجا در که اي نقطه به را خود سرعت به مالک

 نآ دفع به داد می رخ اي حمله، شامی فرمانده، ابواالعور ي ناحیه از هروقت و داد نمی صورت کاري، سپاه از دفاع جز، پس آن

 خود است نبرد خواهان اگر که فرستاد می پیام معاویه به دشمن سپاه فرمانده ي وسیله به حتی مالک آنکه شگفت. پرداخت می

 در اینکه تا. کرد نمی اجابت هرگز او ولی، نگردد دیگران خونریزي ي مایه و بپردازند نبرد به هم با تا نهد میدان به گام شخصاً

 به را آب و آمد فرود فرات ي شریعه کنار در وسیع سرزمین یک در و کرد نشینی عقب سرعت به معاویه سپاه، شبها از یکی ي نیمه

. بست) ع (امام سپاه جلوداران روي

  صفین سوي به معاویه حرکت

، معاویه. کردند عبور آن از انبوهش سپاه و خود و بست فرات رودخانه بر پلی رقه سرزمین در) ع (علی که رسید گزارش معاویه به

 و رساند شامیان اطالع به کوفه و بصره آوران رزم با را امام حرکت و رفت منبر بر، بود کرده هماهنگ خود با را شام مردم قبالً که

 قبالً که دیگري افراد، معاویه سخنرانی از پس. کرد تحریک و تشویق حد از بیش خود فرزند و جان از دفاع و حرکت بر را آنان

 کرد حرکت داشتند رزمی توان که کسانی ي کلیه با معاویه سرانجام. برخاستند معاویه تأیید به، بودند دیده آموزش کار این براي
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، 2 ج، الذهب مروج در (مسعودي ولی، کرده ضبط نفر هزار سی و یکصد را معاویه سپاهیان شمار) صفین ي وقعه در (مزاحم ابن(

 ي وقعه نقل به) ع (علی سپاهیان شمار همچنین. است هزار پنج و هشتاد بر مورد این در اتفاق مورد قول که گوید می) 384 ص

 که، خود سپاه جلوداران پشت در و) است بوده هزار نود الذهب مروج نقل به و بیشتر کمی یا هزار یکصد) 157 ص (صفین

 نزدیک از تا کرد مأمور را تن هزار چهل نقلی هب و داد قرار خود اردوگاه را آنجا و آمد فرود، کرد می فرماندهی را آنان ابواالعور

. کنند جلوگیري فرات به امام سربازان شدن

  صفین سرزمین به امام ورود

، کرد می فرماندهی را آنان اشتر مالک که، خود سپاه طالیع به و شد صفین وارد گران سپاهی با) ع (امام که نگذشت چیزي

 و ساخته مستقر را عظیمی لشکر فرات آب و او سربازان میان دشمن که گذارد ینصف سرزمین به قدم هنگامی) ع (علی. پیوست

 و بود کاهش به رو امام سپاه آب ذخایر: گوید می عوف بن عبداهللا.بود کرده سلب امام سپاهیان از را فرات آب به دسترسی امکان

 مستقر آنان جلو در را تیراندازان و بود کرده مسدود منظا پیاده و سواره با را آب مسیر معاویه سپاه ي مقدمه فرمانده ابواالعور

. آوردند او خدمت به شکایت و آورد فشار امام سپاه بر عطش سرانجام. بود داده قرار پوشان زره و داران نیزه را آنان اطراف و ساخته

  امام بردباري

 روز از که) ع (امام ولی. کند می صادر حمله فرمان و دهد می دست از را خود تحمل قدرت وضعی چنین در عادي فرمانده هر

 بن صعصعۀ نام به خود رازدار یاران از یکی، دهد فیصله خونریزي رابدون مسئله امکان صورت در که بود این هدفش نخست

 از پیش منداری خوش و ایم آمده منطقه این به ما: بگوید او به و برود معاویه سوي به سفیر عنوان به که گفت و خواست را صوحان

 ما نظر. کردي آغاز را نبرد تو، کنیم نبرد تو با آنکه از پیش و آمدي بیرون شام از قدرت تمام با تو. کنیم آغاز را نبرد حجت اتمام

؟ اي گرفته را آب و ما میان که است اي ناجوانمردانه ي شیوه چه این. بشنوي را ما دالیل تو تا برداري نبرد از دست که است این

 و بجنگند هم با آب سر بر افراد و بماند حال همین به وضع که داري دوست اگر و. بیندیشی ما نظر در تا کن برطرف را موانع

. نداریم سخنی نیز ما، بگیرد بهره آن از پیروز گروه سرانجام

 مانند کوردالنی. کرد ابالغ را ماما پیام و شد وارد داشت قرار لشکر قلب در که معاویه ي خیمه به، )ع (امام سفیر عنوان به، صعصعه

 خالف بر، عمروعاص، سیاست پیر ولی. سپارد جان تشنگی از امام تاسپاه بودند فرات محاصره ي ادامه طرفدار عقبه بن ولید

 عملی کار این: گفت نقلی به بنا و. بیندیش رزمی مسائل دیگر در و بگذار باز سپاهیان روي به را آب: گفت معاویه به، امیه فرزندان

 آن بر یا سرانجام و نگرند می فرات آب به که است نظامیانی او اختیار در که حالی در، باشد تشنه علی و باشی سیراب تو که نیست

 آن علی. هستند او رکاب در حجاز و عراق مردم و است کوبنده شجاعی علی که دانی می تو. میرند می راه این در یا شوند می مسلط

 از را خود انتقام بودند همراه من با مرد اگرچهل: گفت گرفت قرار هجوم مورد فاطمه ي خانه که روز نآ در که است مردي

. گرفتم می متجاوزان

 و نامیدند می همدان عابد را او که فردي، دانست می خود براي پیروزي نخستین امام سپاه روي به را آب بستن معاویه که حالی در

 اید آمده نقطه این به عراق سپاه از زودتر اینکه، اهللا سبحان: گفت و کرد معاویه روبه، بود توانایی سخنور و عمروعاص دوستان از

 ممانعت شما از بودند آمده نقطه این به شما از زودتر آنان اگر که سوگند خدا به. ببندید آنان روي به را آب که شود نمی سبب
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 دیگر فرصت ي آماده ولی، دارید می باز فرات آب از موقت طور به را آنان که است این کنید می که کاري بزرگترین. کردند نمی

 وجود گناه بی و ناتوان کارگر و کنیز و برده آنان میان در که دانید نمی آیا. کنند مجازات را شما صورت همین به آنان که باشید

 روشن و بینا را دل دو و ترسو افراد، زشت کار این با تو، معاویه اي. است ستم و ظلم نخستین شما کار که سوگند خدا به؟ دارد

. کردي جري خود بر نداشت تو با جنگ سر که را کس آن و کردي

 به او دست از و زد نهیب همدان زاهد بر، داد می خرج به بردباري و حلم انتقاد مقابل در که مواقع از بسیاري خالف بر، معاویه

 او و بود کرده رو زاهد این به سعادت ولی. کرد تندي او بر داشت او با که دوستی جهت به، نیز عاص فرزند. کرد شکایت عمروعاص

. شد ملحق) ع (امام سپاه به شب دل در دید می تاریک بسیار را معاویه سپاه افق که

   موانع شکستن و حمله فرمان صدور

 ي قبیله پرچمهاي سوي به چون. بود گرفته فرا اندوه و غم از اي هاله را امام و کرد می تهدید را) ع (امام سربازان، عطش و آبی بی

  : گوید می چنین اي قصیده ضمن در که شنید را سربازي فریاد آمد مذحج

   الحجف فینا و الرماح فینا و/ الفرات ماء القوم ایمنعنا

؟ هستیم زره و نیزه به مجهز ما که حالی در، دارد می باز فرات آب از را ما شام قوم آیا

 اشعاري خود ي قبیله فرمانده قیس بن اشعث ي خیمه کنار در سربازي که دید و رفت کنده ي قبیله پرچم سوي به) ع (امام سسپ

  : است این آن نخست بیت دو که خواند می

    تعنت للنفوس فیها الموت من/ کربۀ الیوم االشعث یجل لم لئن

   وتوافم کانوا قبل اناسا فهبنا/ بسیفه الفرات ماء من فنشرب

 بهتر چه. نوشیم می فرات آب از او شمشیر با ما نسازد طرف بر اذیت و آزار در رفته فرو انسانهاي از را مرگ اندوه اشعث امروز اگر

 میرند می دارند اکنون و بودند قبال که، بگذاري ما اختیار در را افرادي چنین اشعث اي که

 و رسید اشعث ناگهان. آمد خیمه به، خواندند می خود اردوگاه در بلند صداي با که، سرباز دو این اشعار شنیدن از پس) ع (امام

! ؟ماست با ما شمشیرهاي و هستی ما میان در تو که حالی در، سازند محروم فرات آب از را ما شام مردم که است صحیح آیا: گفت

 کجا هر در خود سربازان با که بده فرمان اشتر به و، یمبمیر راه این در یا کنیم باز را فرات راه یا، سوگند خدا به که، بده اجازه

 معین بگیرد موضع آنجا در باید خود نیروي با اشتر که را اي نقطه گاه آن. شماست با اختیار: فرمود امام. بایستد دهی می دستور

 برق ي حمله یک با امام سپاه هک بود مهیج و آتشین چنان خطبه این و خواند کوتاهی ي خطبه خود لشکریان انبوه میان در و کرد

 فاقروا القتال استطعموکم قد«: است چنین خطبه آن. درآورند خود تصرف به را شریعه و زنند کنار به را معاویه لشکر توانستند آسا

 ان و اال.هرینقا موتکم فی الحیاة و مقهورین حیاتکم فی فالموت. الماء من ترووا الدماء من السیوف رووا او محلۀ تاخیر و مذلۀ علی

) شما بر آب بستن (عمل این با معاویه سپاه. »المنیۀ اغراض نحورهم جعلوا حتی الخبر علیهم عمس و الغواة من لمۀً قاد معاویه

) آنان (خون از را شمشیرها یا، بنشینید خود جاي در ذلت به یا: هستید راهی دو سر بر اکنون. است کرده دعوت پیکار به را شما
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 باشید آگاه. تان پیروزمندانه مرگ در زندگی و شماست شکست با توام زندگی در مرگ. شوید سیراب آب از خود تا کنید سیراب

) ناآگاهانه (تا است کرده پنهان آنان از تزویر ي پرده زیر در را حق و آورده همراه به را گمراهان و خبران بی از گروهی معاویه که

 آب کس هر: گفت و داد در ندا خود امر تحت سربازان میان در شب همان در اشعث.کنند هاشمشیر و تیرها آماج را خود گردنهاي

. است صبح هنگام او با ما میعاد، مرگ یا خواهد می

 را خود آمادگی نفر هزار دوازده که شد سبب، دیگر طرف از سربازان محرك اشعار و امام مهیج ي خطبه و طرف یک از عطش فشار

 دشمن سپاه روي در رو، نیرومندش نظام سواره هنگ با اشتر و خود عظیم هنگ با اشعث. کنند اعالم فرات ي شریعه تسخیر براي

 اي گونه به، برداشتند خود راه پیش از، بودند آنان برابر دو قدرت نظر از که، را مانع لشکریان آسا برق ي حمله یک با و گرفتند قرار

 و شدند کشته اشعث دست به نفر پنج و اشتر دست به نفر هفت حمله این در. رفت وفر فرات آب در نظام سواره اسبهاي سم که

 که بود هنگام این در. گفت قرار یارانش و حضرت آن اختیار در فرات عظیم رود و خورد ورق) ع (امام نفع به جنگ ي صفحه

؟ ببندد تو روي به را بوآ کند مثل به مقابله علی اگر کنی می فکر چه: گفت و کرد معاویه به رو عمروعاص

 او چه، نبندد ما روي به را آب او که کنم می فکر: گفت، بود آگاه) ع (امام اسالمی اخالق و روحی عظمت و سماحت از که، معاویه

. است آمده دیگري هدف براي

. است بوده چه ابوسفیان فرزند ي ناجوانمردانه عمل مقابل در) ع (امام واکنش ببینیم اکنون

   قدرت اوج در اصول به تعهد

 نهر از گیري بهره امکان و رسید نتیجه به و گرفت صورت خاصی نظامی تاکتیک با فرات ي شریعه تصرف براي امام سربازان هجوم

 گیاه و آب بی و مرتفع اي نقطه در و شدند رانده فرات ي ناحیه از معاویه وسربازان درآمد) ع (امام سربازان اختیار در دربست فرات

 ناچار و رسید می پایان به آنان آب ذخایر زودي به و نبود پذیر امکان اوضاعی چنین در شامیان براي زندگی ي ادامه. گرفتند رارق

: برگزینند را طرح سه از یکی که بودند

. دیدند نمی را قدرتی و شهامت چنین خود در ولی؛ نمایند تسخیر مجدداً را شریعه و کنند حمله - 1

. دهند قرار خود گورستان را صفین و بنوشند مرگ جام تشنگی از - 2

. شوند پراکنده آن نواحی و شام در و بگذارند فرار به پا - 3

 و امام از که شناختی سبب به زیرا. نیاورد پدید معاویه باالخص شام سپاه سران در وحشتی چندان فرات تصرف، همه این با، ولی

 را هدف و فرع فداي را اصل حضرت آن هرگز که دانستند می، داشتند اخالقی واصول ماسال به او تعهد و جوانمردي و سماحت

. داند نمی وسیله گر توجیه

 احوال تمام در اصول این. گیرد می سرچشمه کرامتی با انسان هر ملکوتی روح از، انسانی واالي ارزشهاي و اخالقی اصول به التزام

. است زندگی طول در انسان با انسان ي رابطه به مربوط بلکه، اسدشن نمی جنگ و صلح و است مطلوب، شرایط و
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، آمد خواهد آنها از برخی که، صفین میدان در)ع (علی پیامهاي و اسالم سپاهیان اعزام در) ص (اکرم پیامبر پیامبهاي به توجه

 تعهد از نیز تنگناها ترین سخت در ایدب بلکه، کرد هدف فداي را انسانی اصول نباید گاه هیچ اینکه آن و است حقیقت یک نشانگر

. نورزید غفلت اخالق به

 پیر دو ي مذاکره از توان می، نبودند نگران چندان امام سپاهیان دست به شریعه تصرف از معاویه سپاه سران که را این علت

. آورد دست به) عمروعاص و معاویه (سیاست

 که اي لحظه تا کرد عمل خود منفصل عقل تصویب خالف بر معاویه ولی، ودب مخالف کامالً معاویه انسانی ضد عمل با عمروعاص

 و سیاست پیر دو این هنگام این در. نشست عقب به فرسنگها معاویه سپاه و درآمد امام سربازان تصرف به شریعه و برگشت ورق

، ببندند تو روي به را آب عراقیان اگر کنی می فکر چه: عمروعاص.شویم می یادآور را آن مضمون که نشستند گفتگو به شیطنت

 نبرد به تو با آنان که آنچنان خیزي برمی نبرد به آنان با، آب راه کردن باز براي آیا؟ بستی آنان روي به را آب تو که همچنان

؟ برخاستند

؟ کنی می فکر چه علی ي درباره. کن رها را گذشته: معاویه

. است نیامده شریعه تسخیر براي هرگز زیرا. ندارد روا تو ي درباره او داشتی روا او ي درباره تو که را آنچه کنم می گمان: عمروعاص

 است ممکن و است تاریک افق که شد یادآور و سرود اشعاري وي پاسخ در او و کرد ناراحت را سیاست پیر که گفت سخنی معاویه

. شوند دچار زبیر و طلحه سرنوشت به

 " 3 " گذاشت باز فرات آب از برداري بهره در را دشمن دست شریعه بر تسلط از پس) ع (امام و بود درست کامالً عمرو حدس ولی

 هدف، معاویه خالف بر، هرگز و است متعهد اخالقی اصول به نیز خود دشمن بدترین با نبرد حال در که کرد ثابت طریق این از و

  . داند نمی وسیله گر توجیه را

   فرات ساختن آزاد از پس

 بارها و بارها و نبود نبرد به مایل) ع (امام ولی. بودند خود فرماندهان فرمان منتظر، گرفته موضع خاصی هاي فاصله در سپاه دو هر

. کند حل مذاکره طریق از را مشکل خواست می ها نامه ارسال و نمایندگان اعزام با

 هرمزان. شد وارد) ع (امام بر گناه بی هرمزان قاتل »مرع بن عبیداهللا «ناگهان، شش و سی سال االخر ربیع ماه روزهاي آخرین در

 ي ضربه به عمر که گاه آن. بود داشته مقرر مبلغی وي معاش امرار براي و پذیرفته را او اسالم، دوم خلیفه که بود ایرانی یک

 نام به خلیفه فرزندان از یکی ،نرسید نتیجه به قاتل دستگیري براي مأموران تالش و درآمد پاي از »ابولؤلؤ« نام به شخصی چاقوي

 وقت ي خلیفه توسط عبیداهللا قصاص براي) ع (امام کوشش. کشت قاتل جاي به را هرمزان، انسانی اصول خالف بر، عبیداهللا

 پس. کند اجرا او ي درباره را خدا حکم بیابد قدرت اگر که بست پیمان خدا با زمان همان در) ع (امام و نرسید نتیجه به) عثمان(

. گفت ترك شام عزم به را مدینه و ترسید امام قصاص از عبیداهللا، امام آمدن کار روي و عثمان قتل زا
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 خون خواهان را تو که را خدا سپاس: گفت او به طعن روي از و شد وارد) ع (امام بر صفین ایام در عبیداهللا، سابقه این بنابراین

، نبرد گرماگرم در اتفاقاً کند می جمع نبرد میدان در را تو و من خدا: فرمود امام. داد قرار عثمان خون خواهان مرا و هرمزان

 است کرده نقل و بود) ع (امام خود صفین جنگ در عبیداهللا قاتل: گوید می مسعودي.( شد کشته امام سربازان دست به عبیداهللا

. رسید هایش روده به شمشیر و شد شکافته ،داشت بر در که آهنینی زره تمام که ساخت وارد او بر ضربتی چنان حضرت آن که

)395 ص، 2 ج، الذهب مروج

ها حجت اتمام آخرین

   معاویه نزد به نماینده سه اعزام

 و همدانی دیگري، انصاري یکی، اسالمی شخصیت سه) ع (امام که شد می سپري شش و سی سال الثانی ربیع ماه روزهاي آخرین

 از پیروي و اسالمی امت به پیوستن و طاعت به را او و بروند معاویه سوي به که گفت انآن به و طلبید حضور به را تمیمی سومی

 مثالً (امتیازي او به که دانید می صالح آیا، شد بیعت ي آماده او اگر: گفت و کرد امام به رو تمیمی مرد. کنند دعوت الهی امر

 ؟ بدهیم را) اي منطقه حکومت

: یعنی. »رایه ما انظروا و علیه احتجوا و قوه فال االن ائتوه«: گفت آنان به، گذارد نمی پا زیر را لاصو، شرایطی هیچ در که) ع (امام

؟ چیست او نظر ببینید و کنید احتجاج او بر و بروید او سراغ به اکنون

. گرفت صورت زیر شرح به معاویه و آنان میان گفتگویی و شدند وارد معاویه بر نفر سه آن

 پیش اعمال به و دهد می جزا کردارت به را تو خداوند و گردي می باز دیگر سراي سوي به و شود می سپري تو از نیاد: انصاري فرد

. بریزي را آنان خون و کنی ایجاد دستگی دو امت میان مبادا که دهم می خداسوگند به را تو من. کرد خواهد حساب ات فرستاده

؟ کنی نمی سفارش سخن این به را خود بزرگ اچر: گفت و کرد قطع را انصاري سخن معاویه

 و اسالم در سبقت و دیانت و فضیلت جهت از مردم ترین شایسته او. نیست تو مانند من بزرگ؛ خدا است پیراسته: انصاري

. است پیامبر با خویشاوندي

؟ خواهی می چه و گویی می چه: معاویه

. توست فرجامی نیک موجب و دین سالمت ي مایه اجابت این. کنم یم دعوت عمویت پسر درخواست اجابت به را تو: انصاري

. دهم نمی انجام را کاري چنین که رحمن به سوگند، نه. افتد می تأخیر به عثمان خون انتقام صورت این در: معاویه

 پاسخ در خنانتس از تو هدف: گفت و گرفت سبقت او بر تمیمی مرد ولی، بگوید سخن خواست می همدانی فرد هنگام این در

 پیدا این جز چیزي آنان عواطف جلب و مردم دادن فریب براي تو. نیست پنهان ما بر هرگز تو مقصود. شد معلوم انصاري گفتار

 پاسخ تو سخن به ناگاه گروهی، رو این از. بگیرید را او خون انتقام باید و شد کشه مظلومانه شما پیشواي بگویی که کنی نمی
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 که مقامی همین سبب به را او قتل و کردي تأخیر مقتول ي خلیفه به کردن کمک در تو که دانیم می ما که یحال در، اند گفته

 آرزومندي چه تو. گردد می آنان آرزوي تحقق از مانع خدا ولی باشند مقامی خواهان که کسانی بسا چه. داشتی روا آنی خواستار

 خواهی را وضع بدترین نرسی خواهی می آنچه به تو اگر. نیست خیري تو هاي خواسته از یک هیچ در ولی، برسی خود آرزوي به که

 کسانی با و کن رها داري دست در آنچه و بپرهیز خدا از. شوي آتش در آمدن فرود مستحق اینکه مگر رسی نمی آن به و داشت

. مکن جنگ هستند حکومت ي شایسته که

 به را خود مخالفان که، خود ي دیرینه روش خالف بر و آورد پدید معاویه در خشم از موجی) ع (امام فرستادگان منطقی سخنان

: گفت و داد پاسخ بود او روحی تعادل عدم از حاکی که خشونتی با بار این، گفت می پاسخ نرمی

. نیست حاکم چیزي شمشیر جز شما و من میان و بروید و برخیزید مجلس از! زورگو و جلف نشینهاي بیابان

. آوریم می فرود تو سوي به را شمشیر زودي همین به؟ ترسانی می شمشیر از را ما اآی: تمیمی

. ساختند آگاه خود مذاکرات ي نتیجه از را او و بازگشتند) ع (امام سوي به سه هر گاه آن

   شام و عراق قاریان اجتماع

 مسلمانان از زیادي گروه توجه موجب، سو یک به آنان تمایل که نحوي به، بودند خاصی موقعیت داراي اسالم صدر در قرآن قاریان

. شد می سمت آن به

 و زدند اردو خاصی ي نقطه در بودند نفر هزار سی بر بالغ که شام و عراق قراء، نبود توافق و صلح به امیدي که شرایطی در

 سپاه دو سران میان آمد و رفت به، یسعبدالق بن عامر و عتبه بن عبداهللا، قیس بن علقمۀ، سلمانی عبیده مانند، آنان نمایندگان

: کردند مذاکره زیر شرح به او با و رفتند معاویه سراغ به نخست. پرداختند

؟ خواهی می چه: نمایندگان

. خواهم می را عثمان خون: معاویه

؟ کسی چه از: نمایندگان

. علی از: معاویه

؟ است کشته را او علی مگر: نمایندگان

. است داده پناه را او قاتالن و هکشت او آري: معاویه

. سازد می متهم عثمان قتل به را او معاویه که شدند یادآور و آمدند) ع (امام حضور به نمایندگان
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. ام نکشته را او هرگز من. دروغگوست گفتار این در او که سوگند خدا به: فرمود امام

 مردم و داده فرمان ولی، نبوده عثمان قتل مباشر او: معاویه.گفتند باز او به را) ع (امام سخن و بازگشتند معاویه سوي به نمایندگان

. است کرده تحریک او قتل بر را

. کرد تکذیب خلیفه قتل در را خود ي مداخله نوع هر مجدداً، معاویه سخن از آگاهی از پس) ع (امام

 تحویل ما به را عثمان قاتالن، است چنین اگر:گفت و دکر مطرح دیگري مطلب، امام ي جانبه همه تکذیب از آگاهی از پس، معاویه

. بگذارد باز آنان دستگیري در را ما دست یا دهد

 و گرفتند دلیل او قتل جواز بر را قرآن قاتالن زیرا. نیست قصاص داراي، نبوده عمد به چون، قتلی چنین یک: فرمود پاسخ در امام

 چنین، عمل بودن ناصواب فرض بر و.(شد کشته قدرت حال در خلیفه و داد روي فاختال خلیفه و آنان میان و کردند تأویل را آن

). نیست قصاص داراي قتلی

 خود او کردند نقل معاویه براي) است اصول ي جمله از قضاء باب در خود که (را حضرت آن فقهی استدالل، امام نمایندگان وقتی

 هستند اینجا در که کسانی و ما با مشورت بدون را خالفت علی چرا: گفتو کرد آغاز دیگر جاي از را سخن لذا، دید محکوم را

؟ کرد سلب ما از را آن و برگزید خود براي

 کمال با آنان. بالدند در متفرق مسلمانان دیگر گویاي زبان آنان و هستند انصار و مهاجران پیرو مردم: فرمود پاسخ در) ع (امام

 ي گرده بر و کند حکومت اسالمی امت بر که دهم نمی اجازه معاویه امثال به هرگز من و ندکرد بیعت من با صمیمیت و رضا و میل

. بکشند را آنان عصاي و شود سوار آنان

؟ نشد مشورت آنان با چرا. زیستند می شام در آنان از برخی بلکه، نبودند مدینه در همگی انصار و مهاجران: معاویه

 بلکه. پذیرد نمی صورت انتخاب گرنه و نیست جهان اقطار و اطراف در متفرق انصار و مهاجران ي همه به مربوط امام گزینش: امام

 و، اند شده معروف»بدري «عنوان به و دادند نشان پایمردي خود از اسالم درصدر که کسانی به یعنی، است آنان از بخشی به مربوط

 شما دین و جان تباهی ي مایه و ندهد فریب را شما معاویه: گفت و کرد قراء نمایندگان به رو گاه آن. کردند بیعت من با آنان تمام

 و شدند متفرق اسالمی والیات در اسالمی حکومت قلمرو گسترش اثر بر، پیامبر رحلت از پس، مهاجران و انصار: آنکه توضیح.نشود

 هم از جز اي نتیجه آن به التزام و نبود پذیر امکان آنان ي همه آراي به مراجعه، جمعی ارتباط وسائل نبودن سبب به، زمان آن در

 را مدینه ساکنان که انصار و مهاجران اکثریت به که این جز نبود اي چاره، جهت این از. نداشت حکومت نظام شدن گسسته

 با آنان بود »پرسی همه «امکان اگر و، باشد نافذ انصار و مهاجران رأي تنها که نداشت جهت اصوالً. شود اکتفا دادند می تشکیل

 باید علت چه به. نداشتند تفاوتی بودند نکرده مهاجرت ولی آورده ایمان او به و دیده را او که) ص (اکرم پیامبر ي صحابه دیگر

؟ باشند نداشته نظر اظهار حق مورد این در دیگر مسلمانان و باشد صحابه اختیار در خلیفه گزینش

 گردد تعیین خدا جانب از پیامبر خود همچون امام باید یعنی، بود تنصیصی ي مسئله یک) ع (امام نظر از، امامت ي مسئله اساساً

. است بوده او خود حجت با طرف اقناع براي گوید می سخن »بدریون «یا انصار و مهاجران گزینش از) ع (امام، مورد این در اگر لذا
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 یا صحابه مطلق یا انصار و مهاجران آراي از عصر آن در توان ینم هرگز، کنیم بررسی گزینش و انتخاب دیدگاه از را مسئله هرگاه

 دیگر نقطه به اي نقطه از پیکی که کشید می طول ماهها و بود گسسته هم از مردم روابط که عصري؛ آورد میان به سخن مسلمانان

. شود اکتفا »بدریون «امام تعبیر به و اسالم بزرگ شخصیتهاي پیمان به اینکه جز نبود اي چاره، جهت این از. برود

  پراکنده حمالت

 آنها ي شماره که (اي پراکنده حمالت میان این در و شد سپري پیامها ارسال و نمایندگان اعزام با جمادي دو و الثانی ربیع ماههاي

 میان این در شام و عراق قاریان زیرا شد نمی منجر خونریزي و نبرد به هرگز ولی، داد می رخ) اند کرده ضبط حمله پنج و هشتاد را

. ساختند می جدا هم از را آنان و کردند می وساطت

  ابوالدرداء و ابوامامه

 همان معاویه؟ کنی می نبرد علی با چرا: گفتند چنین او به و رفتند معاویه سراغ به خونریزي از جلوگیري براي صحابی دو این

 امام نزد به را او گفتار نفر دو هر و کرد نشخوار، بود شنیده او دوستان و) ع( امام از را آن پاسخ کراراً که، را خود ي دیرینه دستاویز

 قاتالن خواهان معاویه که کرد منتشر خود یاران میان در اینکه آن و داد دیگري ي شیوه به را معاویه پاسخ، بار این، امام. آوردند

، شد نمی دیده آنان بدن از چیزي چشمانشان جز و فرورفته آهن در که حالی در، نفر هزار بیست از متجاوز ناگهان. است خلیفه

. اند خلیفه قاتالن که بودند مدعی همگی و آمدند بیرون

 در که بود شایسته که حالی در، نشوند قتال  ي معرکه شاهد تا گفتند ترك را گروه دو هر، منظره این دیدن با، پیر صحابی دو

. کنند حمایت آن از و بکوشند حق تشخیص

 صفوف دو میان که، قرآن قاریان که ترسید می آن از معاویه. شد متوقف پراکنده حمالت و رسید فرا ششم و سی سال رجب اهم

 اسالمی نبردهاي تاریخ در که اندیشید نیرنگی) ع (امام اردوگاه وضع زدن هم بر براي لذا. بپیوندند علی سپاه به، بودند زده اردو

. است سابقه کم

   معاویه طرف از فرات بند تخریب  شایعه القاء

 قرآن قاریان گردهمایی در همچنین. کرد تغییر امام سپاهیان نفع به جنگ شرایط، فرات ي شریعه به دسترسی راه تسخیر از پس

 آنان از گروهی و کرد جلب وي سوي به را شامی قاریان از بسیاري حضرت آن ي کوبنده و گویا منطق، امام حضور در شام و عراق

. دهد تغییر خود نفع به را جنگ شرایط تا اندیشید اي نقشه، امام نفوذ گسترش بیم از معاویه. گرفتند طرفی بی جانب

، دشت از اي منطقه در. داشت قرار بلندتري قسمت در معاویه اردوگاه و صفین دشت سرازیري قسمت در) ع (امام سربازان اردوگاه

 فرات بند خواهد می معاویه که شد منتشر امام سربازان میان در دهن به دهن خبري ناگهان. بودند بسته فرات آب بر که بود بندي

 دستور مخفیانه معاویه که بود صورت این به خبر این انتشار ي نحوه. سازد سرازیر عراقیان اردوگاه سوي به را آب و کند تخریب را

 من! خدا خواه خیر ي بنده از: بود نوشته آن در و داشت همراه به اي مهنا اخطار که کردند پرتاب امام سربازان اردوگاه به تیري داد
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 را احتیاط و بگیرید تصمیم زودتر چه هر. کند غرق را شما ي همه تا سازد تخریب را فرات بند دارد قصد معاویه که کنم می گزارش

. مدهید دست از

 و شد شایع اردوگاه میان در جریان که آنجا تا گشت دست هب دست سپس و افتاد) ع (امام سربازان از یکی دست به اخطار این

 به زنبیل و بیل و کلنگ نفر دویست، عراق مردم فریفتن براي معاویه، شایعه این انتشار با همزمان. کردند باور را آن صحت غالباً

. دارد را آن تخریب قصد که کند وانمود تا فرستاد فرات بند جانب به، دست

 را شما خواهد می بلکه. ندارد را بند تخریب قدرت معاویه: فرمود خود سپاه سران به لذا، بود آگاه معاویه ي حیله و مکر از) ع (امام

 چنین: گفتند سپاه سران.بگیرد اختیار در مجدداً را فرات ي شریعه و کنید ترك را خود جایگاه تا، سازد مرعوب طریق این از

. سازند سرازیر ما سوي به را آب که هستند هایی حفره کندن مشغول گروهی اکنون هم و است جدي کار. نیست

. مکنید مخالفت من با، عراق مردم اي:فرمود امام

. بمانید، بمانید که مایلید شما اگر. کنیم می کوچ ما که سوگند خدا به: گفتند سپاه سران

 ترك را منطقه ناگزیر که بود نفري آخرین) ع (امام. زیدندبرگ خود براي را بلندتري ي نقطه و گفتند ترك را اردوگاه همگی گاه آن

 را عراقی وسربازان کرد اشغال را امام اردوگاه آسا برق خیزشی با معاویه و شد آشکار امام گفتار صدق که نگذشت چیزي اما. گفت

. برد فرود حیرت در

  مخالفت جبران

. کرد نکوهش را آنان و طلبید حضور به را مخالف سران) ع (امام

 از پس، اشتر مالک یاري به گاه آن. کرد خواهد جبران را شکست این که گفت و طلبید پوزش خود مخالفت از قیس بن اشعث

 را خود مخالفت از ناشی شکست طریق این از و سازند دور اشغالی ي منطقه از فرسنگ سه را معاویه سپاه توانستند، شدید نبردي

. افتاد حضرت آن سپاه دست به فرات آب از برداري  بهره محل و یافت تغییر امام نفع به مجدداً ههجب وضع. کنند جبران اي گونه به

 هلم؛ بصنعک نکافیک ال انا «که فرستاد پیام معاویه براي فوراً و داد نشان را خود جوانمردي و کرامت) ع (امام، هنگام این در اما

 آسمانی ي مائده این برابر در شما و ما که آب سوي به بیایید. کنیم نمی مثل به ابلمق هرگز ما (=»سواء فیه انتم و فنحن الماء الی

. است آب تسخیر از باالتر ما هدف: فرمود و کرد خود سپاه به رو گاه آن). هستیم یکسان

 از طرفین و داشت ادامه سال همان ي الحجه ذي ماه تا پراکنده هاي حمله و موضعی جنگهاي شش و سی سال رجب ماه از پس

) ع (امام. گرفت شدت الحجه ذي ماه در نبرد آتش ولی. کردند می خودداري، بکشد سپاه نابودي به مبادا که، زیاد هاي کشته دادن

 سعید و جعفر بن زیاد و نضر بن زیدا و دوسی خالد و تمیمی شبث و عدي بن حجر و اشتر مانند، را خود فرماندهان ماه این در

 اشتر، فرماندهان میان در. کرد می میدان ي روانه داشتند اختیار در که گردانهایی با، سعد بن قیس و قیس بن معقل و همدانی

 محرم ماه هالل وقتی. شدند می کشته افرادي طرفین از و داد می رخ حمله دو، روز یک طول در گاهی. درخشید می همه از بیش
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 با مذاکره باب سرانجام و سازند متوقف را جنگ الحرام محرم احترم به که پذیرفتند طرفین شد نمایان افق در هفت و سی سال

. شد گشوده نمایندگان اعزام

  هجري هفتم و سی سال حوادث

. بود نمایندگان اعزام و پیامها ارسال ماه، هفت و سی سال الحرام محرم ماه

 معاویه نزد به را، حفصه بن زیاد و قیس بن یزید و ربعی بن شبث و حاتم بن عدي مانند، بزرگی شخصیتهاي ماه این در) ع (امام

 ما: حاتم بن عدي: معاویه با آنان سخنان شرح اینک. سازند منصرف نبرد ي ادامه از را او فرصت  این در شاید تا داشت گسیل

 صیانت را نمسلمانا خونهاي و دهد می کلمه وحدت ما امت به آن پرتو در خداوند که کنیم دعوت چیزي به را تو ایم آمده

 و ارشاد را آنان خداوند و شدند جمع او گرد به مردم. خوانیم می اسالم در آنان نیکوکارترین و افراد فاضلترین با را تو ما. بخشد می

، بخشی پایان یاغیگري این به که کنیم می درخواست ما. هستند تو با که کسانی و تو جز نزد سرباز او بیعت از کسی و کرد هدایت

. شوي مبتال جمل اصحاب سرنوشت به آنکه زا پیش

 از هرگز و هستم حرب فرزند من. خواهی می آنچه است دور بسیار! اصالح براي نه اي آمده ارعاب و تهدید براي گویا تو: معاویه

 هستی کسانی از تو، سوگند خدا به.) کوبیدند می خالی مشکهاي بر شتران دادن فرار براي اعراب. (لزم نمی تهی مشکهاي کوبیدن

. ام گرفته خود نیرومند بازوان با را آن من، عدي اي، هیهات. هستی او قاتالن از خود و کردي تشویق عثمان قتل به را مردم که

 بی سخنان؟ زنی می مثل ما براي) و کرده گل ات ادبی ذوق (تو و ایم آمده صلح برقراري براي ما: حفصه بن زیاد و ربعی بن شبث

. باشد سودمند تو و ما براي که بگو چیزي و کن رها را فایده

 وحدت ي مایه که مسائلی طرح و حجت ي اقامه و پند و نصحیت از هرگز. ایم آمده پیامی بردن و پیام ابالغ براي ما: قیس بن یزید

 افراد هرگز. نیست پنهان تو بر امر این هرگز و دانند می را او برتري مسلمانان و شناسی می را ما امام. ایستیم نمی باز شود اتفاق و

 را مردي، سوگند خدا به که، مکن مخالفت علی با و بپرهیز خدا از. شمارند نمی علی همسنگ و همتا را تو فضیلت با و متدین

 از تاطاع -کردید دعوت چیز دو به را ما شما: معاویه.باشد او مانند فضائلی جامع بوده علی از زاهدتر و تر متقی که نداریم سراغ

 را اجتماع و کشته را ما ي خلیفه، شما پیشواي. بینیم نمی طاعتی علی براي هرگز ولی، پذیریم می را دومی. وحدت حفظ و علی

 ولی، کنیم نمی رد را آن نیز ما است نکشته را خلیفه که اندیشد می او اگر. است داده پناه را خلیفه قاتالن و کرده دستگی دو دچار

 به گاه آن و کنیم قصاص را ایشان تا گرداند باز ما سوي به را آنان او؟ هستند او یاران از خلیفه قاتالن که کرد انکار توان می آیا

. بگوییم پاسخ شما ي کلمه وحدت و طاعت

  معاویه پاسخ تحلیل

 اصرار) ع (امام دنبو قاتل بر گهی. گفت می سخن شرایط مطابق پیوسته و کرد نمی اتخاذ واحد موضوع خود احتجاجات در معاویه

 اصرار ولی پذیرد می عثمان خون از را حضرت آن پیراستگی گفتگوها این در امام. کرد نمی رد را آن قیمت هیچ به و ورزید می

 خلیفه وارث نه زیرا. رانداشت ادعایی چنین طرح صالحیت او که حالی در. بگذارد او اختیار در را خلیفه قاتالن امام که ورزد می

 او. نبود) ع (امام سربازان صفوف در آشفتگی ایجاد جز، خلیفه قاتالن تسلیم بر اصرار از او هدف. مسلمانان حاکم هن و بود
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 امام عثمان قتل از پس و بودند آمده ستوه به خلیفه عامالن مظالم از که حجاز و مصر و عراق استانهاي انقالبیون که دانست می

 و تبلیغ و دعوت به یا، تسبیب یا مباشرت به ازاینکه اعم (اند خلیفه قاتالن آنان هم، دندکشی بیعت ي صحنه به اصرار به را) ع(

 جز اي نتیجه، نداشت امکان اینکه از گذشته، عظیمی گروه چنین تسلیم). اند داشته دست قتل این در خوشحالی و رضایت اظهار

. آورد نمی پی در شورش گرفتن باال و نظام ریختن فرو

 خود سخنان دیگر در که حالی در، داند می کافی مرکزي حکومت از خود پیروي در را خلیفه قاتالن تسلیم مذاکرات این در معاویه

 چنین یک. شود حل، کردند می زندگی مختلف بالد در که انصار و مهاجران شوراي طریق از باید حتماً حکومت که ورزید می اصرار

. است معاویه خوردن روز نرخ به نان و بودن الوقت ابن بر بارزي ي نشانه گوییها نقیض و ضد

. بپردازیم) ع (علی نمایندگان با معاویه مذاکرات ي ادامه به اکنون

 ي درباره پیامبر که عمار(؟ کشی می را او آیا بگذارند تو اختیار در را یاسر عمار اگر، سوگند خدا به را تو، معاویه اي: ربعی بن شبث

). کشد می ستمگر گروه ار او: است فرموده او

. کشم می عثمان غالم نائل مقابل در را او بگذارد من اختیار در را سمیه فرزند، علی اگر سوگند خدا به: معاویه

 دست سمیه فرزند قتل بر هرگز، نیست خدایی او جز که خدایی به. نگرفتی پیش در عدالت راه که آسمان خداي به سوگند: شبث

. آید تنگ تو بر، دارد که وسعتی تمام با، زمین و شود جدا پیکرها از سرها اینکه مگر، یابی نمی

. شد خواهد تنگتر تو بر، گردد تنگ من بر زمین اگر: معاویه

 بگذارند اثري سفیان ابی فرزند روش و تفکر طرز در یا بگیرند اي نتیجه اینکه بدون و رسید پایان به امام نمایندگان سخن اینجا در

 که کرد می فکر و بگوید سخن جداگانه طور به او با که خواست را حفصه بن زیاد آنان میان از معاویه. کردند جعتمرا آهنگ

. بود امام یاران از زیادي گروه ي نماینده افراد این از یک هر چه، بگذارد اثر او فکر در تواند می

 و عشیره با را ما که خواهم می تو از من. داد پناه را او قاتالن و کشت را ما امام و کرد رحم قطع علی: گفت و کرد او به رو معاویه

. کنم واگذار تو به بخواهی را) بصره و کوفه (شهر دو از یک هر حکومت، پیروزي از پس که کنم می تعهد و کنی یاري خود ي قبیله

 پشتیبان هرگز، است داشته ارزانی من بر هک نعمتی سبب به و دارم پروردگار جانب از که دلیلی جهت به من: گفت حفصه بن زیاد

. کرد ترك را معاویه مجلس و گفت، است عمران بن موسی گفتار مفاد که، را جمالت این. شوم نمی جایتکاران

 به گوییم می سخن آنان از کدام هر با ما: گفت و کرد سیاست پیر این به رو معاویه. داشت حضور نیز عمروعاص مذاکره مجلس در

  . است یکی همگی منطق و است نفر یک دل همچون همگی دلهاي. گوید می اسخپ خوبی
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  امام پیشگاه در معاویه نمایندگان

 هدف که حالی در، شود حل مذاکره طریق از مشکل و دهد موضع تغییر معاویه که بود این شخصیتها اعزام از) ع (امام هدف

 مقابل در هرگز) ع (علی که دانست می او چه، بود امام یاران متشکل وفصف در اختالف ایجاد و جنگ تأخیر کار این از معاویه

. دهد نمی موضع تغییر او امثال

 معاویه منطق همان نفر سه این منطق. داشت گسیل امام حضور به معن و شرحبیل و حبیب نامهاي به را نفر سه معاویه بار این

 به را) ع (امام با آنان مذاکرات اکنون. کردند می تکرار زیاد و کم بدون را او سخن که بودند معاویه بلندگوهاي معنی یک به و بود

. کنیم می نقل اي گونه

 تا بدهید تحویل ما به را او قاتالن اکنون. کشتید را او و کردید تجاوز او حق به شما و بود یافته هدایت اي خلیفه عثمان: حبیب

 او برگزیدند را کس هر مردم تا کن واگذار شورا به را آن و برو کنار حکومت از اي نکشته را او که گویی می اگر و بکشیم را آنان

. گیرد دست به را امور زمام

 حق مدافع را خود گاه آن و کند می قتل به متهم شاهد داشتن بدون را) ع (امام نخست. بود پایه بی و سست بسیار حبیب منطق

 سخن ي مقدمه او سخنان ي همه گویی تو! برود کنار حکومت از که خواهد می او از و دپذیر می را امام انکار سپس و داند می خلیفه

. االمر هذا فی الدخول و العزل و الوالیۀ و لک ام ال انت ما و«: گفت و ایستاد او مقابل در شدت با) ع (امام، لذا. است بوده او اخیر

. شوي ما عزل خواهان و کنی مداخله حکومت به مربوط مسائل رد که هستی آن از کمتر تو. »لذلک باهل ال و هناك لست فانک

. نیستی آن ي شایسته و نداري را مقام آن تو که، شو ساکت

. دید خواهی نداري دوست که شرایطی آن در را خود که سوگند خدا به: حبیب

. نیست ساخته تو از کاري که، گردآور را خود ي پیاده و سواره برو! هستی چه تو: امام

؟ بدهی من به که داري دیگري پاسخ دادي او به که پاسخ آن جز به آیا. است حبیب سخن همان من سخن: شرحبیل

 داد نجات گمراهی از را مردم او ي وسیله به و برانگیخت را پیامبرش خداوند. دارم تو دوست و تو به نیز دیگري پاسخ چرا) ع (امام

 و پذیرفتند او جانشینی به را ابوبکر مردم سپس. بود داده انجام را خود رسالت که حالی در، فراخواند خود سوي به را او سرانجام و

 او بر داد انجام او که کارهایی سبب به مردم. گرفت دست به را امور زمام عثمان سپس... قرارداد خود جانشین را عمر نیز ابوبکر

 و بودم برکنار آنان کارهاي از من که حالی در، آمدند من سوي به سپس. کشتند را او و آوردند هجوم او سوي به و گرفتند خرده

 که ترسیم می ما و نیست راضی تو غیر به امت: گفتند و کردند اصرار باز. نپذیرفتم آغاز در من. کنند بیعت من با که ورزیدند اصرار

 آن بعداً ولی کردند بیعت من با نیز زبیر و طلحه. کردم بیعت آنان با من، جهت این از. آید پدید دستگی دو نکنیم بیعت تو با اگر

 او. اسالم در درستی ي سابقه نه و دارد دین در اي سابقه نه که است کسی او. برخاست من مخالفت به معاویه سپس. شکستند را

 را اسالم کراهت با و بودند او پیامبر و خدا دشمن پدرش و او پیوسته و است اموي حزب از او. است شده آزاده فرزند شده آزاد

 و گویید می ترك را پیامبر خاندان و کنید می پیروي او از و آورید می فراهم، نیرو او براي که هستیم شگفت در شما از ما. پذیرفتند
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 کردن زنده و باطل میراندن و پیامبر سنت و خدا کتاب به را شما من شوید می متمایل دیگري به رسول بیت اهل وجود با

. کنم می آمرزش طلب مؤمن زن و مرد هر و خود براي و گویم می را این. کنم می دعوت دین هاي نشانه

 در چون ولی. پذیرفت می را) ع (امام سخن داشت آگاهی کمی اسالم تاریخ از و نبود هوي اسیر) تمیمی زاهدنماي (شرحبیل اگر

؟ گویی می چه عثمان قتل ي درباره: گفت و برد دیگر جاي هب را سخن، گران مغالطه همچون، کرد ناتوانی احساس امام منطق برابر

؟ شد کشته مظلوم که دهی می گواهی آیا

 به نیاز مسئله این در قضاوت. بزند هم بر را مجلس که نداشت این جز هدفی و بود آور پیام یک ي وظیفه از خارج پرسشی چنین

 و کردند ترك را حضرت آن محضر، بهانه همین به، نیز آنان و دنکر تصدیق را او) ع (امام لذا. داشت عثمان قتل علل بررسی

 تسمع ال انک«: دانست آیات این مصداق را آنان) ع (امام.هستیم بیزار او از ما ندهد گواهی او بودن مظلوم به کس هر: گفتند

 »مسلمون فهم بآیاتنا یومن من اال تسمع ان ضاللتهم عن العمی بهادي انت ما و مدبرین لوا و اذا الدعاء الصم تسمع ال و الموتی

 هدایت به ضاللت از را کوران توانی نمی تو و کنی اسماع توانی نمی کنند پشت که گاه آن را کردان و مردگان تو) 81 تا 80: نمل(

. شوند تسلیم حق مقابل در و آورند ایمان ما آیات به که بشنوانی توانی می را گروه آن فقط تو. شوي راهنما

   صفین جنگ سرنوشت تعیین

 سوداي اما. داد نشان خود از انعطاف و نرمش نوع همه سفیان ابی فرزند مخالفت مقابل در او بود استقامت و صبر مظهر امام

 تر سرسخت را او بلکه، نبخشید سودي تنها نه ناصحان اندرز و نمایندگان اعزام که بود فریفته را معاویه آنچنان خواهی ریاست

 ي غده این و ندهد هدر به این از بیش را خود گرانبهاي وقت و کند یکسره را جنگ کار که گرفت تصمیم) ع (امام الجرم. ساخت

. سازد جدا اسالمی ي جامعه پیکر از را سرطانی

 ممحتر پیمان این باشد بسته »تعرض عدم «پیمان گروهی با اسالمی حکومت اگر که است این دشمن با جهاد در اسالم مقررات از

. شود وارد خیانت در از خواهد می و دارد پیمانشکنی قصد مقابل طرف که کند احساس قرائنی بنابر اسالمی حاکم اینکه مگر است

 مسئله این به کریم قرآن که چنان. کند می جنگ به مبادرت و نماید می اعالم را پیمان لغو و کند می پیشدستی صورت این در

 خیانت از هرگاه) 58: انفال (»الخائنین یحب ال اهللا ان سواء علی الیهم فانبذ خیانۀ قوم من تخافن اما و«:فرماید می، کرده اشاره

. دارد نمی دوست را خیانتکاران خداوند که، کن لغو عادالنه طور به را آنها با خود پیمان، شدي بیمناك گروهی

 یورش دشمن به قبلی اخطار بدون دهد نمی اجازه حتی که است اخالقی اصول و عدالت حفظ بر اسالم عنایت از حاکی اصل این

. باشد نمایان او گفتار و رفتار از خیانت هاي نشانه چند هر، شود برده

 وجود تعرض عدم پیمان قبیل از پیمانی معاویه و او میان که حالی در زیرا. نهاد فراتر گامی هم اصل این از صفین در) ع (امام

 مع، ببیند آرامش روي چندي صفین فضاي و بردارند دست تعرض از طرفین شد سبب که بود حرام ماههاي احترام فقط و نداشت

 بن مرثد، است باقی خود قوت به باز محرم ماه گشتن سپري از پس آرامش این که کنند تصور شامیان مبادا اینکه براي، الوصف

 و کند فریاد رسا صداي با و گیرد قرار شام سپاه برابر رد خورشید غروب هنگام به محرم روز آخرین در که داد فرمان را حارث

 از شما بر و بازگردید حق به تا کردم صبر جنگ امر در و دادم مهلت شما به من: گوید می) ع (مؤمنان امیر، شام اهل اي: بگوید
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 شرایطی چنین در. نگفتید پاسخ را حق و نجستید دوري طغیان از ولی، کردم دعوت آن سوي به را شما و آوردم دلیل خدا کتاب

. دارد نمی دوست را خائنان خداوند که، برداشتم متقابل صورت به را امان نوع هر من

 آرایش به گروه دو هر و شد طرفین سپاه در وجوش جنب ي مایه، افکند طنین معاویه سپاه در مرثد ي وسیله به که) ع (امام پیام

: داد آرایش زیر صورت به را خود سپاه) ع (امام. شدند نمعی جناحها فرماندهان و پرداختند سپاهیان

 سپاه کل پرچم و شدند تعیین خزاعی بدیل بن عبداهللا نظام پیاده کل فرماندهی براي و یاسر عمار نظام سواره کل فرماندهی براي

 بخش در را یمنیها. رداختپ قلب و میسره و میمنه صورت به سپاه تقسیم به) ع (امام سپس. شد سپرده عتبه بن هاشم دست به

 قلب در بودند بصري و کوفی غالباً که را مضر قبیله شجاعان و چپ سمت در را ربیعه ي قبیله از مختلف هاي تیره و سپاه راست

 و قیس بن اشعث میسره و میمنه نظام سواره براي. کرد تقسیم نظام سواره به را قسمت سه این از یک هر و ساخت مستقر سپاه

 به را قبیله هر پرچم گاه آن؛ نمود تعیین را مره بن حارث و صرد بن سلیمان بخش دو هر نظام پیاده براي و عباس بن عبداهللا

 که کند می یاد بود اي قبیله به متعلق یک هر که پرچم شش و بیست از صفین ي وقعه در مزاحم ابن، سپرد آن سران و شخصیت

. است سخن ي الهاط ي مایه آنان قبایل و حامالن اسامی ذکر

 از سر خورشید که صبحگاهان. کرد تعیین را پرچمداران و فرماندهان و پرداخت خود سپاه آرایش به ترتیب همین به نیز معاویه

 تقاتلوهم ال«: فرمود چنین رسا صداي با و ایستاد خود سپاهیان میان در) ع (امام، شد قطعی ساز سرنوشت نبرد و برآورد افق

 فال فهزمتموهم قاتلتموهم فاذا. علیهم لکم اخري حجۀ یبدؤوکم حتی ایاهم ترککم و حجۀ علی اهللا بحمد انکمف، یبدؤوکم حتی

 داراً تدخلوا ال و ستراً تهتکوا فال قوم رجال الی وصلتم فاذا. بقتیل تمثلوا ال و عورةً تکشفوا ال و جریح علی تجهروا ال و مدبراً تقتلوا

 و امراءکم تناولن و اعراضکم شتمن ان و باذي امراة تهبجوا ال و عسکرهم فی وجدتم ما اال اموالهم من شیئا تاخذوا ال و باذنی اال

 المراة لیتناول الرجل کان ان و لمشرکات انهن و عنهن بالکف لنؤمر کنا لقد و العقول و االنفس و القوي ضعاف فانهن صلحاءکم

 دلیل و حجت نبرد این در بحمداهللا شما که، کنند آغاز شما با تا مکنید نبرد به آغاز »بعده من بهاعقبه فیعیر الحدید او بالهراوة

 کسی آن دادید شکست را آنان وقتی. شما دست در است دیگري حجت کنند آغاز نبرد به که اي لحظه تا آنان گذاردن رها و دارید

 که گاه آن و نکنید مثله را اي کشته و نسازید شکارآ را دشمن عورت و نکشید را زخمیها. نکشید بگریزد و کند شما به پشت که را

 دشمن اموال از چیزي و نشوید وارد من ي اجازه با جز کسی ي خانه به و ننمایید دري پرده رسیدید آنان اردوگاه و بارانداز به

 و بزرگان و گوید ناسزا را شما چند هر، نکنید تحریک ایذاء با را زنی. یابید دست آن بر نبرد میدان در که را آنچه مگر مگیرید

 دست که بودیم مأمور ما بودند مشرك آنان که روزي باشند می ضعیف قدرت و عقل حیث از آنان زیرا، دهد دشنام را شما نیکان

 ردمو او فرزندان بعداً که بود ننگی این کرد می حمله آهن یا عصا با زنی به مردي جاهلیت دوران در اگر و نکنیم دراز آنان سوي به

. گرفتند می قرار نکوهش

. کرد می سفارش زیر امور به را خود سربازان »نهروان «و »صفین «و »جمل «نبردهاي در) ع (مؤمنان امیر

 و المبارزة و المجادلۀ و المنازلۀ علی انفسکم وطنوا و الکالم اقلوا و االصوات اخفضوا و االبصار عضوا، جل و عز اهللا اتقوا اهللا عباد«

! خدا بندگان. »الصابرین مع اهللا ان اصبروا و ریحکم تذهب و فتفشلوا تنازعوا وال تفلحون لعلکم کثیراً اهللا اذکروا و اثبتوا و ۀالمکاءم

 گالویز و مبارزه براي را خود. بگویید سخن کمتر و بکاهید خود صداهاي از و افکنید زیر به را چشمها، بپرهیزید خدا مخالفت از

 دو و اختالف از. شوید رستگار تا کنید یاد را خدا و باشید استوار و قدم ثابت. کنید آماده داندان و چنگ با دفاع و دشمن با شدن
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 سخنان، باري.است بردباران با خداوند که باشید بردبار. نرود میان از شما عظمت و شوکت و نگرایید سستی به تا بپرهیزید دستگی

 بود شده تنظیم طوري) ع (امام سپاه صفهاي. کرد علم قد دشمن برابر در رزمی ستون هیازد با حضرت آن و یافت پایان) ع (امام

  . گرفتند قرار یکدیگر روي در رو جنگ ي صحنه در زیستند می شام در بخشی و عراق در آنان از بخشی که اي قبیله افراد که

. بود حاکم طرفین بر امید فضاي و ارامد و بس آتش سیاست هنوز و رفت می پیش کندي به نبرد چرخ، نخست روزهاي در

 شب تا صبح از و یافت شدت نبرد بعدها ولی. کشیدند می نبرد از دست بعد به آن از و پرداخت می جنگ به ظهر تا رزمی ستونهاي

. یافت ادامه نیز شب از بخشی در حتی

  رزمی ستونهاي حرکت

 و آمدند نبرد به خود فرمان تحت افراد با شام سپاه از مسلمه بن بیبح و) ع (امام سپاه از اشتر مالک، صفر ماه از نخست روز در

. بازگشتند خود اردوگاه به و گرفتند فاصله هم از سپس. شدند کشته گروهی طرفین از و پرداختند نبرد به را روز از بخشی

 میدان به گام کیفیت همین به سلمی رابواالعو شام سپاه از و نظام پیاده و سوار از گروهی رأس در عتبه به هاشم، دوم روز در

. پرداختند نبرد به پیاده با پیاده و سواران با سواره و نهادند

 میان نبرد ترین سخت و آمدند میدان به خود فرمان تحت افراد با معاویه سپاه از عمروعاص و) ع (امام سپاه از عمار، سوم روز در

. گرفت انجام دو آن

 مسلمانان بر و ورزیده عداوت پیامبر و خدا به که بشناسید را کس آن خواهید می آیا: گفت بلند صداي اب شام لشکر برابر در عمار

 فوراً او، کند کمک را خود پیامبر و سازد ظاهر را خود دین خواست خدا که گاه آن؟ است کرده کمک را مشرکان و داشته روا ستم

 مجرمان دوست و مسلمانان دشمن او، درگذشت) ص (پیامبر که هنگامی و .کرد اسالم به تظاهر رغبت و میل روي از نه ترس از

 خواهد می که است کسی او. برخیزید نبرد به او با و کنید لعن را او. است معاویه همان شخص این که باشید آگاه، مردم اي. شد

. کند یاري را خدا دشمنان و سازد خاموش را خدا نور

 مال و خون آوردند اسالم که گاه آن و آورند اسالم تا کنید نبرد مردم با: فرمود) ص (اکرم رسول که گفت عمار به مردي اینجا در

 و کرد اسالم به تظاهر بلکه نیاورد اسالم نخست روز از اموي حزب: افزود و کرد تصدیق را او سخن عمار.کند می پیدا مصونیت آنها

. پیداکرد یاور و ریا خود کفر براي که روزي تا، داشت پنهان را خود کفر

 ولی، کرد صادر حمله فرمان نیز او و داد نظامیان سواره قسمت به حمله دستور نظام سواره فرمانده به و گفت را سخن این عمار

 یک اب) ع (امام سربازان و داد حمله فرمان نیز او و داد دستور نظام پیاده فرمانده به گاه آن. دادند نشان پایداري او برابر در شامیان

. کند عوض را خود جایگاه که شد ناچار عمروعاص و ریختند درهم را دشمن صفوف یورش

 آن سران و اموي حزب تکفیر طریق از عمار. بود جسته توسل آن به عمار که شد متوسل اي حربه به سیاست پیر عمروعاص

 که بود پرچمی همان این. برافراشت را آن و کرد نیزه سر بر سیاهی پارچه نیز عمروعاص متقابالً. افکند دشمن صفوف در آشوبی

 هر نفوذ از جلوگیري براي) ع (امام. درآمد گفتگو به زبانها و شد خیره آن به چشمها. بود داده او دست به) ص (اکرم پیامبر روزي
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 را پرچم این روزي) ص (پیامبر؟ چیست پرچم این داستان دانید می آیا: گفت و پرداخت خود یاران کردن روشن به فوراً فتنه نوع

؟ است چیز چه درآن: گفت عمروعاص؟ برگیرد است آن در آنچه با را آن که کیست: گفت و کرد اسالم سپاه به رو و آورد بیرون

 سوگند خدا به اما، گرفت شرط این به را آن عمروعاص. نشود نزدیک کافري به و نجنگد مسلمانی با که این: فرمود) ص (پیامبر

. جنگد می مسلمانان با امروز و شد نزدیک انمشرک به که

 را خود کفر و نمودند اسالم به تظاهر بلکه، نیاوردند اسالم دل صمیم از گروه این، آفرید را انسان و شکافت را دانه که خدایی به

. نکردند ترك را مازن ظاهر در اینکه جز، بازگشتند خود عداوت به یافتند یارانی کفر ابراز براي که هنگامی و کردند پنهان

 آتش. کرد مبارزه آهنگ گروهی با عمر بن عبیداهللا نیز شام سپاه از و نهاد میدان به گام ستونی با حنفیه محمد، چهارم روز در

 محمد. برخیزند نبرد به هم با که داد پیغام حنفیه محمد به عبیداهللا. داد رخ گروه دو میان شدیدي نبرد و شد برافروخته جنگ

 داد توقف فرمان او به و راند فرزندش سوي به را خود اسب فوراً و شد آگاه جریان از) ع (امام. بجنگد او با تن به تن تا کرد حرکت

 و لرزید خود بر سخن این شنیدن از عبیداهللا. بیا پیش، جنگم می تو با من: گفت و راند عبیداهللا سوي به را خود اسب گاه آن و

 فاصله هم از طرفین سپاهیان موقع این در. شد دور معرکه از و بازگرداند را خود اسب سپس. نیست ازينی تو با جنگ به مرا: گفت

.بازگشتند خود اردوگاههاي به و گرفتند

 سرکردگی و عباس ابن را عراقیان فرماندهی که رزمی ستون دو، بود یکسنبه روز که هشت و سی سال صفر ماه پنجم روز در

 به و کشیدند جنگ از دست ظهر هنگام به شدید نبردي از پس و پرداختند نبرد به داشتند عهده بر بهعق بن ولید را شامیان

 را او عباس ابن. گفت ناسزا را عبدالمطلب فرزندان و پرداخت گویی دشنام به شامیان فرمانده هنگام این در. بازگشتند خود مراکز

. گفت ترك را میدان و نداد مبارزه به تن او ولی طلبید مبارزه به

 به که کند فرماندهی فردي را آنان رزمی ستون نباید گرنه و، بودند اسالم تاریخ و واقعیات از دور و کر و کور مردمی شام سپاه

 »فتبینوا بنباء فاسق جاءکم ان«: فرمود او ي درباره کریم قرآن که است فردي همان ولید. است نابکار و »فاسق «قرآن تصریح

 توصیف چنین را او قرآن که است مردي همان این پ. کنید بررسی آن ي درباره آورد خبري فاسقی اگر عنیی) 6: حجرات(

 که است کسی همچون است مؤمن که کس آن آیا یعنی) 18: سجده (»یستوون ال فاسقاً کان کمن مؤمنا کان افمن«: فرماید می

. نیستند برابر دو این هرگز؟ است فاسق

) ع (امام سخنرانیهاي ولی، گشتند می باز خود اردوگاه به نتیجه اخذ بدون طرفین و شدند می کشته گروهی ندچ هر نبردها این در

 پنجم روز در، لذا. شد می واضح بیش و کم معاویه ادعاي پایگی بی و ساخت می روشن شام مردم بر را افق، عباس ابن و عمار و

 سپاه که بود تاریکی ي نشانه، نور سوي به آنان فرار. پیوست)ع (امام سپاه به امش قاریان از گروهی با حمیري ابرهم بن شمر، نبرد

. شد بیمناك سخت آن تکرار از و لرزید خود بر شام عاصی فرمانرواي. بود گرفته فرا را شام

 قدم داري اسالم در و دارد نزدیک خویشاوندي محمد با که کنی نبرد مردي با خواهی می تو: گفت و کرد معاویه به رو عمروعاص

 و قهرمانان با و محمد شمار انگشت یاران با او. همتاست بی جنگ رموز به آشنایی و معنویت و فضیلت در او. است استوار و راسخ

 در را شامیان است الزم. است بزرگی و هیبت مسلمانان نفوس در آنان براي و است آمده تو جنگ به آنان افراد شریفترین و قاریان
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 چه هر و. کنی تطمیع را ایشان کند ماللت ایجاد آنان در جنگ مدت طول آنکه از پیش و دهی قرار تنگناها و مواضع نتری سخت

. باطلی بر تو که مکن فراموش را این، کنی می فراموش را

 ورع و تقوي و دین به تظاهر نبرد میدان به شامیان جذب عوامل از یکی که فهمید و آموخت پند سیاست پیر سخنان از معاویه

 فراز بر و طلبید حضور به را شام سپاه سران و دادند ترتیب منبري که داد فرمان، رو این از. نباشد اثري آن از دل در چه گر است

 به را خود سرهاي و جانها، مردم اي: گفت و ریخت تمساح اشک مذهب و دین براي دل سوخته فردي همچون و گرفت قرار منبر

 و هستید حق بر شما. است آن حفظ و حقیقت روز، است خطر پر روزي امروز. مکشید یاري از دست و مشوید سست. بسپارند ما

 را او کسی آسمان در و است ریخته را حرامی خون و شکسته را بیعت که کنید می نبرد کسی با شما. است حجت شما دست در

. آمد پایین منبر از و گفت معاویه سخنان شبیه خنانیس و گرفت قرار منبر فراز بر عمروعاص گاه آن.شمارد نمی معذور

  امام سخنرانی

 حضرت آن لذا. کند می دعوت جنگ به را شامیان دین به تظاهر و نیرنگ و حیله طریق از معاویه که رسید گزارش) ع (امام به

 به را پیامبر یاران و کرده تکیه خود مانک بر که حالی در دیدم را امام: گوید می راوي. گردآیند اي نقطه در همگان که داد دستور

 چنین و آورد بجا را خدا ستایش پس. هستند او گرداگرد در پیامبر یاران که شوند آگاه مردم خواست می و بود گردآورده خود دور

 شیطان و، خودبینی و کبر از نخوت و است گردنکشی از خودخواهی. بسپارید خاطر به را آن و بشنوید مرا سخنان مردم:گفت

 یاري از دست و مگویید ناسزا. است مسلمان برادر مسلمان که باشید آگاه.دهد می باطل ي وعده شما به که است حاضري دشمن

 خارج آن از کند ترك را آن کس هر و پیوسته آن به گرفت را آن کسی هر. است هموار آن راههاي و یکی دین شریعت. مکشید

، نماید تخلف اما کند وعده یا، ورزد خیانت ولی شود شمرده امین که کس آن. است گردیده نابود شود جدا آن از هرکس و شده

. نیست مسلمان، بگوید دروغ ولی کند گفتگو

 ماست از و اسالم رهبري ماست در و پیامبران خاتم ماست از. است برتري ما کردار و راست ما گفتار. هستیم رحمت خاندان ما

 نماز داشتن بپا و خدا رضاي کسب و آن راه در پایداري و وي دشمن با جهاد و پیامبر و خدا سوي به را شما من، خدا کتاب قاریان

. کنم می دعوت اهلش به المال بیت رساندن در کوشش و رمضان ماه ي روزه و خدا ي خانه زیارت و زکات پرداخت و

 دانید می شما! کنند تشویق دینداري به را مردم که دشدن آن بر سهمی عمروعاص و اموي ي معاویه که است جهان شگفتیهاي از

 سپر را جانم گرفت فرامی را آنان لرز و ترس و کشیدند می عقب قهرمانان که مواضعی در و ام نکرده مخالفت پیامبر با هرگز من که

 و، بود من آغوش در او سر که حالی در سپرد جان خدا پیامبر. داشت گرامی فضیلت این به مرا که را خدا سپاس. دادم می قرار او

 از پس امتی هیچ که سوگند خدا به. گردانیدند برمی سو آن به سو این از را او بدن مقرب فرشتگان و دادم غسل را او تنهایی به

. کرد غلبه حق اهل بر باطل اهل اینکه مگر نگشت دچاراختالف خود پیامبر رحلت

 که ساخت آگاه را شما، امام: گفت و کرد مردم به روي، وفادار یار و ایمان با پیر آن، عمار، رسید اینجا به) ع (امام سخنان وقتی

. آن پایان در نه و گرفت پیش در را صحیحی راه کار آغاز در نه، امت
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 مگانیه هجوم خواستار پایان در و فرمود ایراد صفر ماه دوشنبه عصر در را خود سخنان) ع (امام که آید می بر مزاحم ابن سخنان از

 و کرد آماده جمعی دسته ي حمله براي را سپاهیان، صفر هفتم شنبه سه روز در، رو این از. شد فساد ي ریشه کندن براي سپاهیان

. کرد ترسیم را جنگ روش آن در و فرمود ایراد اي خطابه

  شود می آغاز همگانی حمله

 اي نتیجه محدود صورت به زرهی ستونهاي حرکت و موضعی حمالت و گذشت می صفین خونین جنگ آغاز از تمام روز هشت

 محدود نبردهاي که بود مطمئن و، یابد دست هدف به ضایعه کمترین با که کند چه که بود اندیشه این در) ع (امام. بود نبخشیده

 مورد زیر سخنان با را خود یاران) چهارشنبه شب (صفر ماه هشتم شب ماه پرتو در، جهت این از. ندارد دیگري ي نتیجه ضایعه جز

 اگر. شد نخواهد شکسته ساخت استوار که را آنچه و شود نمی استوار شکست را آنچه که را خداي سپاس: داد قرار خطاب

 بر نزاع به او به مربوط امور از امري در بشري و کردند نمی اختالف خالیق سایر از یا امت این از نفر دو حتی، خواست می

 در رو و کشاند نقطه این به را گروه این و ما، سرنوشت و تقدیر. شدند نمی منکر را فاضل افراد فضل ،مفضول افراد و خاست نمی

 را ستمگر تا کند می تعجیل عذاب نزول در بخواهد اگر. هستیم او محضر در و خدا شهود انداز چشم در همگی. داد قرار هم روي

 کردار به را بدکاران تا است داده قرار پاداش سراي را آخرت سراي و کردار ي خانه را دنیا او. سازد آشکار را حق و نماید تکذیب

. شوید می روبرو دشمن با، خدا خواست به، فردا که باشید آگاه. دهد پاداش آنان نیک کردار سبب به را نیکوکاران و، کیفر بدشان

 رو احتیاط و جدیت با آنان با فردا و، بخواهید پیروزي و پایداري خداوند از و بخوانید قرآن بیشتر و بگزارید نماز بیشتر امشب پس

. باشید راستگو خود کار در و شوید برو

 و رفتند خود تیرهاي و ها نیزه و شمشیرها سوي به همگی امام سپاهیان سپس. کرد ترك را مجلس و گفت را سخن این) ع (امام

. پرداختند خود سالحهاي اصالح به

. دارد اعالم نبرد براي را عراق مردم آمادگی و بایستد شامیان برابر در مردي که داد صفرفرمان ماه شتمه چهارشنبه درروز) ع (امام

 و اردن و حمص مردم. کرد تقسیم گوناگون هاي دسته به را آنها و پرداخت خود سپاه تنظیم به) ع (امام همچون نیز معاویه

 فهري قیس بن ضحاك فرماندهی به شام مردم را معاویه جان حفظ و ندداد می تشکیل را او سپاه از گوناگونی جناحهاي قنسرین

. کنند جلوگیري، بود معاویه جایگاه که، لشکر قلب به دشمن نفوذ از تا کردند احاطه را او دور و گرفتند عهده بر

 او لذا. کند کمک سپاه شآرای در معاویه به خواست و نگرفت قرار عمروعاص پسند مورد بود شده انجام که شکلی به سپاه تنظیم

 را حمصیان فرماندهی: گفت و) باشد او آن از مصر حکومت، پیروزي صورت در که (انداخت بودند بسته هم با که پیمانی یاد به را

 و فرستاد حمصیان فرمانده نزد را کسی فوراً و شد خوشحال او پیشنهاد از معاویه. کن کنار بر آن از را ابواالعور و واگذار من به

 تو لذا، برگزیدم نظام سواره فرماندهی به را او من نداریم تو و من که دارد اي تجربه و سابقه رزمی امور در عمروعاص: که داد پیغام

. برو دیگر اي منطقه به

 هدزا عمروعاص فرزند دو این که بیاورید خاطر به (طلبید را محمد و عبداهللا خود فرزند دو، مصر حکومت امید به، عمروعاص

 او یاور و یار صمیمیترین حاال ولی داشتند می باز »ابوسفیان «فرزند از حمایت به آلودگی از را پدر کار آغاز در که بودند نمایانی

 گرگ عاقبت(» ؟الحیۀ اال الحیۀ تلد هل«: که است رایج فارسی و عربی زبان در که اندازد می مثلی یاد به را ما جریان اي! هستند
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 ي مقدمه در زرهپوشان که داد دستور و کرد تنظیم را سپاه، خود نظر و تجربه بنابر و) ) شود بزرگ آدمی با گرچه شود گرگ زاده

 ترتیب و نظم و کنند گردش صفوف میان در که داد دستور خود فرزند دو به گاه آن. قرارگیرند آن انتهاي در زرهان بی و سپاه

 و داد قرار بررسی مورد را آن نظم و افتاد راه به سپاه میان در خود و نکرد اکتفا نیز این به حتی. نمایند وارسی دقت به را آنها

 آهنگ کس هر که داد فرمان و گرفتند عهده بر یمنیها را آن حفاظت که گرفت قرار منبري فراز بر سپاه قلب در معاویه همچون

. بکشند را او فوراً باشد داشته منبر به شدن نزدیک

 باشد معنوي هدف و انگیزه اگر ولی، بگمارد خود حفاظت براي را گروهی باید باشد فرمانروایی و قدرت کسب، نبرد زا انگیزه هرگاه

 بر حضرت آن بلکه، نداشت عهده بر را) ع (امام از حفاظت کسی تنها نه، لذا. ندارد پروایی هدف طریق در خود شدن کشته از

 شام قهرمانان اندام بر لرزه خود خراش جگر هاي نعره با و کرد می رهبري را سپاه و داد می فرمان و بود سوار شبرنگی اسب

. کرد می درو را آنان اش برنده شمشیر با و انداخت می

 به اعتقاد و آخرت سراي به ایمان ي زاییده طلبی شهادت فرهنگ. هاست انگیزه در اختالف معلول رهبري ي شیوه در اختالف

 دنیا زندگی به دلبستگی ي زاییده خویشتن جان حفظ براي دیگران کردن فدا و مرگ از ترس که حالی در، است خویش حقانیت

: گفت چنین) ع (امام سپاه ي درباره و کرده اعتراف حقیقت این به عاص فرزند که اینجاست شگفت و است ماده ماوراء انکار و

 و خواهی خیر. ندارند شهادت از باکی و اند آمده میدان به انیآسم هدفی با گروه این: یعنی »السماء بلغت بخطۀ جاؤوا هؤالء فان«

 او پیروزي به عالقه خود منافع چوب درچهار او بلکه، نبود او پیروزي طلب به و او به عالقه روي از معاویه به عاص فرزند یاري

: است حقیقت این بیانگر،درزیر شده یاد ي مذاکره.کشید می او رخ به پیوسته را آن بهاي، معاویه با مشورت و نظر اظهار در و داشت

. بپرداز سپاه صفوف تنظیم به زودتر چه هر: معاویه

. باشد خودم براي حکومتم اینکه شرط به: عمروعاص

 چیز، مصر حکومت از غیر مگر؟ حکومت کدام: پرسید فوراً، شود او رقیب، امام از پس، عمروعاص مبادا اینکه ترس از: معاویه

؟ هیخوا می دیگري

 آیا؟ باشد بهشت از عوض تواند می مصر آیا: گفت و زد چهره بر تقوا از ماسکی، تقوا بی سوداگر و کار کهنه سیاستباز، عمروعاص

؟ بود خواهد، گیرد نمی آرام هرگز که، دوزخ عذاب براي مناسب بهایی، علی کشتن

. نشنود کسی را تو سخن، آرام، آرام: گفت العاده فوق راصرا با، گردد منتشر سپاه میان در عمرو سخن اینکه ترس از، معاویه

 را خود سرهاي و کنید مرتب را خود صفهاي،شام سربازان: گفت و کرد شام مردم به رو، مصر حکومت آرزوي به، عمروعاص، باري

 را آنان خدا که یدبکش را آنان. کنید جهاد خود دشمن و خدا دشمن با و بگیرید کمک خدا از. دهید عاریت خود پروردگار به

. سازد نابود و بکشد

 داشت که نیرویی سبب به که آوردند شبرنگی اسب او براي و طلبید اسبی) ع (امام روز آن در، گذشت که چنان، طرف آن از

 سبحان«: کرد تالوت را آیه این و گرفت دست به را آن زمام) ع (امام. شد می کشیده دهنه دو با و بود جهش حال در پیوسته

) 13: زخرف. (»لمنقلبون ربنا الی انا و مقرنین له کنا ما و هذا سخرلنا الذي



٢٨٦

. گردیم می باز خدا سوي به همگی و، نبود آن توانایی و قدرت را ما و ساخت مسخر ما براي را مرکب این که خدایی است منزه

 شخصت و األیدي رفعت و القلوب أفضت و األبدان اتعبت األقدام نقلت إلیک اللهم: گفت و برداشت دعا به دست گاه آن

، خدایا .الفاتحین خیر أنت و بالحق قومنا بین و بیننا افتح ربنا أهوائنا تشتت و عدونا کثرة و نبینا غیبۀ إلیک نشکوا إنا اللهم...األبصار

... گردد می باز چشمها و شود یم بلند دستها و گردد می متوجه دلها و افتد می رنج به بدنها و شود می برداشته گامها تو سوي به

 قوم این و ما میان، خدایا. آوریم می تو درگاه به را خواستهایمان پراکندگی و دشمنان فزونی و پیامبرمان غیبت ي شکوه ما، خدایا

 ولا از و شد آغاز سرتاسري ي حمله صفر ماه هشتم چهارشنبه روز در سرانجام.هستی داورها بهترین تو که، کن داوري حق به

. بازگشتند خود اردوگاههاي به پیروزي به دستیابی بدون طرفین و داشت ادامه شب تا بامداد

 از نیز او یاران و کرد آغاز را حمله خود، دعایی خواندن از پس گاه آن و آورد بجا تاریکی در را صبح نماز) ع (امام، پنجشنبه روز در

. پرداختند نبرد به طرف هر

 الشهادة فارزقنا علینا اظهرتهم ان و، للحق سددنا و الغی فجنبنا عدونا علی اظهرتنا ان«: بود این حمله از بلق امام دعاي از بخشی

 حق براي را گامهایمان و بازدار ستم از را ما فرمودي پیروز خود دشمن بر را ما اگر! پروردگارا» .الفتنۀ من اصحابی بقیۀ اعصم و

. کن حفظ فتنه از را یارانم ي باقیمانده و فرما ما نصیب را شهادت شدند روزپی ما بر آنان اگر و. گردان استوار

  امام سپاه سران آتشین هاي خطابه

 کند می بر جاي از را سپاه یک اي خطابه بسا چه. کرد می ایفا بزرگی تبلیغی نقش سپاه هر بزرگ شخصیتهاي و سران سخنرانیهاي

 شخصیتهاي، همگانی ي حمله روز دومین، صفر ماه نهم پنجشنبه روز در، جهت نای از. ساخت می فراهم را پیروزي مقدمات و

 و) ناصرین ي منطقه در (قیس بن سعید، بدیل بن عبداهللا مانند بزرگانی امام از غیر. پرداختند سخن به) ع (امام سپاه در بزرگی

 حوادثی میان این در. کردند تحریک شامی شمند به یورش بر را امام سپاه، خاصی منطق با، کدام هر و گفتند سخن اشتر مالک

. شویم می یادآور را آنها از برخی که داد رخ نیز

  ؟گیرد می دست به را قرآن این کسی چه

 شامیان و بگیرد را قرآن این که کیست: گفت و کرد خود سربازان به رو، حجت اتمام براي، کند آغاز را نبرد آنکه از پیش) ع (علی

؟ ندک دعوت آن به را

 از جوان همان باز و کرد تکرار را خود سخن دیگر بار) ع (امام. کرد آمادگی اعالم و برخاست سعید نام به جوانی هنگام این در

 را آنان و کرد حرکت معاویه سپاه سوي به نیز او و سپرد او به را قرآن) ع (علی گاه آن. مؤمنان امیر اي من: گفت و برخاست جاي

  . آمد در پاي از دشمن ي وسیله به که نکشید طولی ولی، کرد دعوت آن به عمل و خدا کتاب به
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  حجر دو مبارزه

 صف در نیز بعدها و بود آورده اسالم او دست به و شده شرفیاب) ص (پیامبر حضور به که است کسانی از کندي عدي به حجر

 همراه، معاویه جالدان دست به و داد دست از راه این در را خود جان وسرانجام داشت قرار وي حریم مدافعان و) ع (علی مخلصان

 به وي از تاریخ در. شد کشته) دارد قرار شام کیلومتري بیست در تقریباً که (»عذراء مرج «در، امام مخلصان از گروهی با

، حجر دو این روزي نینچ در اتفاقاً.شود می برده نام حجرالشر به یزید بن حجر وي عموي از که حالی در، کنند می یاد حجرالخیر

 که حالی در و شد آغاز حجرالشر جانب از مبارزه به دعوت. گرفتند قرار یکدیگر روي در رو، داشتند هم با که نزدیکی پیوند رغم به

 حجر بر اي نیزه و شتافت یزید بن حجر کمک به خزیمه نام به معاویه سپاه از مردي بودند مبارزه مشغول خود هاي نیزه با دو آن

 میدان از و نهاد فرار به پا یزید بن حجر ولی، کشتند را او و بردند حمله خزیمه بر حجر یاران از گروهی موقع این در. زد عدي بن

. رفت بیرون

   شام سپاه  میسره بر بدیل بن عبداهللا حمله

 در و) ص (اکرم پیامبر القدر جلیل بیصحا او. رفت می شمار به) ع (امام سپاه ي پایه بلند فرماندهان از خزاعی بدیل بن عبداهللا

. بود زبانزد، اشتر مالک از پس، آفرینی حماسه و شجاعت و نفس طهارت

 قیس و یاسر عمار پیرامون عراق قاریان. کرد می فرماندهی عباس بن عبداهللا را چپ جناح و بود وي با سپاه راست جناح فرماندهی

. بودند آمده گرد بدیل بن عبداهللا و سعد بن

 به مقام حقیقی صاحبان با و نیست او آن از که کرده ادعا را مقامی معاویه: گفت و کرد خود یاران به رو حمله آغاز از پیش عبداهللا

 را گمراهی و پرداخته حمله به گوناگون احزاب و) نشینان بادیه (اعراب با وي.است آمده حق نبرد به باطل منطق با و برخاسته نزاع

 و، تخشوهم ال و الجفاة الطغاة قاتلوا. مبین برهان و ربکم من نور علی اهللا و انتم و«: گفت که آنجا تا. است داده جلوه زیبا آنان براي

. ابر ال و اتقی ال و بازکی هذه فی هم ما اهللا و النبی مع قاتلتهم قد و... مبرور ظاهر ربکم من کتاب ایدیکم فی و تخشونهم کیف

 کنید نبرد کار جفا اوباش این با. هستید روشن دلیلی و خدا از نوري پوشش در، سوگند خدا به، شما. »معدوک و اهللا عدو الی قوموا

 با پیامبر همراه شما. است شده پذیرفته و روشن که خداست از کتابی شما دست در آنکه حال، بترسید چگونه. نترسید آنان از و

 و خدا دشمن با نبرد براي و برخیزید. نیستند زمان آن از نیکوکارتر و تر هپاکیز اکنون که سوگند خدا به و اید کرده نبرد آنان

. کنید حرکت خود دشمن

 را حمله و) شمشیري دست هر در (برداشت شمشیر دو و کرد تن بر زره دو، داشت عهده بر را میمنه فرماندهی که حالی در او

 را شام سپاه ي مسیره ي فرمانده مسلمه بن حبیب لشکر و برداشت خود راه سر از را معاویه سپاه نخست ي حمله در و کرد آغاز

 که، معاویه نگهبانان. بردارد میان از را الفساد ام این و برساند معاویه ي خیمه به را خود که بود این او همت تمام. داد شکست

 از مانع، بودند کرده احاطه را او گرداگرد دیوار پنج صورت به دیگر عبارت به یا صف پنج صورت به و بودند بسته او با مرگ پیمان

 عبداهللا حمالت اینکه با ولی. ریخت فرو دیگري از پس یکی و نکرد ایجاد مشکلی چندان دیوارها این ولی. شدند او پیشروي

. شد کشته و درآمد پاي از برساند معاویه خرگاه به را خود آنکه از پیش، بود درخشان

. نویسد می »صفین ي وقعه «در مزاحم ابن از روشنتر را جریان خود »تاریخ «رد طبري جریر ابن مورد این در
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، مالک. برد می حمله میمنه سوي به نیز اشتر مالک و بود نبرد حال در دشمن سپاه ي میسره با عبداهللا: کند می گزارش چنین او

 رفت می تصور آورد می فرود را آن چون که شتدا دست در یمنی فلزي ي صفحه یک، بود رفته فرو آهن از پوششی در که حالی در

 کرد مار و تار را میمنه خود حمالت در او. ساخت می خیره را دیدگان آن شعاع برد می باال را آن وقتی و است ریزان آن از آب که

 وي. بودند رسیده نقطه آن به، کرد نمی تجاوز نفر سیصد از آنان شمار که، قراء از گروهی با بدیل بن عبداهللا که رسید اي نقطه به و

. اند چسبیده زمین به که یافت مردگانی صورت به را عبداهللا یاران

 پاسخ چون و پرسیدند امام احوال از فوراً و شدند خوشحال اشتر ي مشاهده با آنان و کرد دور آنان اطراف از را دشمن مالک

. آوردند بجا را خدا سپاس جنگد می خود سپاه ي میسره در و است سالم حضرت آن که شنیدند

 ولی. یابد دست او خود بر معاویه نگهبانان کشتن از پس و رود پیش به که ورزید می اصرار خود کم افراد با عبداهللا حال این در

 یک با که کرد می تصور او ولی. کند دفاع خود از و نماید توقف هست که اي نقطه در و نکند پیشروي که داد پیام او به اشتر

 در و داد ادامه خود پیشروي به جهت این از. یابد دست معاویه بر و کند متالشی را نگهبانان صف تواند می آسا برق ي ملهح

 در پاي از ضربه یک با آمد می پیش که ار کسی هر و کرد آغاز را حمله خود یاران با داشت شمشیري دستی هر در حالیکه

. کند عوض را خود جایگاه شد ارناچ معاویه که رفت پیش قدر آن و آورد می

 برادري او مقصود و داد می سر »عثمان لثارات یا «شعار نگهبانان با کارزار هنگام به وي که بود این عبداهللا ي حمله شگفتیهاي از

 اهللاعبد چگونه که بود رفته فرو شگفت در و داشت دیگري برداشت ازآن دشمن ولی، بود شده کشته نبرد این در وي از که بود

! کند می دعوت عثمان خون انتقام اخذ بر را مردم

 داد پیغام مسلمه بن حبیب خود سپاه ي میمنه فرمانده به کراراً و ترسید خود جان بر جداً معاویه که رسید جایی کاربه سرانجاکم

 معاویه خرگاه با چندانی ي فاصله او. نداشت باز هدف تعقیب از را عبداهللا و نرسید جایی حبیب کوششهاي ولی. برسد او داد به که

 و شد واقع مؤثر تاکتیک این. بروند او جنگ به سنگ پرتاب با که دهد دستور نگهبانان به که ندید این جز اي چاره معاویه. نداشت

. افتاد مینز روي به مجروح بدن با او و آوردند در پاي از بودند او اطراف در کمی افراد که را عبداهللا سنگ پرتاب با نگهبانان

. شد حاضر او جسد باالي بر، گنجید نمی پوست در شادي از و بود برده سالمت به جان قطعی خطري از که، معاویه هنگام این در

 معاویه. فرستاد رحمت او بر و افکند عبداهللا صورت بر را خود ي عمامه، بود معاویه نزدیکان از که، عامر بن عبداهللا نام به مردي

 نخواهد مثله را او که قولی دادن با معاویه. داشت دوستی او با گذشته در زیرا، ورزید ابا او ولی کند باز را او صورت که ورزید اصرار

 و. القوم کبش اهللا و هذا«: گفت افتاد عبداهللا ي چهره بر معاویه ي دیده وقتی. ببیند را امام شجاع فرمانده صورت که شد موفق کرد

 قهرمان دو بر مرا خدایا. است جمعیت این بزرگ او، سوگند خدا به. »الکندي االشعث و النخعی باالشتر یاظفرن اللهم الکعبۀ رب

. گردان پیروز، کندي اشعث و نخعی اشتر، دیگر

  : است این آن بیت نخستین که جست تمثل حاتم بن عدي اشعار به عبداهللا نظیر کم شجاعت و قهرمانی وصف در گاه آن

 شمرا الحرب ساقیها عن شمرت ان و/ عضها الحرب به عضت ان الحرب أخ
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. زد باال آستین نیز او زند باال آستین اگر و کند چنان نیز او دهد نشان دندان او به جنگ اگر که است کسی جنگجو مرد

 تا و شد آغاز هشت و سی سال صفر ماه آغاز از معاویه هواداران و) ع (امام پیروان میان واقعی نبرد الهریر لیلۀ تا نبرد ي ادامه

 ماه سیزدهم را صلح کتاب تاریخ شده یاد ي صفحه در طبري جریر ابن. 31 ص، 6 جزء، 3 ج، طبري تاریخ (ماه آن سیزدهم نیمروز

 الهریر لیلۀ باید طبعاً، بوده چهارشنبه روز صفر ماه آغاز چون ولی؛ 24 ص (کند می معرفی جمعه روز را الهریر لیلۀ و میداند صفر

 ماه دهم العریر لیلۀ باید صورت این در، باشد جمعه شب دومین مقصود اگر و). ماه جمعه شب سومین (باشد صفر هفدهم شب

 طرفین بین سرد ي مشاجره روز سه صلحنامه نگارش تا الهریر لیلۀ روز نیم میان در شود گفته اینکه مگر. سسیزدهم نه، باشد صفر

 نبرد که است این آمده مزاحم ابن صفین ي وقعه در آنچه ظاهر ولی. است گردیده منجر لحنامهص نگارش به سوم روز و داشته ادامه

 است داشته ادامه نیز دهم از پس

 در »هریر«. نامند می »الهریر لیلۀ «را ماه آن ي نیمه شب نگاران وقایع. داشت ادامه ) 387 تا 390 صص، 2 ج، الذهب مروج - 2

 و کشید می زوزه سگ همچون) ع (امام سپاه ضربات زیر در شب آن در معاویه سپاه زیرا، یندگو می سگ ي زوزه به عرب لغت

 میان در اختالف ایجاد و فریب و خدعه طریق از، عمروعاص ناگهان که شود برچیده امویان و معاویه حکومت بساط که بود نزدیک

 و کشید »حکمیت «به جریان ماه هفدهم جمعه روز در سرانجام و ساخت متوقف را ساز سرنوشت و خونین نبرد، امام سپاهیان

. شد موقت بس آتش اعالم

 است داده دست از را خود اي زنجیره حالت حوادث نقل بعد به آن از ولی، اند نوشته ترتیب به دهم روز تا را صفین حوادث مورخان

 اي گونه به الهریر لیلۀ روز ي نیمه تا را روز چند این ایعوق نیز ما. دهد ترتیب حوادث به خود شناسی تاریخ شم با باید نگار وقایع و

. نگاریم می

  دهم روز حوادث

 عاشقان. افشاند بود درآمده خون از گردابی صورت به که صفین دشت بر را خود نور و شکافت را افق ي سینه صفر دهم روز آفتاب

. بودند کرده احاطه چشم مردمک همچون را او و زده حلقه او وجود گرداگرد در ربیعه ي قبیله یعنی) ع (امام شیفتگان و شهادت

 دست مرگ با که کیست: یعنی» ؟اهللا نفسه یشري و الموت علی نفسه یبایع من«: گفت و برخاست آنان فرماندهان از نفر یک

 کردند بیعت خود رماندهف با شده یاد نحو به و برخاستند نفر هزار هفت موقع این در؟ بفروشد خدا براي را خود جان و دهد بیعت

. نکنند نگاه سر پشت به و شوند معاویه خرگاه وارد تا بروند پیش چندان که افزودند و

 »حی رجل منکم و، فیکم علی اصیب ان العرب فی عذر لکم لیس«: گفت و برخاست آنان از یکی که بسر همین آنان شیفتگی در

. ببیند آسیب) ع (علی و باشد زنده شما از نفر یک اگر نیستید معذور عرب مردم پیشگاه در هرگز: یعنی

  : سرود را زیر شعر و گشود آنان تحسین به زبان اختیار بی دید را »ربیعه «آفرینی حماسه و رشادت معاویه وقتی

 تجالد کالجبال منهم کتائب/ اقبلت ربیعۀ قدولت قلت اذا
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. پردازند می نبرد به کوه همچون آنان از اي فشرده گروههاي ناگهان، کرد میدان به پشت ربیعه ي قبیله که بگویی اگر

   میمنه  جبهه ترمیم

 شدن کشته سبب به) ع (امام سپاه ي میمنه جناح و ندادند نشان وفاداري خود از چندان مضر ي قبیله، ربیعه پایمردي برابر در

 که لشکر قلب به جناح آن سربازان که نحوي به، شد شکست دچار، میدان از مضر ي قبیله افراد فرار و آن فرمانده بدیل بن عبداهللا

 سیل هجوم ولی، گمارد آن فرماندهی به را حنیف بن سهل، میمنه وضع ترمیم براي، امام. پیوستند بود) ع (امام با آن فرماندهی

 امام. بخشد سامانی و سر موجود وضع به که نداد مهلت میمنه جدید فرمانده به مسلمه بن حبیب فرماندهی به شام سپاه آساي

 انضباط که گروه این به که داد فرمان او به و طلبید حضور به را مالک فوراً شد آگاه میمنه در مضر ي قبیله استواري نا از چون) ع(

 که رگیم از چرا: یعنی» ؟لکم تبقی ال التی الحیاة الی تعجزوه لن الذي الموت من فرارکم این«: بگوید اند داده دست از را اسالمی

؟ کنید می فرار ناپدار زندگی به ندارید را آن با مقابله توانایی

 فیه الفرار فان«: گفت چنین مهیج بسیار سخنان طی) ع (امام پیام ابالغ ضمن و گرفت قرار خورده شکست ي میمنه برابر در مالک

 باد بر ي مایه جهاد میدان از فرار. »عقابه الیم و اهللا سخط و االخره و الدنیا عار و الممات و الحیاة ذل ء الفی علی الغلبۀ و العز سلب

. اوست دردناك عذاب و خدا خشم فراگیري و آخرت و دنیا ننگ و ممات و حیات در ذلت و المال بیت دادن دست از و عزت رفتن

 بخشید سامان را میمنه و گفت را این. بشتابید دشمن استقبال به خود سرهاي با و بفشارید هم بر محکم را دندآنها: افزود گاه آن

 به که آنجا تا راند عقب به داشت قرار) ع (امام سپاه ي میمنه روي در رو که را معاویه سپاه ي میسره و کرد حمله به آغاز خود و

. پیوست معاویه سپاه قلب

 علیکم انزلت فاصبروا فاالن«: مودفر و آورد آنان به رو، جهت این از شد) ع (امام خوشحالی ي مایه شکست از پس میمنه انسجام

 اوالعار الالزم الذل و علیه اهللا موجدة الفرار فی و. نفسه موبق و لربه مسخط بانه المهزم لیعلم و بالیقین اهللا ثبتکم و السکینۀ

 شکست افراد و. ساخت استوار یقین با را شما و آمد فرود خدا جانب از شما بر آرامش و ثبات که باشید بردبار و صابر االن. »الباقی

 ذلت و خدا خشم جهاد از فرار در و. اند داده قرار بال و الهی خشم معرض در را خود که بدانند) نبرد میدان در استوار نا (خورده

. است پیوسته

  داري می تعزیه خود و کشی می خود

 اشتهار شد منهدم 570 تا 542 سالهاي بین در که آن عظیم سد جهت به و دارد قرار صنعا شرقی شمال در که است شهري مآرب

 اثر در سد انهدام. بودند برخوردار عظیمی کشاورزي از و یافته دست اي پیشرفته تمدن به سد این برکت به یمن قبایل. دارد کامل

 و فلسطین و اردن و شام در آنان اعظم قسمت و گردید جزیره شبه نقاط دیگر در آنان پراکندگی موجب »عرم «معروف سیل

 ي قبیله از هایی تیره بینیم می جهت این از. کردند حفظ کامالً قبایلشان به را خود انتساب، تفرق عین در ولی، شدند متفرق عراق

. زیستند می فلسطین و اردن و شام در قبایل همان از هایی تیره و عراق در »ربیعه «و »قضاعه «و »کنده «و »مضر «و »ازد«

 قرار قبیله همان دیگر افراد روي در رو کردند می زندگی عراق در که اي قبیله هر افراد که بود این سپاه تنظیم در) ع (امام سیاست

 .کند جلوگیري شدید خونریزي از و باشد آفرین انعطاف توانست می تقابل این زیرا، زیستند می عراق غیر در که گیرند
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 تحقق مالقات اندکی از پس و کرد عراق خثعم رئیس با مالقات درخواست عبداهللا نام به شام »خثعم «سران از یکی روزي

 از کدام هر تا بنشینند آینده انتظار در و بردارند دست قتال از خثعم ي قبیله ي تیره دو هر که کرد درخواست شامی فرد. پذیرفت

 این به تن وجه هیچ به عراقی فرد زیرا، نبخشد سودي رئیس دو این ي مذاکره ولی. کنند تبعیت او از شد پیروز نبرد طرفین

 خثعمی مسعود بن هب و. شد آغاز تیره دو افراد میان تن به تن جنگ لذا. بردارد) ع (امام از دست نشد حاضر و نداد پیشنهاد

 پاي از را ابوکعب و بود حمله عراق خثعمیان رئیس بر شام خثعم نفر یک متقابالً و درآورد پاي از را شامیان از خود همتاي، عراقی

 حالی در، کشتم معاویه از اطاعت سبب به را تو من: گفت و کرد مقتول بر گریستن به شروع قتل از پس از بالفاصله ولی آورد در

 اینکه جز، بگویم چه دانم نمی که سوگند خدا به. داشتم می دوست را تو آنان از پیش و داشتی من با نزدیکتري بستگی تو که

 گذاردن با قبیله یک هاي تیره میان تن به تن نبرد این. است داده قرار خود دست آلت را ما قریش و کرده گمراه را ما شیطان

 .یافت خاتمه طرف دو از کشته هشتاد

  شود می تکرار تاریخ

: شویم می یادآور را برخی که دارد نظایري صفین جنگ در بیش و کم بلکه، نیست نظیر بی خود نوع در حادثه این

 که ورزید اصرار معاویه بر، بود شام ارتش در که، بجلی حارث بن نعیم او عموي پسر. شد کشته عراق از بجلی هیبص بن نعیم - 1

 ولی. شد سپرده خاك به شبانه گروه این ترس از عثمان که آورد بهانه و نداد اجازه وي. بپوشاند را خود عموي پسر جسد باید

 که داد اجازه او به معاویه سرانجام. پیوندم می علی به و گویم می ترك را تو یا گیرد انجام کار این باید یا: گفت شامی بجلی

. بسپارد خاك به را خود عمومی پسر ي جنازه

 از تیره دو که است این بزرگ بالهاي از: گفت قبیله دو سران از یکی. گرفتند قرار دیگر یک روي در رو ازد ي قبیه از تیره دو - 2

 قطع را خویش پاهاي و دستها خود دست به اینکه جز جنگ این با ما، سوگند خدا به و اند گرفته قرار مه روي در رو قبیله یک

 باد بر را خود عزت بدهیم انجام اگر و ایم نکرده کمک را خود ي قبیله و پیشوا نکنیم را کار این اگر. دهیم نمی صورت کاري کنیم

. ایم ساخته خاموش را خود زندگی آتش و داده

. شد بدل و رد دو آن میان شدید ضربات و آمد او میدان به عراق از مردي. طلبید مبازر و نهاد میدان به گام شامیان از مبارزي - 3

 از را نقاب و کالهخود وقتی نشست او ي سینه روي به و کوبید زمین بر محکم را او و افکند شامی گردن بر دست عراقی سرانجام

 امام و سازد روشن را او تکلیف امام که کرد درخواست) ع (امام یاران از او! اوست تنی برادر که دید نناگها زد کنار شامی ي چهره

. پیوست معاویه سپاه به مجدداً فرد آن، الوصف مع. کرد چنین او و سازد رها را وي که داد دستور) ع(

. آمد او میدان به قیس نام به) ع (امام سپاه از اي رزمنده .طلبید مبارز و نهاد میدان به گام سوید نام به معاویه سپاه از مردي - 4

 امام به را خود ایمان مراتب عراقی مرد. کرد دعوت خود پیشواي به را دیگري کدام هر و شناختند را یکدیگر رسیدند هم به وقتی

 ي خیمه این بر آنچنان شمشیر این با بتوانم اگر، نیست خدایی او جز که خدایی به: گفت و کرد بیان خود عموي پسر به) ع(

  . نماند آن صاحب از اثري که زنم می) معاویه ي خیمه (= سفید
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  امام رکاب در الجوشن ذي بن شمر

 با نبرد در و ورزید می اخالص) ع (امام به صفین نبرد در شمر که است این) ندارد پایان آن شگفتیهاي که (روزگار شگفتیهاي از

 ي ضربه و برخاست تالفی به نیز او. شکست را آن استخوان که آمد وارد او پیشانی بر سختی ضربت ادهم نام به شامی یک

 بر اي نیزه و نوشید آبی و بازگشت خود ي خیمه به قوا تجدید براي شمر. نشد واقع مؤثر که کرد وارد شامی مبارز بر شمشیري

 ي نیزه و نداد مهلت شامی مرد به او. است ایستاد برجا پا او شامی هماورد که کرد مشاهده و بازگشت میدان به و گرفت دست

 گاه آن. بود کرده یکسره را او کار بودند نرسیده دادش به شامیان اگر و افکند زمین به اسب از را او که کوفت او بر آنچنان را خود

. ضربت آن مقابل در نیزه این: گفت شمر

  شهادت به افتخار فرهنگ

 که است فرهنگی، جنگند می مقدس اهداف براي که دیگر سراي به معتقد و ایمان با افراد در اهللا لقاء به عشق و شهادت به افتخار

 ناچیز زندگی، عقیده این با، شهید. است جهاد و قیام عامل و محرك بزرگترین شهادت به عشق. ندارد وجود ملتها دیگر میان در

. شناسد نمی پا از دست نآ راه در و کند می تبدیل ابدي زندگی به را روزه چند

. طلبید مبارزه و نهاد میدان به گام امام سپاه از اسد بنی ي قبیله از نیرومندي قهرمان، صفین صفین نبرد روزهاي از یکی در

 اسدي قهرمان میدان به تا برخاست عامري مقطع نام به پیرمرد ناگهان ولی کشیدند عقب قهرمان این دیدن با عراقی سربازان

 در و کرد می کر را گوشها اسدي قهرمان مبارزه من هل هاي نعره. گردید مانع میدان به رفتن از را او و شد متوجه) ع (امام. برود

 بده رخصت، اماما: کرد عرض پیرمرد سرانجام. کرد می نهی را او امام ولی خاست می بر مقابله براي شهادت عاشق پیر آن، بار هر

 بار این) ع (امام. سازم کوتاه تو سر از را او شر و بکشم را او یا بشتابم بهشت سوي به و شوم کشته تا کنم شرکت نبرد این در که

. کرد دعا او حق در و داد اجازه

 خود تا شد دور قدر آن و ندید فرار جز اي چاره که افکند شامی قهرمان دل در رعبی آنچنان پیر این ي عاشقانه و دلیرانه حمالت

. بازگشت خود نخست جایگاه به نیافت او بر دست چون و کرد تعقیب هم نقطه آن تا را او پیر آن ولی رسانید ویهمعا خرگاه به را

 در مقطع. طلبید را او و گرفت سراغ عامري مقطع از معاویه، کردند بیعت معاویه با مردم و رسید شهادت به) ع (علی آنکه از پس

. شد وارد معاویه بر ندگذرا می را فرتوتی و پیري دوران که حالی

. شدي نمی خالص من دست از هرگز بودي نشده وارد من بر حالت این در اگر، برادر: معاویه

. ساز نزدیک خدا لقاء به و بخش نجات ذلتبار زندگی این از و بکش مرا دهم می سوگند خدا به را تو: عامري

. دارم نیاز تو به و کشم نمی را تو هرگز: معاویه

؟ چیست تو نیاز :عامري

. شوم برادر تو با که است این حاجتم: معاویه
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 من ي درباره و گردآورد را ما رستاخیز روز در خدا تا هستم باقی حالت همین به و شدم جدا خدا براي گذشته در تو از من: عامري

. کند داوري تو و

. درآور من عقد در را دخترت: معاویه

. درخواست این به رسد چه، کردم رد را آن از آسانتر درخواست من: عامري

. بپذیر من از اي صله: معاویه

. نیست تو ي صله به نیازي مرا: عامري

  نظامی تاکتیک یک

 امام سپاه از نفر هزار، داد رخ شام نظام سواره با عراق کاران سوار میان شدیدي درگیري که گاه آن، آن از پس یا و دهم روز در

 آیا: فرمود بلند صداي با) ع (امام، موقع این در شد قطع سپاه اصلی محور با آنان ي رابطه و درآمدن میانشا ي محاصره به) ع(

 اسب بر که حالی در، عبدالعزیز نام به مردي؟ بفروشد آخرت مقابل در را خود دنیاي و بخرد را خدا رضاي که نیست کسی

 هر که بفرما امر: گفت و آمد) ع (امام نزد به، نبود پیدا او بدن از چیزي وا دیدگان جز و بود رفته فرو آهن در و شده سوار شبرنگی

 چون و برسان شده محاصره یاران با را خود و کن حمله شام سپاه بر: گفت و کرد دعا را او امام.داد خواهم انجام دهی فرمان چه

 سو این از نیز ما و بگویید تکبیر سو آن از شما که خواهد می و رساند می سالم شما به مؤمنان امیر که بگو شدي نزدیک آنان به

. سازیم آزاد را شما و بشکنیم را محاصره ي حلقه تا کنیم می حمله سو این از ما و سو آن از شما و گوییم می تکبیر

 پیام شنیدن از آنان. دکر ابالغ را امام پیام و رساند شده محاصره یاران به را خود و کرد حمله شام سپاه بر مردانه) ع (امام مأمور

 شدگان محاصره و شکست درهم محاصره ي حلقه و گردید آغاز سو دو از نبرد و تهلیل و تکبیر گاه آن و شدند خوشحال) ع (امام

. کرد فروکش موقت طور به جنگ آتش و نشستند عقب کشته هشتصد دادن با شامیان. پیوستند) ع (امام سپاه مرکز به

  نبرد گرم گرما رد سیاسی تحرکات فزونی

 که دیدند می خود چشمان با زیرا، دانستند می امام آن از را پیروزي) ع (علی سپاه عمومی ي حمله آغاز از نظامی امور کارشناسان

 بود عواملی از ناشی پیروزي این. کند می تهدید مرگ و انهدام را معاویه وسپاه یابد می تغییر حضرت آن نفع به جنگ وضع روز هر

: شود می اشاره آنها از برخی به که

 معاویه سپاه که بود صحیح نظامی قیادت همین سبب به) ع (علی حضرت یعنی، قوا کل فرمانده ي شایسته و داهیانه رهبري - 1

). نگاشت خواهیم را طرفین کشتگان آمار صفین جنگ حوادث نقل پایان در. (داد کشته) ع (امام سپاه برابر دو تقریباً

 با) ع (علی، حضرت آن دشمنان از یکی تعبیر به. است ندیده را آن مانند تاکنون جهان چشم که) ع (امام نظیر یب شجاعت - 2

 سپاه پاي پیش از بزرگی آوران رزم شر، دالوري این پرتو در. کرد سیراب او خون با را زمین اینکه مگر نشد روبرو قهرمانی هیچ

. برگزیدند قرار بر را فرار غالباً و نشست دشمن جان در شدیدي رعب و شد برداشته عراق
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 مالك را الهی تنصیص که آنان. حضرت آن حق بر امامت و خالفت و تقوي و فضیلت به) ع (امام سپاه راسخ ي عقیده و ایمان - 3

 ي مبارزه و باطل با حق نبرد براي، همگی، انگاشتند می خالفت معیار را انصار و مهاجران انتخاب که آنان و دانستند می پیشوایی

 به گروهی اگر. بود دیگر صورت به معاویه سپاه وضع که حالی در بودند آمده گرد) ع (امام پرچم زیر به، بغی اهل با عدل اهل

 و مادي اغراض با شماري بی گروه، زدند می شمشیر او براي و بودند افتاده راه به معاویه پی در مظلوم ي خلیفه خونخواهی عنوان

 هیچ از حقیقت این و بودند آمده راه این به) ع (امام با دیرینه عداوت سبب به نیز دیگر برخی و بودند گرفته را او دور ويدنی امیال

. نیست پنهان تاریخنگاري

 اکرم پیامبر رکاب در حنین و احد و بدر در که اشخاصی؛ )ع (امام سپاه در اسالمی امت محبوب و معروف هاي چهره وجود - 4

 و انصاري ابوایوب و یاسر عمار توان می آنان میان از. بود داده شهادت آنان پاکی و صداقت بر پیامبر و بودند پرداخته هادج به) ص(

 غرض بی سربازان از بسیاري دل در ویرانگري تردید و شک که برد نام را... و بدیل بن عبداهللا و عدي بن حجر و سعد بن قیس

. بود اختهاند معاویه سپاه از دل ساده ولی

 آن از جلوگیري براي و ببینند قطعی را خود شکست، عمروعاص، او منفصل عقل و معاویه که شد سبب دیگر عواملی و عوامل این

 مکاتبه، تالشها این ي جمله از، سازند متوقف اي گونه به را) ع (امام سپاه نظامی پیروزي چرخ تا بزنند مرموزانه تالشهاي به دست

. بود حضرت آن سپاه در پراکندگی و تفرقه ایجاد و خود به آنان ي عالقه جلب و) ع (لیع سپاه سران با

 کوه مانند ربیعه ولی، شد مشاهد نااستواري مضر ي قبیله از اگر. بود ربیعه ي قبیله صفین نبرد در) ع (امام به قبایل وفادارترین - 1

: فرمود. است ربیعه آن از: گفتند. کیست آن از پرچمها این که پرسید افتاد آنان پرچمهاي به) ع (امام چشم وقتی. بود برجا پا

 آنان به و کند حفظ را آنها.صاحبان خدا. خداست پرچمهاي اینها: یعنی. »اقدامهم ثبت و صبرهم و اهلها اهللا عصم. اهللا رایات هی«

. بدارد برجایشان پا و بخشد استواري

 میان هایی نامه یا نامه و کرده پیدا سري و سر معاویه با معمر بن خالد نام به قبیله ینا سران از یکی که رسید گزارش) ع (امام به

 لبیک و یاران، ربیعه ي قبیله اي، شما: فرمود آنان به و کرد احضار را ربیعه بزرگان و وي فوراً) ع (امام.است شده بدل و رد دو آن

 و کرد خالد روبه گاه آن. است داشته نگاري نامه معاویه با شما رانیا از یکی که رسیده گزارش من به. هستید من نداي گویان

 هر به یا حجاز و عراق به اینکه بر مشروط، دهم می امان و بخشم می را تو من باشد راست است رسیده من به تو از آنچه اگر: گفت

 را ما داغ دلهاي، است دروغ شد گفته تو ي رهدربا که آنچه اگر و. کنی زندگی آنجا در و بروي نیست معاویه قدرت قلمرو در که جا

 اگر که گفتند او یاران. است نبوده چنین هرگز که کرد یاد سوگند مجلس همان در او. کن خنک خود زاي اطمینان سوگندهاي با

 سوگندها فتنگر به خالد از: گفت) ع (امام به حفصه بن زیاد نام به میان آن از مردي و، کشند می را او باشد راست نسبت این

. نکند خیانت تو به که کن وثوق کسب

 بود نزدیک که لحظاتی در حتی و پیروزي مواقع در و بود) ع (امام سپاه در معاویه پنجم ستون جزو وي که دهد می گواهی قرائن

 به. کرد می وجیهت را خود کار سپس و داد می نشینی عقب فرمان کنند دستگیر اش خیمه در را او و یابند دست معاویه خود بر

. شود می اشاره زمینه این در اي نمونه
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 در) ع (امام سپاه ي میسره. بود عباس بن عبداهللا با آن فرماندهی و داد می تشکیل را) ع (امام سپاه میسره بخش ربیعه ي قبیله

 رهبري عمر بن عبیداهللا و حمیري الکالع ذو نام به شامی شخصیت متنفذترین را آن که داشت قرار شام سپاه میمنه مقابل

 ولی آوردند) ع (امام سپاه ي میسره بر شدیدي ي حمله پیاده و سواره عبیداهللا و الکالع ذو فرماندهی به حمیر ي قبیله. کردند می

 از طایفه این: گفت و کرد شام مردم به رو و ایستاد سپاه پیشاپیش در عمر بن عبیداهللا دوم حمله این در. نبردند پیش از کاري

، ربیعه افراد نیز حمله این در اید کرده نابود را علی و اید گرفته را خود انتقام دهید راشکست آنان اگر. اند کشته را عثمان عراق مردم

. ننهاد عقب به گام کسی ناتوان افراد جز و کردند دفاع خود از، خاصی ثبات با

 و کرد نشینی عقب آنان همراه به نیز او دید را سربازان از گروهی شینین عقب خالد وقتی که دادند نظر) ع (امام سپاه از تیزبینانی

 آنان سوي به فوراً کرد مشاهد را آنان ثبات چون ولی، کند وادار نشینی عقب به را امام سپاه از قدمان ثابت طریق این از خواست

. بازگردانم شما سوي به را فراریان که بود این انصراف از هدف: گفت و پرداخت خود عمل توجیه به و برگشت

 را نشینی عقب فرمان عمداً دوم ي حمله در او که دارند نظر اتفاق واقدي و کلبی مانند اسالمی مورخان: نویسد می الحدید ابی ابن

 وقتی ات شود پیروز امام سپاه بر اگر که بود داده قول وي به معاویه زیرا، کند شکست دچار میسره در را امام سپاه تا کرد صادر

. باشد او با خراسان فرمانروایی است زنده خالد

 خالد. اوست آن از، خراسان فرمانروایی شود پیروز نبرد این در اگر که بود داده پیام خالد به معاویه: است آورده نیز مزاحم ابن

 خراسان به والی عنوان به را او گرفت دست به را امور زمام معاویه وقتی زیرا، نرسید خود آرزوي به ولی خورد را معاویه فریب

. شد هالك راه ي نیمه در برسد خود مأموریت محل به آنکه از پیش خالد ولی داشت گسیل

 بکر ابی بن محمد وجود به عراقیان و! ماست با پاکیزه فرزند، پاکیزه: گفت می و کرد می افتخار عمر بن عبیداهللا وجود به شام سپاه

. نامیدند می الطیب بن یبط را او و کردند می افتخار

 و گردید منجر طرفین از زیادي تعداد شدن کشته به) ع (امام سپاه از ربیعه و شام سپاه از حمیر میان شدید نبرد سرانجام، باري

 نانآ بدن از چیزي چشمانشان جز و بودند سالح غرق دندان تا که حالی در) ع (امام سپاه از نفر پانصد: بود این آن ضایعه کمترین

 این میان شدید ازنبردي پس. برخاستند آنان با مقابله به معاویه سپاه از کیف و کم همین به و نهادند میدان به گام، نبود نمایان

. شدند کشته همگی و نگشت باز خود پایگاه به طرفین از احدي، گردان دو

، الکالع ذو که بود نبرد همین در و گفتند می »الجماجم تل «آن به که آمد پدید ها جمجمه از تلی، سپاه دو گیري فاصله هنگام در

 تزلزل و شد کشته خندف نام به مردي دست به، او جان از دفاع براي حمیر ي قبیله کننده آماده و معاویه پشتیبان بزرگترین

. آمد پدید حمیریان میان در عجیبی

 و فرستاد) ع (مجتبی حضرت نزد به را کسی، اختالف ایجاد و شیطنت منظور به، جنگ لحظات شدیدترین در عمر بن عبیداهللا - 2

: گفت مجتبی امام به عبیداهللا، مذاکره ضمن در. کرد مالقات او با حضرت آن اذن به) ع (امام فرزند. کرد مالقات درخواست وي از

؟ کنیم معرفی مسلمین ي راخلیفه تو و باشی او جانشین که اي آماده تو آیا. است ریخته را قریش خون حال در و گذشته در تو پدر

 امروز: گفت و داد خبر او به را عبیداهللا نکبتبار سرانجام امامت علم طریق از گاه آن و زد او ي سینه بر رد دست تندي به امام فرزند

 یا روز همان يو: گوید می رواي. است داده جلوه زیبا نظرت در را تو زشت کار شیطان که باش آگاه. بینم می کشته را تو فردا یا



٢٩٦

 به همدان ي قبیله از خطاب بن هانی دست به روز همان در و آمد میدان به خود پوش سبز نفري هزار چهار هنگ با بعد روز

. رسید هالکت

 قیس بن اشعث با: گفت او به و طلبید حضور به، بود آوري زبان و فصیح مرد که، را سفیان ابی بن عتبۀ خود برادر معاویه - 3

 خبر اشعث به طلبید را قیس فرزند بلند صداي با و آمد) ع (امام سپاه سوي به او. نما دعوت سازش و صلح به را او و کن مالقات

 است سفیان ابی فرزند عتبه او که آوردند خبر وقتی. بپرسید را او نام گفت. دارد مالقات قصد تو با معاویه سپاه از مردي که دادند

 کسی با معاویه بود بنا اگر: گفت چنین اشعث به عتبه مالقات هنگام به. کرد مالقات او با باید که است خوشگذرانی جوان او: گفت

. بودي او استاندار و عثمان داماد و هستی یمنیان بزرگ و عراق مردم رأس در تو چه، کرد می مالقات تو با کند مالقات علی از غیر

 او قتل به را مردم حاتم بن عدي و کشته را عثمان که است کسی اشتر زیرا، مکن قیاس علی سپاه فرماندهان دیگر با را خود تو

 نفس هواي جز قیس بن زحر و شریح و است گرفته گردن بر را او ي دیه علی که است همان قیس بن سعید و کرده تحریک

، سوگند خدا به، جنگیدي شامیان با تعصب روي از و کردي دفاع عراق اهل از شناسی نمک عنوان به تو. شناسد نمی چیزي

 و تو صالح که ماندن به را تو ما، کن یاري را معاویه و کن ترك را علی گویم نمی.است انجامیده کجا به شما و ما کار که دانید می

. کنیم می دعوت است آن در ما

. دهد تغییر او نفع به را جنگ مسیر که بوده فرصت مترصد و داشته معاویه با سري و سر نهان در اشعث که است مدعی تاریخ

 براي را خود موافقت تلویحاً پایان در ولی، کرد رد یک به یک را عتبه سخنان و کرد ستایش) ع (امام از، خود پاسخ آغاز در او

 رنظ و اندیشم می امر این در من. نیستید ما از نیازمندتر کردن زندگی و ماندن به شما: گفت و نمود اعالم جنگ به دادن پایان

. دارم می اعالم خدا خواست به را خود

 کرده اعالم صلح به را خود ي عالقه وي: گفت و شد خوشحال معاویه، کرد آگاه ماوقع از را او و بازگشت معاویه سوي به عتبه وقتی

. است

 هر. کند نمی لفتمخا آن با علی بگوید سخن اگر او. است عباس ابن، علی از پس سرشناس شخصیت: گفت عمروعاص به معاویه - 4

 نابود شام مردم اینکه مگر رسیم نمی عراق به هرگز ما. برد بین از را ما هستی جنگ که بیندیش اي چاره زودتر چه

 که شد سبب معاویه اصرار، توان می نیز را علی، داد فریب را او بتوان اگر. خورد نمی فریب عباس ابن: گفت عمروعاص.شوند

 معاویه به را خود ي سروده و نامه عمرو وقتی. سازد آن ضمیمه نیز شعري نامه پایان در و بنویسد اسعب ابن به اي نامه عمروعاص

! نیست تو شعر زاللی پایه به تو نامه هرگز: یعنی. »شعرك رقۀ علی کتابک اري ال«: گفت معاویه، داد نشان

 که بود داده وعده سرانجام و کرده نکوهش مالک از و ستوده را او آل و عباس، اشعارش ضمن در و نامه آن در فریب و خدعه پیر

 عباس ابن دست به نامه چون. گردد می معین امیر آن ي وسیله به که بود خواهد شورایی عضو عباس ابن پذیرد پایان جنگ اگر

 آن پاسخ زودتر چه هر. است اي فریبنده ي نامه چه ;بکشد را عاص فرزند خدا: فرمود حضرت آن. داد نشان) ع (امام به را آن رسید

. بگوید پاسخ است توانایی شاعر که فضل برادرت را او شعر و بنویس را

 مانند را دنیا و فروختی کمی بهاي به را خود دین. ندیدم عرب میان در تو از حیاتر بی مردي من: نوشت نامه پاسخ در عباس ابن

 بیرون سر از را مصر حکومت هواي نخست کنی راضی را خدا خواهی می اگر. ورزي می زهد کارانه ریا و شماري می بزرگ گنهکاران
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 را خدا من. نیستند یکسان نیز شام و عراق مردم که همچنان، نیستند یکسان معاویه و علی... گردد باز خود ي خانه به و کن

 امام به را نامه و کرد نامه ي ضمیمه ودب سروده عمرو اشعار وزن بر فضل او برادر که را اشعاري گاه آن. را مصر والیت تو، ام خواسته

. گوید نمی راپاسخ تو ي نامه دیگر، باشد عاقل اگر: فرمود حضرت. داد نشان) ع(

 نه و بخشید سود را تو نه اما. کردي دعوت نگاري نامه به مرا تو: گفت و داد نشان معاویه به را آن رسید عمرو دست به نامه وقتی

. هستند عبدالمطلب فرزندان همگی و است یکی علی و باسع ابن قلب: گفت معاویه مرا

 که است نزدیک و شود می تنگتر محاصره ي دایره و است شده بیشتر) ع (امام سربازان تحرك کرد احساس معاویه که هنگامی - 5

 بنی عداوت از اخگري جنگ این که شود یادآور و بنویسد نامه عباس ابن به مستقیماً که گرفت تصمیم، کند سقوط شامیان پایگاه

، کنند بیعت تو با مردم اگر: گفت و کرد تطمیع را عباس ابن نامه این در. بترساند کار این عواقب از را او و است امیه بنی به هاشم

  . ایم آماده تو با بیعت به ما

 شد پشیمان نامه نوشتن از اویهمع که اي گونه به، نوشت معاویه به دندانشکنی و مستدل پاسخ رسید عباس ابن دست به نامه چون

. نویسم نمی او به اي نامه سال یک تا دیگر. است من خود کار ي نتیجه این: گفت و

   باغیه وفئه عمار

 راه این در و گفته لبیک) ص (اکرم پیامبر دعوت به همگی اسالم آغاز در که است اسالمی اصیل هاي خانواده از یاسر خانواده

 ابوجهل هاي شکنجه زیر در و توحید آیین راه در را خود جان سمیه همسرش و یاسر سرانجام و شدند شدید هاي شکنجه متحمل

 نجات جدید آیین از صوري انزجار ابراز و مکه جوانان شفاعت ي سایه در دو آن جوان فرزند عمار. دادند دست از او همفکران و

 مگر) 106: نحل. (»باالیمان مطمئن قلبه و اکره من اال«: فرمود و کرد ماعال اشکال بی زیر ي آیه با را عمار کار این خداوند. یافت

. است آرام ایمان با او قلب که حالی در، گردد مجبور) کفر سخن گفتن به (که کسی آن

 است نایما از سرشار پاي تا سر از عمار. هرگز،نه: فرمود حضرت آن شد گزارش) ص (پیامبر به او کفر اظهار و عمار داستان وقتی

) ص (پیامبر. ریخت می اشک شدت به که حالی در، رسید فرا عمار هنگام این در. است شده عجین او خون و گوشت با توحید و

. کند برائت اظهار گرفت قرار تنگنایی چنین در نیز دیگر بار اگر که شد یادآور و کرد پاك را او اشکهاي

 یادآور او ي درباره نیز را دیگر ي آیه دو نزول مفسران بلکه، آمده فرود انبازج صحابی این ي درباره که نیست اي آیه تنها این

 از پس. جست شرکت ها سریه از برخی و ها غزوه تمام در و شد او رکاب مالزم، مدینه به) ص (پیامبر هجرت از پس او. اند شده

 از بود اسالم نفع به خالفت دستگاه با همکاري که اآنج تا ولی، نبود او رضایت مورد رسمی خالفت اینکه با، )ص (پیامبر درگذشت

. نکرد دریغ آن با همکاري و یاري

 زحمت همه از بیش آن ساختن در عمار.بود مسجد بناي، برداشت مدینه به ورود از پس) ص (اکرم پیامبر که گامی نخستین

 به تواناییش از بیش را او دیگران که بود شده سبب الماس به او تعهد و صداقت. داد می انجام را نفر چند کار تنهایی به و کشید می

 کالم هنگام آن در) ص(پیامبر. کشتند مرا گروه این: گفت و برد پیامبر حضور به را آنان شکایت عمار روزي. کنند وادار کار

: فرمود، نشست حاضران ي همه قلوب در که گفت را خود تاریخی
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. »لبن شربه الدنیا من زادك آخر یکون، الحق عن الناکبۀ الباغیۀ الفئۀ تقتلک حتی تموت لن انک«

. است شیر اي جرعه دنیا از تو ي توشه آخرین. بکشد را تو حق از منحرف و ستمگر گروه که وقتی تا میري نمی تو

 و مقام انانمسلم میان در روز همان از عمار و یافت انتقال دهان به دهان سپس و شد منتشر پیامبر یاران میان در سخن این

. ستود می مناسبتهایی به را او) ص (پیامبر که باالخص، کرد پیدا خاصی موقعیت

 که داشت آن بر را برخی و لرزاند را معاویه سپاه خوردگان فریب دلهاي) ع (امام سپاه در عمار شرکت خبر انتشار صفین نبرد در

. بپردازند تحقیق به مورد این در

  عمار سخنرانی

 بندگان: کرد آغاز چنین را خود سخن و برخاست) ع (امام یاران میان در نهد میدان به گام گرفت تصمیم که گامیهن در عمار

 را او و نمود حکم خدا کتاب خالف بر و کرد ستم خویش به که خواهند می را کسی خون انتقام که برخیزید قومی نبرد به، خدا

 و گشودند اعراض به زبان افتاد خطر به او قتل در آنان دنیاي که گروهی ولی. کشتند معروف به آمر، تجاوز منکر، صالح گروه

 نظر از، آري! نداد انجام خالفی کار او: گفتند. شد کشته بدش کارهاي سبب به که گفتیم پاسخ در. کشتند را او چرا که گفتند

 را دنیا لذت بلکه، نیستند او خون خواهان آنان. ریدندچ و خوردند و نهاد آنان اختیار در دینارها؟ انجام خالف بر کاري عثمان، آنان

؟ .ماند خواهند باز چریدنیها و خوردنیها آن از شوند گرفتار ما چنگال در اگر که دانند می و دارند دوست را آن و اند چشیده

 مظلومانه ما امام «ي ناله و فریفتند را مردم آنان. باشند فرمانروایی ي شایسته جهت این از تا اند نبوده پیشگام اسالم در امیه خاندان

 بینید می که آنچه به آن طریق از که است اي حیله این. کنند سلطنت و حکومت ظالمانه مردم بر تا دادند سر »شد کشته

. خواست برنمی یاریشان به و کرد نمی بیعت آنان با هم نفر دو بردند نمی کار به اي خدعه چنین اگر. اند رسیده

 او انداز چشم در عمروعاص ي خیمه وقتی. اتفادند راه به دنبالش به او یاران و شد روانه میدان سوي به و گفت را سخنان این عمار

 ضربه اسالم بر که نیست بار نخستین این، تو بر واي. فروختی مصر حکومت مقابل در را خود دین: که برداشت فریاد و گرفت قرار

 اسالم و خدا دشمن دنیاي رابه خود دین. سازد نابود را تو خدا: زد فریاد افتاد عمر بن بیداهللاع قرارگاه به او چشم چون و. زدي

 دانم می، سوگند خدا به. گویی می دروغ: گفت عمار. خواهم می را مظلوم شهید خون قصاص من، نه: گفت پاسخ در وي. فروختی

 کیفر آنان نیت با را خود بندگان خدا اگر که بنگر. میري می فردا نشوي کشته امروز اگر تو. نیستی خدا رضاي خواهان هرگز تو که

. چیست تو نیت دهد پاداش و

 خود که است این در تو رضاي بدانم اگر که دانی می تو خدایا: گفت، بودند گرفته) ع (علی یاران را او گرداگرد که حالی در، گاه آن

 آن از که شوم خم آن بر و دهم قرار شکم بر را شمشیر ي لبه که است این در وت رضاي بدانم اگر. افکنم می بیفکنم دریا این در را

 جهاد جز سازد راضی چیز هر از بیش را تو که عملی امروز که ساختی آگاه مرا و دانم می خدایا. کرد خواهم چنین درآید به طرف

  . دادم می انجام را آن هست دیگري عمل این جز که دانستم می اگر و، نیست گروه این با
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  امام سپاه در عمار شرکت واکنش

. بود شده عالمگیر او ي درباره) ص (اکرم پیامبر ي گفته. باشد پوشیده شام اهل بر که نبود امري او انقالبی سوابق و عمار شخصیت

 به) ع (علی سپاه در او احتمالی شرکت خبر وقتی. بود) ع (امام سپاه در عمار شرکت بود پوشیده حدودي تا شام مردم بر آنچه

 این از یکی. آمدند بر تحقیق صدد در بودند گرفته قرار معاویه مسموم تبلیغات تأثیر تحت که کسانی، کرد نفوذ شام سپاه درون

 بر حق نور اکنون. بود مؤثر العاده فوق معاویه سود به حمیري قبایل کردن بسیج در که بود ذوالکالم یمنی معروف شخصیت افراد

 سکنی کوفه در که، حمیر ي قبیله سران از یکی، ابونوح با گرفت تصمیم لذا. دریابد را حقیقت خواست می و بود تهتاف او قلب

 آنجا از و رسانید معاویه سپاه مقدم صف به را خود ذوالکالع،جهت این از. بگیرد تماس، بود کرده شرکت) ع (امام سپاه در و داشت

. بگویم سخن کالع ي تیره از حمیري ابونوح با خواهم می: زد فریاد

. بیا ما نزد کنم می درخواست. ذولکالعم من: ذوالکالع.کن معرفی را خود؟ کیستی تو: گفت و آمد جلو فریاد این شنیدن با ابونوح

. دارم اختیار در که گروهی با مگر، بیایم شما سوي به تنها که برم می پناه خدا به: ابونوح

 از تنها، رو این از. بگویم سخن تو با موضوعی ي درباره خواهم می من. هستی ذوالکالع امان در او رسول و خدا پناه در تو: ذوالکالع

. گوییم می سخن هم با صف دو میان در و آیم می بیرون تنها نیز من و بیا بیرون صف

 در که کردم دعوت را تو جهت این به من: ذوالکالع.پرداختند مذاکره به هم با صف دو میان در و شدند جدا خود صفوف از دو هر

. ام شنیده حدیثی عمروعاص از) الخطاب بن عمر حکومت دوران در (گذشته

؟ چیست حدیث آن: ابونوح

 طرف یک در هدایت پیشواي و حق، شوند می روبرو هم با عراق اهل و شام اهل: فرمود خدا رسول که گفت عمروعاس: ذوالکالع

. ماست با عمار که سوگند خدا به: ابونوح.بود واهدخ طرف آن با نیز عمار و است

؟ است مصمم کامالً ما با جنگ در آیا: ذوالکالع

 ي همه کاش اي که است این من شخص ي اراده و. است مصممتر من از شما با نبرد در او که کعبه خداي به سوگند، بلی: ابونوح

 چرا: ذوالکالع.هستی من عموي فرزند تو که حالی در، کردم می آغاز تو از همه از پیش و بریدم می سر را همه و بودید نفر یک شما

 را تو ندارم دوست و دانم می خود نزدیک اقوام از را تو و ام نکرده قطع را خویشاوندي پیوند من که حالی در، داري آرزویی چنین

. بکشم

 معنوي پیوند تو یاران و تو. است داده پیوند هم به را گسسته هم از افراد و بریده را پیوندها از رشته یک اسالم پرتو در خدا: ابونوح

. کنید می یاري را احزاب و کفر سران اینکه گواه به، هستید باطل بر شما و حق بر ما. اید گسسته ما با را خود
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 تو از چیزي نه و شوي کشته هن راه این در که دهم می امان تو به من؟ برویم شام صفوف درون به هم با که اي آماده آیا: ذوالکالع

 میان خدا شاید، سازي آگاه علی سپاه در عمار وجود از را عمروعاص که است این هدف بلکه، گردي بیعت به ملزم نه و شود گرفته

. آورد پدید آرامش و صلح لشکر دو

. ترسم می تو یاران و تو مکر از من: ابونوح

. هستم خود گفتار ضامن من: ذوالکالع

 مرا؛ هستی آگاه است من دل در آنچه از تو. داد من به امانی چه ذوالکالع که دانی می تو خدایا: گفت و کرد آسمان به رو حابونو

 کرد مشاهده شد نزدیک معاویه و عمروعاص مقر به وقتی برداشت گام معاویه سپاه سوي به ذوالکالع با و گفت را این. کن حفظ

. کنند یم تحریک جنگ به را مردم دو هر که

؟ کنی مذاکره یاسر عمار ي درباره راستگو و خردمند مردي با مایلی آیا: گفت و کرد عمروعاص به رو ذوالکالع

؟ کیست شخص آن: عمروعاص

 تو ي چهره در من: گفت و کرد ابونوح به رو عمروعاص. است کوفه اهل از و من عموي پیر او: گفت و کرد ابونوح به اشاره ذوالکالع

. است فرعون و ابوجهل از اي نشانه تو ي چهره بر و اوست یاران و) ص (محمد از اي نشانه من بر: ابونوح.بینم می ابوتراب از اي نشانه

 از اي نشانه که را دروغگو این: گفت و کشید را خود شمشیر و برخاست معاویه سپاه فرماندهان از یکی، ابواالعوار هنگام این در

 اگر، خدا به سوگند: گفت ذوالکالع.دهد می دشنام ما به ما میان در که دارد جرأت حد این تا که بکشم باید هست او بر ابوتراب

 شده جرگه این وارد من امان با و است من عموي پسر مرد این. کنم می خرد شمشیر با را تو بینی کنی دراز او سوي به دست

. سازد آگاه، اید برخاسته جدال به آن پیرامون تهپیوس که، عمار ي درباره را شما تا ام آورده را او. است

. شماست میان در یاسر عمار آیا. بگویی راست که دهم می سوگند خدا به را تو: عمروعاص

 نبرد در همگی که هستند ما با پیامبر یاران از گروهی که حالی در. گردم آگاه سؤال این علت از اینکه مگر گویم نمی پاسخ: ابونوح

. اند مممص شما با

 حرام او بر آتش و گردد جدا حق از که نیست شایسته عمار بر و کشد می ستمگر گروه را عمار که شنیدم پیامبر از: عمروعاص

. است

. است آماده شما با قتال بر او و ما با او که سوگند نیست خدایی او جز که خدایی به: ابونوح

! ؟ماست با نبرد ي آماده او: عمروعاص
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 و شویم می پیروز جمل اصحاب بر ما که گفت من به جمل نبرد در که نیست خدایی او جز که خدایی به سوگند، بلی :ابونوح

 ما که دانیم می زیرا، داریم نمی بر نبرد از دست برانند »هجر «سرزمین به مارا و بیاورند هجوم ما بر شامیان اگر: گفت من به دیروز

. اند دوزخ در آنان کشتگان و بهشت در ما کشتگان و باطلند بر آنان و حق بر

؟ کنم مالقات عمار با من که دهدي انجام کاري توانی می: عمروعاص

 سوي به) ع (امام سپاه میان در و شد جدا آنان از، جهت این از. بگیرد انجام مالقات این که کنم می کوشش ولی، دانم نمی: ابونوح

 دوازده گروه یک  که افزود و داد شرح او براي پایان تا آغاز از را خود سرگذشت و دیدگر رهسپار بود آنجا در عمار که اي نقطه

 که گروهی سپس. کرد اعالم مالقات براي را خود آمادگی عمار.کنند مالقات تو با خواهند می آنهاست از یکی عمروعاص که نفري

 به را خود و شد جدا عمار گروه از بشر بن عوف نام به رديم و کردند حرکت امام سپاه از نقطه آخرین به بودند نظام سواره همگی

 عمرو. داد نشان را عمار جایگاه عوف. اینجاست: گفتند؟ کجاست عمروعاص: گفت بلند صداي با و رسانید شام سپاه قلمرو

 که شد قرار نجامسرا. نیست امان در شما ي خدعه و حیله از که داد پاسخ عوف. کند حرکت شام سوي به عمار که کرد درخواست

 مورد ي نقطه سوي به گروه دو هر، بپردازند مذاکره به خط دو میان در، کنند=حمایت گروهی را دو آن که حالی در، نفر دو هر

 به، عمرو. داشت قرار شمشیرها حمایل در دستهایشان شدن پیاده هنگام به و ندادند دست از را احتیاط ولی کردند حرکت توافق

 او فریب عمار ولی. دارد ابراز اسالم به را خود ي عالقه طریق این از تا کرد آغاز شهادتین گفتن به بند صداي با، ارعم دیدار هنگام

؟ دهی می شعار آن به چگونه اکنون، کردي ترك را آن، او از پس و) ص (پیامبر حیات در تو، شو ساکت: کشید فریاد و نخورد را

 که بدانم خواستم و یافتم سپاه این در فرد مخصلترین را تو من. ایم نیامده مسئله این رايب ما، عمار: گفت شرمی بی با عمروعاص

. است یکی ما ي همه کتاب و قبله و خدا که حالی در، کنید می جنگ ما با چرا

 خواهم بردن حق راه از منحرفان و پیمانشکنان با من که است داده خبر من به) ص (پیامبر: گفت کوتاهی گفتگوي از پس عمار

 سپس. نه یا کنم می درك را دین از خارجان دانم نمی اما و هستید حق راه از منحرفان همان شما و کردم نبرد پیمانشکنان با. کرد

 و وااله من ال و اللهم مواله فعلی مواله کنت من«: که گفت علی ي درباره پیامبر که دانی می تو، عقیم اي: گفت و کرد عمرو به رو

. »اداهع من عاد

. بازگشتند خود مراکز به و گرفتند فاصله هم از دو هر و رسید پایان به عثمان قتل پیرامون گفتگویی از پس، گروه دو هر مذاکرات

 سپاه سران او زیرا، بود) ع (امام سپاه در عمار شرکت از آگاهی کسب خواست نمی عمروعاص که آنچه که شد روشن مالقات این از

 میان به را عثمان قتل ي مسئله و پرداخت جنجال و جدال به عمار منطق برابر در تسلیم به لذا و شناخت می بیخو به را) ع (علی

 و معاویه البته. وادارد شورش به را ناآگاه شامیان طریق این از و است داشته دست خلیفه قتل در که بگیرد اقرار او از تا کشید

 عمروعاص دیگر بود زنده او یاسر عمار شهادت از بعد اگر چه، رسید قتل به عمار از قبل ذوالکالع که آوردند شانس عمروعاص

. شد می عمروعاص و معاویه براي بزرگی مشکل شام سپاه میان در او خود و دهد فریب را او خود اساس بی حرفهاي با توانست نمی

 دو آن از یک کدام قتل به دانم نمی من: گفت همعاوی به خطاب عمروعاص، یاسر عمار شهادت و ذوالکالع شدن کشته از پس لذا

 به را شام اهل تمام بود می زنده یاسر عمار قتل از بعد ذوالکالع اگر قسم خدا به؟ یاسر عمار یا ذوالکالع قتل به، شوم خوشحال باید

. گرداند می باز) ع (علی جانب
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   صفین نبرد در امام رشادتهاي

 و گیرد قرار اي خیمه میان در و نقطه امنترین در که نبود عمروعاص یا معاویه سان به، قوا کل ي فرمانده عنوان به، )ع (امام

 نقش حضرت آن بلکه. بگذارد فرار به پا خطر لحظات در و بگیرند عهده بر را او حراست و حفظ سپاه قهرمانان از دیوارهایی

 و جنگید می سپاهیان پیشاپیش، نیز لحظات ترین سخت رد و کرد می ایفا سپاه مختلف قسمتهاي در گردش با را خود فرماندهی

. بود او قدرت پر و مبارك دست در سنگین حمالت در پیروزي کلید

 ي وقعه «جمله از نقلی تاریخ کتابهاي در مطلب تفصیل. شویم می یادآور حضرت آن رشادتهاي از را هایی نمونه صفحات این در

. بفرمایند مراجعه کتابها آن به توانند می مندان عالقه که، است مندرج»يطبر تاریخ «و مزاحم ابن ي نوشته »صفین

  تیر رگبار میان در امام

 سرکوبی بر را مسلمه بن حبیب، معاویه. شد اختالل دچار بدیل بن عبداهللا آن فرمانده شدن کشته با) ع (امام سپاه ي میمنه نظم

 مأموریت) ع (امام سپاه از بخش این به بخشیدن سروسامان براي حنیف نب سهل متقابالً. کرد مأمور میمنه قسمت ي باقیمانده

، کرد می رهبري را آن) ع (امام که، سپاه قلب به میمنه بخش سرگردان و متحیر گردانهاي و نرسید نتیجه به تالش این ولی یافت

 به گام شرایطی چنان در) ع (امام. گوید می سخن مضر ي قبیله فرار و جبن و ربیعه ي قبیله پایمردي از تاریخ اینجا در. پیوستند

. شد نبرد وارد شخصاً و نهاد پیش

 از و رفت می خطا به دشمن تیرهاي که دیدم می تیرها رگبار میان در را) ع (امام من: گوید می، صفین جنگ خبرنگار، وهب بن زید

 آسیب دشمن شدید تیرباران میان در حضرت آن که دداشتن بیم آن از) ع (امام فرزندان. کرد می عبور او ي شانه و گردن میان

 را دشمن و رفت می پیش به، آنان خواست خالف بر امام ولی گرفتند را او دور بال سپر عنوان به، امام میل خالف بر، لذا. ببیند

 کیسان قتل به حادثه و دشدن درگیر احمر نام به ابوسفیان غالم با کیسان نام به وي غالم، امام پیشاپیش در ناگهان. زد می عقب

، مقابله ي لحظه نخستین در حضرت آن ولی، آمد امام سوي به برهنه شمشیر با، خود پیروزي از مغرور، ابوسفیان غالم. شد منجر

. شکست او بازوان و شانه که کوفت زمین به محکم آنچنان و کرد بلند و کشید خود سوي به را او و افکند او زره گریبان در دست

 به و دادند پایان او حیات به خود شمشیرهاي با، حنفیه محمد و) ع (حسین، امام فرزندان هنگام این در. ساخت رها را او سپس

. بازگشتند امام سوي

 کفیانی«: داد پاسخ امام فرزند. نجست شرکت او کشتن در برادرانش مانند چرا: گفت و کرد) ع (حسن خود دلبند فرزند به رو امام

. کردند می کفایت برادر دو آن یعنی »ؤمنینامیرالم یا

 سپاه اینکه ترس از) ع (مجتبی امام. افزود می خود سرعت به شد می نزدیکتر شام لشکر به چه هر) ع (امام: گوید می وهب بن زید

 فرمایی توقف کمی که ندارد ضرر: گفت و کرد حضرت آن به رو، گیرد قرار مخاطره مورد او حیات و کند محاصر را) ع (امام معاویه

: گفت فرزند پاسخ در) ع (امام. برسند تو به، ربیعه ي قبیله افراد، تو فداکار و قدم ثابت یاران تا
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 الموت وقع او الموت علی وقع یبالی ال اهللا و اباك ان. المشی الیه به یعجل ال و السعی عنه به یبطی ال و یعدوه لن یوما بیک ال ان«

 جلو را آن دشمن سوي به پیشروي نه و کند می کند را آن توقف نه ;کند نمی تجاوز آن از که است معینی روز تو پدر براي »علیه

. آید او سوي به مرگ یا برود مرگ استقبال به خود که ندارد واهمه پدرت. اندازد می

 سپاه فرماندهان از یکی بر، تداش دست در کوچکی ي نیزه که حالی در، صفین روزهاي از یکی در) ع (امام: گوید می ابواسحاق

 امام؟ شوي کشته آنها دست به ناگهان، دشمن به نزدیکی این با که ترسی نمی: گفت امام به او. گذشت قیس بن سعید نام به خود

. آفۀ تصیبه او حائط علیه یخر او قلیب فی یتردي ان من یحفظونه حفظۀ اهللا من علیه اال احد من لیس انه«: فرمود او پاسخ در) ع(

 پرتاب چاه دل در اینکه از، را او که است نگهبانانی او بر خدا جانب از اینکه مگر نیست کس هیچ »بینه و بینه خلوا القدر جاء فاذا

 تیررس در او و کنند می رها را او، رسد فرار الهی تقدیر که آنگاه پس. کنند می حفظ، برسد او به آفتی یا بماند دیوار زیر یا شود

. گیرد می رارق سرنوشت

   معاویه غالم حریث کشتن

 افراد و پرداخت می نبرد به و کرد می تن بر را معاویه لباس گاهی او. بود معاویه غالم حریث قهرمان بزرگترین شام سپاه میان در

. جنگد می معاویه که بردند می گمان ناآگاه

 سوي به وي. بگیر نشانه خواستی را هرکسی خود ي نیزه با ولی، بپرهیز علی با مبارزه از: گفت و خواست را او معاویه روزي

 بودي قرشی تو اگر: گفت و کرد تخطئه را معاویه نظر) بود نیتی هر به (عمرو. کرد بازگو او به را معاویه سخن و رفت عمروعاص

 علی بر داد فرصت اگر پس. گردد قرشی غیر نصیب افتخاري چنین خواهد نمی او ولی، بکشی را علی که داشت می دوست معاویه

 را) ع (امام، عمرو سخن تأثیر تحت، حریث. آمد میدان سوي به خود نظام سواره جلو در) ع (امام روز همان در اتفاقاً.کن حمله نیز

 را او و زد او بر ضربتی نخست لحظات همان در و کرد آغاز را نبرد و نهاد پیش به گام، رجز خواندن از پس، امام. طلبید مبارزه به

 که سرود اشعاري بود داده فریب را او که عمروعاص نکوهش در و شد متأثر حد از بیش، رسید معاویه به خبر وقتی. کرد نیم دو

  : آوریم می را آن بیت دو

   قاهر للفوارس علیا بان /ضائر جهلک و تعلم الم حریث

   االظافر اقصدته اال الناس من/ فارس یبارزه لم علیاً ان و

 مبارزه به قهرمانی، علی با. است پیروز و قاهر قهرمانان تمام بر علی که دانستی نمی آیا، !)من خورده شکست قهرمان اي (حریث

. درآورد پاي از را او و نرفت خطا به او چنگالهاي اینکه مگر برنخاست

 انتقام تا نهاد میدان به گام حصینال بن عمرو نام به دیگري قهرمان. آورد پدید معاویه سپاه در خشم و ترس از موجی حریث قتل

 قیس بن سعید نام به) ع (امام سپاه فرماندهان از یکی دست به که بود نشده روبرو حضرت آن با هنوز ولی، بگیرد) ع (امام از را او

  . آمد در پاي از
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  طلبد می مبارزه به را معاویه امام

. کند تمام معاویه بر را بارحجت آخرین براي که وخواست گرفت رارق متخاصم صف دو ودرمیان آمد میدان وسط به) ع (امام روزي

! معاویه، معاویه، معاویه): ع (امام

؟ ابوطالب فرزند گوئی می چه: مأموران.سازید آگاه او مقصود از مرا و بروید: گفت خود مخصوص مأموران به معاویه

. بگویم سخن او با کلمه یک خواهم می): ع (امام

 حرکت میدان سوي به عمروعاص با همراه معاویه هنگام این در. بگوید سخن تو شخص با خواهد می علی: معاویه به رو مأموران

. گرفتند قرار) ع (امام برابر در و کردند

 چه؟ بکشند را یکدیگر، ما میان در مردم چرا، تو بر واي: گفت و کرد معاویه به رو، کند توجه عمروعاص به اینکه بدون) ع (امام

 دست به را مردم امور زمام شد پیروز که ما از کدام هر تا برخیزیم نبرد به یکدیگر با تا بگذاري مبارزه میدان به گام که بهتر

. گرفت خواهد

؟ دهی می نظر چه باره این در عمروعاص: معاویه

 زنده جهان در عرب تا که نشیند می ندانتخا و تو دامن بر ننگی لکه برگردانی رو تو اگر و است شده وارد انصاف در از علی: عمرو

. شد نخواهد شسته هرگز است

 شده سیراب او خون با زمین اینکه مگر برنخاسته نبرد  به علی با قهرمانی هیچ. خورد نمی را تو فریب من مانند هرگز، عمرو: معاویه

. بازگشتند خود صفوف سوي به نفر دو هر و گفت را جمله این. است

. بازگشت خود جایگاه به و زد لبخندي زنی) ع (امام

. بود شوخی با آمیخته و نبود جدي تو پیشنهاد کنم می گمان: افزود و. هستی ابلهی مرد تو چقدر: گفت و کرد عمرو به رو معاویه

  شهید فرزند شجاعت

 انتظار. نبود پوشیده کسی بر سالمیا فتوحات در او درخشان سوابق و بود) ع (امام سپاه تواناي و شجاع فرماندهان از مرقال هاشم

 رهروان و کرد دگرگون را وضع وي فرزند آتشین ي خطابه ولی، آورد پدید امام سپاه در چشمگیري سستی او شهادت که رفت می

 هاشم: گفت و کرد حقیقت و حق راه جانبازان به رو و گرفت دست به را پدر پرچم او. ساخت مصممتر آن پیمودن در را او راه

 او با توان نمی که خدایی و رسید فرا اجلش. بود مضبوط الهی دفتر در کارهایش و محدود او روزي که بود خدا بندگان از اي دهبن

 راه در، کرد جهاد) ص (پیامبر عم پسر راه در او. پیوست اهللا لقاء به نیز او و فراخواند خود سوي به را او برخاست مخالفت به

 حالل را خدا حرام که همانان -خدا دشمنان سرسخت مخالف و خدا آیین به مردم آگاهترین و پیامبر به مؤمن نخستین
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 زیبا نظرشان در را زشتشان کارهاي و شده پیروز آنان بر شیطان و کنند می حکومت ستم و جور با مردم میان در و شمرند می

. است داده جلوه

. اند برخاسته مخالفت به او دوستان با و نموده تعطیل را الهی حدود و هکرد مخالفت پیامبر روش با که کسانی با جهاد شماست بر

 لم فلو:) گفت که آنجا تا (آیید نایل آخرت در مقام عالیترین به تا کنید نثار خدا اطاعت راه در را خود پاك جان، جهان این در

 ما ترجون وانتم کیف و. االکباد آکلۀ ابن معاویه مع القتال من افضل علی مع القتال لکان نار ال و جنۀ ال و عقاب ال و ثواب یکن

. ترجون

 خواره جگر فرزند معاویه با همراه نبرد از بهتر علی رکاب در نبرد، نباشد کار در نیز دوزخی و بهشت و کیفر و پاداش، فرض بر اگر

. دارید امید که آنچه به امیدوارید شما حالیکه در نباشد چنین چگونه و. است

 اشعاري، بود) ع (امام مخلص شیعیان از که،صحابی ابوالطفیل که بود نشده قطع شهید فرمانده فرزند سخنان آهنگ ینطن هنوز

  : ورزیم می اکتفا آن بیت نخستین نقل به که سرود هاشم رثاي در

 السنۀ عدو اهللا فی قاتلت/ الجنۀ جزیت الخیر یاهاشم

  شیر چنگال در روباهی

 گام نیز خود که شدند ناچار دیگران تسکین براي جنگ افروزان آتش و ساخت تنگ شامیان بر را هعرص جنگ فشار و نبرد شدت

 مکتب یک شاگرد دو هر چه اگر که نصر بن حارث نام به داشت دشمنی عمروعاص. سازند کوتاه را مخالفان زبان تا نهند میدان به

 شرکت علی با مبارزه در چرا وي که کرد انتقاد عمرو از خود ي سروده در حارث. رفتند می شمار به یکدیگر بدخواه اما بودند

 در، بار یک براي ولو، گردید ناچار عمرو و شد منتشر شام سپاه میان در او اشعار. سازد می میدان ي روانه را دیگران فقط و کند نمی

 آن شد مواجه) ع (امام با وقتی. بود گر حیله نیز نبرد میدان در، سیاست میدان روباه این ولی. شود رو به رو امام با نبرد میدان

 را امام، خود عورت کشف با فوراً بود آگاه امام جوانمردي از که عمرو. کرد زمین نقش را او نیزه فشار با و نداد مهلت او به حضرت

. برگرداند روي او از و بست فرو را خود چشم امام و کرد منصرف خود تعقیب از

   مالک با عمروعاص رویارویی

 حیات به گروهی کمک به که داد دستور حکم بن مروان به، لذا. بود ربوده معاویه دیدگان از خواب نبرد میدان در مالک رشادت

 او به را مصر حکومت که است عمروعاص تو به فرد نزدیکترین: گفت و رانپذیرفت مسئولیت این مروان ولی. دهد خاتمه مالک

 در مرا و داده قرار خود عطاي مورد را او ;من نه، توست دار راز او. بگذاري او دوش بر را مسئولیت این که بهتر چه. اي کرده وعده

 تدابیر زیرا، بپردازد مالک نبرد به گروهی با که داد مأموریت عمروعاص به، ناچاري روي از معاویه. اي کرده وارد محرومان ي جرگه

. بود کوبیده مدره را شامیان صفوف او همتاي بی شجاعت و جنگی

 رو هنگام به عمروعاص؟ کجا سیمرغ ي عرصه و کجا مگس اما، پذیرفت را مأموریت ناچار به، بود آگاه مروان سخنان از که، عمرو

 به و رسید پایان به طرف دو هر خوانی رجز. نپذیرفت نیز را میدان از فرار ننگ اما، افتاد اندامش بر لرزه اشتر با شدن رو به
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 از، عمرو. آورد پدید او ي چهره در خراشی مالک ي نیزه و کشید عقب را خود اشتر ي حمله هنگام به عمرو. بردند هحمل یکدیگر

 شام سپاه سوي به سرعت با و گرفت خود صورت دیگر دست با و اسب عنان دست یک با و کرد بهانه را صورت زخم، جان ترس

. است کرده امیر برآنها را اي عرضه وبی ترسو فرد چنین چرا که شد معاویه به نسربازا اعتراض سبب نبرد میدان از او فرار. گریخت

   طلب دنیا پیر و پرهیزگار جوان

 خدا رضاي مقابل در را خود جان که هست کسی شما میان در آیا: زد فریاد عراقیان صفوف میان در اشتر روزها از یکی در

 ي روانه جوان آن با مبارزه براي حجل نام به را سالمندي فرد نیز معاویه، نهاد نمیدا به گام حجل بن اثال نام به جوانی؟ بفروشد

. ساخت میدان

 پدر آنان که شد روشن ناگهان. پرداختند خود نسب بیان به، رفتند می نشانه یکدیگر سمت به را خود هاي نیزه که حالی در طرفین

 پسر! بیا دنیا سوي به، جان پسر: گفت پسر به پدر. افکندند یکدیگر گردن در دست و شدند پیاده اسب از، رو این از. پسرند و

 باز راه این از مرا تو بروم شامیان سوي به و کنم دنیا هواي من اگر که است این تو شایسته که، آور آخرت به رو، پدرجان: گفت

 خود پیشین جایگاه به دو هر که گرفتند تصمیم این بر سرانجام؟ گویی می چه صالح مؤمن افراد و علی ي درباره تو. داري می

. است ناتوان و سست، دینی پیوند جز، پیوندي نوع هر دهد می تشکیل عقیده از دفاع را آن اساس که نبردي در. بازگردند

   شام سپاهیان روحیه ضعف

 قربانی شامیان که دید می خود مچش به و برد می رنج معاویه سپاه کشتگان فزونی از که بود معاویه سپاه فرماندهان از یکی ابرهه

، رو این از. است زده زایی وحشت نبرد چنین به دست خود غصبی حکومت حفظ براي که اند شده معاویه نام به فردي هوس و هوا

 و علی (نفر دو این ;هستید خود فناي خواهان که کسانی اي، یمن مردم اي شما بر واي: زد فریاد شام مقیم یمنیهاي میان در

 به ابرهه سخنان وقتی. کنیم می پیروي او از ما شدند پیروز که کدام هر و بپردازند نبرد به هم با تا واگذارید خود حال به را) ویهمعا

. ام نشنیده خوبی این به سخنی ام شده شام سزمین وارد که روزي از من. است گفته استواري بسیار سخن: فرمود رسید) ع (امام

 خلل ابرهه خرد در: گفت خود اطرافیان به و رسانید سپاه ي نقطه آخرین به را خود و لرزاند سخن را اویهمع پیشنهاد این انتشار

. آنهاست برترین شجاعت و خرد و دین نظر از ابرهه که گفتند می اتفاق به یمن مردم که حالی در.است آمده پدید

 علی با مبارزه از معاویه اگر: زد فریاد و نهاد میدان به گام قیدمش ي عروه، شام سپه ي روحیه و حیثیت حفظ براي، اوضاع این در

 باز) داشت که دنائتی سبب به (وي با مقابله از را او خواستند) ع (امام دوستان. باش من با ي مبارزه ي آماده علی اي، زد سرباز

، کرد نیم دو را او ضربت یک با و برد حمله او بر و بگفت این. یکسانند ما نظر در عروه و معاویه: فرمود و نپذیرفت امام ولی، دارند

 نیم دو نعش به) ع (امام گاه آن. خوردند تکان) ع (علی ضربت شدت از سپاه دو هر. افتاد طرف یک به نیمی هر که نحوي به

 هنگام این در. شدي پشیمان و دیدي را آتش، برانگیخت پیامبري به را پیامبر که خدایی به سوگند: کرد خطاب چنین او ي شده

  . گردید ملحق عروه به امام شمشیر ضربت با نیز او و شد) ع (امام با مبارزه خواهان و برخاست او انتقام به عروه عموي پسر
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  شود می تکرار تاریخ

، کرد می هدمشا را اوضاع اي تپه باالي از که، معاویه. بود شده آب نبرد میدان در) ع (امام همتاي بی شجاعت از شام مردم ي زهره

 از یا مبارزه هنگام به را ابوالحسن که نیست کسی شما میان در آیا؛ شوید نابود: گفت و پرداخت شام مردم نکوهش به اختیار بی

 ایستاده معاویه کنار در که، عتبه بن ولید؟ درآورد پاي از غبار و گرد پوشش در و هم با سپاه دو آمیختن وقت به یا ترور طریق

 او میدان به هرگز من ولی، کرد دعوت مبارزه به مرا بار یک علی: گفت معاویه. هستی اولی دیگران از کار این به تو: فتگ او به، بود

 غبار و گرد در او با: گفت و کرد) ع (امام با مقابله به تشویق را ارطاة بن بسر سرانجام. است فرمانده حفظ براي سپاه چه، روم نمی

 به که قولی سبب به بسر ولی، بازداشت کار این از را او، بود شده شام وارد حجاز از تازه که، بسر يعمو پسر. برخیز مقابله به

 ي نیزه ضربت. کرد دعوت مبارزه به را) ع (علی بود رفته فرو آهن از پوششی در که حالی در و شد میدان ي روانه بود داده معاویه

. شد منصرف او تعقیب از امام و زد خود عورت کشف به دست روعاصعم همچون او و ساخت زمین بر نقش را او) ع (امام

   صلح بر معاویه اصرار

 است ممکن که نحو هر به که داشت آن بر را معاویه، شام سپاه تلفات فزونی و شدن طوالنی سبب به، صفین در عیار تمام جنگ

 که کرد آغاز طرقی از را کار این و سازد وادار اولیه ي منطقه به سپاه دو هر بازگشت و نبرد ي متارکه و سازش و صلح به را) ع (امام

: بود راه سه آنها اهم

. قیس بن اشعث با مذاکره - 1

. سعد بن قیس با مذاکره - 2

). ع (امام به نامه نگارش - 3

 نزدیک و داد رخ »لهریرا لیلۀ «ي حادثه سرانجام اینکه تا، شد آب بر نقش) ع (امام سپاه ي روحیه قوت جهت به ها نقشه این اما

 داخل در شام پنجم ستون تالش و عراقیان لوحی ساده و معاویه فریبکاري اما. شود متالشی کلی به معاویه نظامی سازمان بود

: معاویه مالقاتهاي مذاکرات تفصیل اینک. داد تغییر شام سپاه نفع به را جریان) ع (امام سپاه

 که قیس بن اشعث با که داد مأموریت او به و طلبید حضور به بود سخنوري مرد که را یانسف ابی بن عتبۀ خود برادر معاویه - 1

. کند ترحم طرفین از بازماندگان بر که بخواهد او از و کند مالقات داشت امام سپاه در اي مالحظه قابل نفوذ

 را او اشعث. برساند او به را معاویه پیام تا طلبید را اشعث و کرد معرفی را خود جا همان از و رسانید مقدم خط به را خود عتبه

 علی جز کسی با معاویه بود بنا اگر: بود این عتبه پیام ي خالصه. کند مالقات او با باید که است اسرافگري مرد: گفت و شناخت

 با تو حساب. بودي او کارگزار و عثمان داماد و هستی یمن اهل بزرگ و عراق مردم رئیس تو چه، کرد می مالقات تو با کند مالقات

 را معاویه و کن ترك را علی که گویم نمی من است کار این محرکان جزو عدي و عثمان قاتل اشتر. جداست حاتم بن عدي و مالک

. توست و من صالح آن در که کنم می دعوت باقیماندگان حفظ به را تو بلکه، رسان یاري
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 سخنان پایان در ولی، است علی یمن و عراق بزرگ که گفت و پرداخت) ع (ماما تعظیم و تکریم به چند هر، وي پاسخ در اشعث

 سخنان عتبه وقتی. نیست ما از بیش باقیماندگان حفظ به شما نیاز: گفت و راپذیرفت صلح پیشنهاد، دیپلمات یک همچون، خود

. است کرده پیدا صلح به گرایش »للسلم جنح قد«: گفت وي کرد نقل معاویه براي را اشعث

 به نفر دو فقط انصار میان از بودند جمع) ع (امام گرداگرد در، انصار و مهاجران از، )ص (اکرم پیامبر اصحاب که حالی در - 2

، سعد بن قیس با که خواست بشیر بن نعمان از معاویه. کردند می همکاري معاویه با مخلد بن مسلمۀ و بشیر بن نعمان نامهاي

 آسیبهایی بر قیس با خود مالقات در وي آورد فراهم را صلح مقدمات او نظر جلب با و کند القاتم) ع (امام سپاه شجاع فرمانده

 شما و ما از جنگ: یعنی »البقیۀ فی اهللا فاتقوا رایتم ما منکم و منا الحرب اخذت«: گفت و کرد تکیه بود شده وارد طرفین بر که

). بیندیشید اي چاره و (بترسید خدا از انباقیماندگ ي درباره پس. است گرفته بینی می که را آنچه

 و شمشیر، گلوگاه و صورت با ما) ص (پیامبر زمان در: گفت و کرد تکیه) ع (علی و معاویه هواداران بر نعمان پاسخ در قیس

 که کسانی اینک، نعمان اي. بودند ناراحت امر این از کافران که حالی در، شد پیروز حق تا گفتیم می پاسخ را دشمن هاي نیزه

 را او اطراف که بنگر را علی. نیستند خورده فریب یمنیهاي و بیابانیها و شده آزاد افراد مشت یک جز کنند می یاري را معاویه

 بن مسلمۀ (تو دوست و تو جز معاویه اطراف در ولی اند گرفته فرا، است شده راضی آنان از خدا که، تابعان و انصار و مهاجران

 شده نازل شما ي درباره اي آیه نه و دارید اسالم در سوابقی نه و احدي نه، هستید بدري نه، شما از هیچیک و، نیست کسی) مخلد

 بشیر که است سقیفه ماجراي مقصود. زد دست کاري چنین به تو پدر نیز قبالً کنی می حرکت ما خالف بر مورد این در اگر. است

 اتفاق و کرد بیعت ابوبکر با و برخاست، نبرد، او عموي پسر عباده بن سعد یعنی، قیس پدر را خالفت گوي اینکه براي نعمان پدر

97 ص، 1 ج، السیاسۀ و االمامۀ؛ 448 ص، صفین ي وقعه؛ 87 ص، 8 ج، الحدید ابی ابن ي البالغه نهج شرح. زد هم بر را انصار

 که شد ناچار، جهت این از. نساخت فراهم را ویهمعا مقصود ولی، بود سازش و صلح براي سازي زمینه مالقاتها اینکه از غرض - 3

 واگذاري یعنی،بود کرده درخواست خود یاغیگري نخست روز در که کند درخواست را مطلبی آن در و بنویسد) ع (امام به اي نامه

 از هیچیک و ستیمه مناف عبد فرزند همگی ما: افزود گاه آن و. باشد او گردن بر اطاعتی و بیعت اینکه بدون، او به شام حکومت

. نسازد بنده را آزادي و خوار را عزیزي که کس آن مگر، ندارد برتري دیگري بر ما

 آن ي نامه متن. بنویسد کند می امالء که نحوي به را او ي نامه پاسخ که داد دستور او به و طلبید را رافع ابی ابن خود دبیر) ع (امام

. است هآمد 17 ي شماره تحت، البالغه نهج در حضرت

   اسالم تاریخ و صفین جنگ مسیر تغییر

 خود یاران با را صبح نماز، بود تاریک هوا هنوز که، فجر ابتداي در هجري 38 سال االول ربیع ماه دهم شنبه سه روز در) ع (امام

 با و کرده نشینی عقب سنگر آخرین به دشمن که دانست می و بود آگاه کامالً شام سپاه خستگی و ناتوانی از حضرت آن. آورد بجا

 سپاه تنظیم به که داد دستور اشتر به، رو این از. یافت دست معاویه جنگ افروز آتش خرگاه به توان می جانانه ي حمله یک

 فریاد بود کرده تکیه خود ي نیزه بر که حالی در و آمد سپاه میان به بود رفته فرو آهن از پوششی در که حالی در، مالک. بپردازد

 هاي نشانه ابتدا همان از و شد آغاز حمله که نگذشت چیزي. کنید مرتب را خود صفهاي: »اهللا رحمکم صفوفکم سووا«: کشید

. گردید آشکار نبرد میدان از آنان فرار با دشمن شکست
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 مذاکره به او با صف دو میان در امام. شد) ع (امام با حضوري ي مذاکره خواستار و آمد بیرون شام سپاه از مردي، موقع این در

) ع (امام. نماید واگذار معاویه به را شام امام و کند نشینی عقب خود نخستین جایگاه به طرف دو هر که کرد پیشنهاد او. پرداخت

 با نبرد یا، ام ندیده خود براي راه دو جز آن در و ام اندیشیده مدتها موضوع این در من که شد یادآور او پیشنهاد از تشکر با

 و شود گناه و عصیان او ملک در که نیست راضی هرگز خدا و. است شده نازل او پیامبر بر که آنچه و خدا بر کفر یا نیاغیگرا

 با آغوشی هم از بهتر را متمردان با جنگ رو این از. زنند سرباز منکر از نهی و معروف به امر از و کنند سکوت آن برابر در دیگران

. ام یافته زنجیر و غل

 سپاه سوي به کرد می جاري زبان بر را »راجعون الیه انا و هللا انا «ي آیه که حالی در و شد مأیوس) ع (امام موافقت جلب از مرد آن

. بازگشت شام

 و شمشیر از و سنگ و تیر از، شد می استفاده ممکن ي وسیله هر از نبرد این در. گردید آغاز دیگر بار طرفین میان امان بی نبرد

 آن شب در معاویه سپاه. داشت ادامه چهارشنبه روز صبح تا نبرد. آمد می فرود طرفین سر بر آسا کوه که آهنین هايعمود و نیزه

. اند خوانده »الهریر لیلۀ «را چهارشنبه شب آن تاریخ در جهت این از و کشید می زوزه سگ مانند زخمیها و ها کشته فزونی از روز

 اال«: زد می فریاد و است نمانده باقی بیش کمان یک ي اندازه به پیروزي تا مردم: گفت می و کرد می حرکت سربازان میان در اشتر

 این در و بفروشد خدا به را خود جان که هست کسی آیا: یعنی» ؟باهللا یلحق او یظهر حتی االشتر مع یقاتل و هللا نفسه یشري من

؟ نددبپیو خدا به یا گردد پیروز تا، کند نبرد اشتر همراه به راه

 شما کار که بینید می، مردم اي: فرمود و کرد سخنرانی خود سپاه مؤثر افراد و فرماندهان مقابل در حساس لحظات این در) ع (امام

 من. شود می سنجیده آن پایان با کارها آغاز. است نمانده باقی چیزي نفس آخرین جز دشمن از و انجامیده کجا به دشمن و

. داد خواهم پایان ننگینشان زندگی به و کشید خواهم الهی ي مهمحک به را آنان صبحگاهان

 کار آن فرداي علی که است شبی همان این: گفت و کرد عمروعاص به رو لذا. شد آگاه حضرت آن سخنرانی مضمون از معاویه

؟ کرد باید چه اکنون. کرد خواهد یکسره را جنگ

 در، کند می نبرد عقیدتی و دینی ي انگیزه به او. هستی او مانند تو نه و تندهس او سربازان مانند تو سربازان نه: گفت عمروعاص

 حالی در، ترسد می خود بر تو پیروزي از عراق سپاه. شهادت خواهان او و هستی زندگی خواهان تو. دیگر ي انگیزه به تو که حالی

. ندارد هراسی علی پیروزي او شام سپاه که

؟ کرد باید چه پس: معاویه

 خدا کتاب به را آنان؛ گردند دستگی دو دچار نیز نپذیرند اگر و شوند اختالف دچار بپذیرند اگر که کرد پیشنهادي باید: وعاصعمر

 از ولی بود من ذهن در مدتها مطلب این. آیی می نائل خود ي خواسته به تو صورت این در. باشد حاکم آنان و تو میان تا کن دعوت

. برسد آن وقت تا کردم می خودداري آن ابراز

. برآمد آن اجراي صدد در و کرد تشکر خود همکار ي نقشه پختگی از معاویه
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 خدمتی و شد روبرو اي سابقه بی کامالً نیرنگ با)ع (امام سپاه، صفر سیزدهم قولی به و، االول ربیع سیزدهم پنجشنبه روز بامداد

. شد اجتماع ي صحنه به آنان بازگشت و اموي ي تیره مجدد حیات ي مایه بحق کرد شام طاغیان به عاص فرزند که

 ده کمک به دمشق بزرگ قرآن. آراستند مصاحف با را خود صفوف و بستند ها نیزه نوك بر را قرآنها، عمرو دستور طبق، شام سپاه

. »خداست کتاب شما و ما میان حاکم«: که دادند سر اشعار یکصد همگی گاه آن. شد می حمل نیزه نوك بر نفر

 چیزي انگیز ترحم فریادهاي و شعارها جز شام سپاه از افتاد ها نیزه نوك به چشمهایشان و شد فریادها متوجه عراقیان گوشهاي

: گفتند می همگی. شد نمی شنیده

. بگیرید نظر در را خدا، دخترانتان و زنان براي، عرب مردم اي

! دینتان ي درباره را خداي را خدا

؟ نمود خواهد حفاظت عراق ازمرزهاي کسی چه عراق مردم از خواهدکردوپس پاسداري شام مرزهاي از کسی چه شام مردم از پس

؟ ماند خواهد باقی، کافران دیگر و ترك و روم با جهاد براي کسی چه

 مدهوش و مبهوت را آنان و ربود) ع (امام سربازان از بسیاري از را هوش و عقل، آفرین مهر هاي ناله و مصاحب انگیز روح ي منظره

 بر، شدگان افسون همچون، داشتند قرار کامل پیروزي قدمی یک در و آفریدند می افتخار پیش ساعاتی تا که جنگی مردان. ساخت

 و بودند آگاه نیرنگ واقعیت از، الحمق بن عمرو و اشتر مالک و حاتم بن عدي مانند، شیرمردانی ولی. شدند میخکوب خود جاي

 را خود خواهند می راه این از اند گرفته قرار نابودي و سقوط ي آستانه در و نیست مقابله یاراي را دشمنان ونچ که دانستند می

 باطل سپاه گاه هیچ: گفت) ع (امام به حاتم فرزند، جهت این از. داد نخواهند و نداده قرآن به تن گاه هیچ آنان گرنه و دهند نجات

 به، نیرومندترند آنان از اند مانده باقی ما با که آنان و اند شده مجروح و کشته گروهی طرف دو هر از. نیست حق با مقابله یاراي را

. هستیم تو پیرو ما و فرانده گوش شامیان هاي ناله

 و بکوب آهن با را آهن. ندارد را تو سربازان صبر ولی دارد سرباز او اگر. داري جانشین تو ولی است جانشین فاقد معاویه: گفت اشتر

. بگیر کمک خدا از

 به حق اکنون... ایم گفته پاسخ را تو دعوت خدا براي بلکه، ایم برنخاسته تو حمایت به تعصب روي از ما، جان علی: گفت سومی

. نیست نظري تو وجود با را ما و است رسیده خود ي نقطه آخرین

 با او ارتباط و داشت مرموزي حرکات نخست روز از و بود داده قرار) ع (علی یاران ي جرگه در را خود که، قیس بن اشعث ولی

 آنان درخواست به پاسخگویی به تو که گو پاسخ را قوم دعوت: وگفت کرد) ع (امام به رو، بود شده آشکار بیش و کم معاویه

. ندارند خوش را جنگ و هستند زندگی خواهان مردم و. تري شایسته

. اندیشید مورد این در باید: فرمود، بود آگاه او ناپاك نیت از که) ع (امام
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 میان در که داد فرمان، بود روز آن ي جامعه نماهاي مقدس از که عمروعاص فرزند عبداهللا به امام سپاه عواطف تحریک براي معاویه

 اگر! مردم: تگف و گرفت قرار صف دو میان در نیز او. کند دعوت خود کتاب داوري پذیرفتن به را آنان و گیرد قرار گروه دو صفوف

 شما ما کردند تجاوز حد از گروه دو هر، بود دنیا براي اگر و کرد تمام مخالف گروه بر را حجت گروه دو هر، بود دین براي ما نبرد

. شمارید مغتنم را فرصت. نمودیم می اجابت ما کردید می دعوت شما اگر و کنیم می دعوت خدا کتاب حکومت به را

 را آنان دعوت که آوردند) ع (امام به رو اي مالحظه خور در جمعیت و فریفت را عراق لوح ساده مردم و هپراکند دشمن شعارها این

 هر از من، خدا بندگان: گفت و گرد آنان به رو، خوردگان فریب اذهان ساختن روشن براي، حساس لحظات این در) ع (امام.بپذیرد

 اهل سرح ابی ابن و مسلمه بن حبیب و معیط ابی ابن و عمروعاص و معاویه ولی ترم شایسته قرآن حکم به دعوت پذیرش براي کسی

 احوال تمام در آنان ;ام کرده معاشرت تاکنون کودکی دوران از آنان با من. شناسم می را آنان شما از بهتر من. نیستند قرآن و دین

 آن به خواهند می و شناسند می را قرآن که اند نکرده بلند را قرآنها آنان، سوگند خدا به. بودند مردان بدترین و کودکان بدترین

 به حق که دهید عاریه من به لختی را خود بازوان و سرها، خدا بندگان. نیست نیرنگ و حیله جز کار این بلکه، کنند عمل

. است نمانده باقی ستمگران ي ریشه شدن بریده تا چیزي و رسیده قطعی ي نتیجه

 در که حالی در، عراق سپاه رزمندگان از نفر هزار بیست ناگهان، کردند می طرفداري) ع (امام ظرن از مخلص افراد که حالی در

 به و گفته ترك را نبرد میدان، داشتند دوش بر شمشیر و بود بسته پینه سجده از آنها پیشانی و بودند رفته فرو آهن از پوششی

 که کردند می رهبري عراق قراء از برخی و حصین زیدبن و فدکی بن مسعر همچون افرادي را گروه این. آوردند رو فرماندهی مقر

 با و کردند خطاب »علی یا «به »أمیرالمؤمنین یا «جاي به را او و ایستادند) ع (امام جایگاه برابر در آنان. شدند خوارج سران از بعداً

 اگر، سوگند خدا به. کشتیم را عفان بن عثمان که همچنان، کشیم می را تو گرنه و بپذیر را قوم دعوت: گفتند ادبی بی کمال

! کشیم می را تو نکنی اجابت را آنان دعوت

. دادند می تحمیلی صلح پذیرش و تسلیم دستور او به که بود انجامیده جایی به کارش اکنون، بود مطلق مطاع دیروز که فرماندهی

 را کتاب دعوت که هستم کسی نخستین و کردم دعوت اخد کتاب به که هستم کسی نخستین من: گفت آنان پاسخ در) ع (امام

، دهند نمی قرآن حکم به گوش زیرا جنگم می آنان با من. بخوانم خدا کتاب غیر به را شما که نیست جایز من بر و گفتم اجابت

 را شما آنان که نمک می اعالم شما به من. افکندند سر پشت را او کتاب و شکستند را او پیمان و کردند نافرمانی را خدا آنان

. نیستند قرآن به عمل خواهان آنان. اند فریفته

 حقایق درك و فهم از دور و تندرو افرادي آنان که داد نشان زمان مرور و نیفتاد مؤثر آنان در) ع (امام مستدل و منطقی سخنان

 خود لجاجت و اصرار بر کرد می نصیحت ار آنان امام چه هر و بودند قرارگرفته شامیان خالی تو شعارهاي تأثیر تحت که بودند

 از زیانبارتر نبرد درحال ارتش یک براي چیز هیچ. بردارد نبرد از دست اشتر که دهد دستور امام باید که گفتند می و افزودند می

. است خود داناي و خردمند فرمانده بر سیاسی مسائل از دور و لوح ساده گروه شورش، بدتر آن از. نیست دستگی دو و اختالف

 سپاه وحدت ي شیرازه اختالف که کند چه اما، بود آگاه دشمن پیشنهاد واقعیت از و دید می پیروزي ي آستانه در را خود) ع (امام

. گسست می هم از را
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 از یکی و ندید صالح، بود بسته پینه سجده کثرت از آنان پیشانی که، را نما مقدس مسلح نفر هزار بیست برابر در مقاومت) ع (امام

 و برسان است نبرد مشغول آنجا در اشتر که اي نقطه به را خود: گفت چنین او به و خواست را هانی بن یزید نام به خود نزدیکان

. آید من سوي به زودتر چه هر و بکشد نبرد از دست که بگو

. بیایی ما سوي به و برداري نبرد از دست که دهد می دستور امام: گفت اشتر به و رسانید مقدم صف به را خود هانی بن یزید

 نسیم زودي همین به که است امید. فراخوانی میدان از مرا که نیست آن وقت اکنون که بگو و برسان امام به مرا سالم: اشتر

. بوزد اسالم پرچم بر پیروزي

. است پیروزي ي آستانه در که گوید می و داند نمی مصلحت به مقرون را مراجعت اشتر: گفت و بازگشت قاصد

. کند مقاومت نبرد میدان در که دادي پیام تو. توست دستور به بازگشت از اشتر اباء: گفتند و کردند امام به رو شورشیان

 بر را من چگونه. شنیدید را آن شما گفتم چه هر. نگفتم سخن محرمانه خود مأمور با هرگز من: فرمود متانت کمال با) ع (علی

؟ کنید می متهم گفتم اراآشک که آنچه خالف

. دهیم می معاویه تحویل زنده یا کشیم می عثمان مانند را تو گرنه و گردد باز میدان از اشتر که بده پیام زودتر چه هر: شورشیان

 و کرد اصدق به رو و شد آگاه) ع (امام پیام از مالک.برسان اشتر به کردي مشاهده را آنچه: گفت و کرد هانی بن یزید به رو) ع (امام

 را پیروزي آیا: گفت اندوه با سپس. است عاص فرزند ي نقشه این و هاست نیزه سر بر قرآنها کردن بلند زاییده فتنه این: گفت

؟ کنم رها را نبرد ي صحنه اوضاع این در که رواست آیا؟ کنی نمی مشاهده را خدا ي آیه و بینی نمی

 فوراً. لرزید خود بر سخن این شنیدن از مالک؟شود دشمن تحویل یا کشته مؤمنان رامی و باشی اینجا در تو که رواست آیا: قاصد

 اکنون: گفت و کرد آنان به رو افتاد طلب ذلت آشوبگران به چشمش وقتی. رساند) ع (امام حضور به را خود و کشید نبرد از دست

 ترك را خدا فرمان آنان که سوگند خدا به؟ خورید می را آنان فریب اید گرفته قرار پیروزي ي آستانه در و یافته برتري دشمن بر که

. کنم یکسره را کار تا دهید مهلت کمی من به و نکنید موافقت آنان درخواست با هرگز. اند کرده رها را پیامبر سنت و

. توست خطاي در مشارکت تو با موافقت: آشوبگران

؟ بودید حق بر شما زمانی چه در بگویید من به. است مانده باقی زبونتان گروه و اند شده کشته شما ي ارزنده افراد که اسفا وا: اشتر

 نبرد که زمان آن در یا؟ هستید باطل بر اید کشیده نبرد از دست که اکنون و بودید حق بر کردید می نبرد که زمان آن آیا

 اخالص و تقوا و ایمان به که، شما کشتگان ي همه یعنی، دارید گمان چنین اگر؟ هستید حق بر اکنون و بودید باطل بر کردید می

. باشند آتش در باید، دارید اعتراض آنان

. جوي دوري ما از، کنیم نمی پیروي تو از ما. داریم می بر نبرد از دست خدا براي و کردیم نبرد خدا راه در: آشوبگران
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 ي نشانه را شما نمازهاي من، بسته پینه پیشانی سیاهانرو اي. اید شده دعوت نبرد ترك به طریق این از و اید خورده فریب: مالک

 اف. دنیاست به کردن روي و مرگ از فرار شما هدف که شد ثابت اکنون؛ پنداشتم می شهادت به شوق ي نشانه و دنیا از وارستگی

. شدند دور ستمگران که همچنان شوید دور.دید نخواهید عزت روي هرگز. خوار فضله جانوران بمانند اي، شما بر

 یکدیگر اسبهاي صورت بر و گرفتند بدگویی و فحش باد به را همدیگر، دیگر طرف از اشتر و طرف یک از آشوبگران، هنگام این در

. بگیرند فاصله همدیگر از که کشید فریاد که بود آور رنج اي اندازه به) ع (امام پیشگاه در ناگوار ي منظره این. نواختند تازیانه

 در را امام تا شد بلند قرآن داوري به او رضایت فریاد) ع (امام چشمان برابر در، طلب فرصت آشوبگران طرف از، اوضاع این در

. بود رفته فرو تفکر دریاي در و گفت نمی سخن و بود ساکت) ع (امام. دهند قرار شده انجام عمل مقابل

  فشار گروه و حکمیت مسئله

، شوند می اختالف دچار نپذیرند یا بپذیرند اگر که کند دعوت قرآن حکومت رابه) ع (امام سپاه که، معاویه به عمروعاص پیشنهاد

، جنگ از خستگی اثر بر، که بود لوحانی ساده با اکثریت ولی. کرد مبتال عجیبی دستگی دو به را امام سپاه و بخشید نتیجه کامالً

 که حالی در؛ است داده رضا قرآن حکمیت به علی که دادند می عارش) ع (امام ي اجازه بدون و خورده را معاویه سازي ظاهر فریب

. اندیشید می اسالم ي آینده ي درباره و بود رفته فرو مطلق سکوت در حضرت آن

  امام به معاویه نامه

 تحصیل در ار خود ما از یک هر و شده طوالنی ما میان کشمکش: نوشت چنین) ع (امام به اي نامه در معاویه بحرانی اوضاع این در

 افراد طرف هردو از. دهد نمی دیگري به طاعت دست طرفین از یک هیچ که حالی در، داند می حق طلبد می مقابل طرف از آنچه

. نیست آن مسئول کسی تو و من جز و ایم بوده نبرد این مسئول ما.باشد گذشته از بدتر آینده که ترسم می و اند شده کشته زیادي

، نفر دو اینکه آن و هاست کینه رفتن کنار و دینی آشتی و آنان خون حفظ و امت صالح و زندگی آن در که دارم پیشنهادي من

 خوب تو و من براي این. کنند داوري و حکومت قرآن طبق بر ما میان، اند رضایت مورد که تو اصحاب از دیگري و من یاران از یکی

. هستی آن اهل اگر بده رضا قرآن محک به و بترس مورد این در خدا از. است فتنه رافع و

 این در معاویه ولی، آموخت نمی را قرآن داوري راه هرگز و نبود انداز اختالف تبلیغاتی ترفند یک جز نیزه سر بر قرآن کردن بلند

 و تقوا به را) ع (ماما، وقاحت کمال با، نامه پایان در و کرد مطرح را طرفین از نفر دو گزینش و برداشت راه سر از را ابهام این نامه

! نمود دعوت قرآن از پیروي

   معاویه نامه به امام پاسخ

 جبران بر که دانی می تو. سازد می آشکار عیبجو نزد را او لغزش و کند می تباه دنیایش و دین در را شخص دروغگویی و ستمگري

 دروغ خداوند و نمودند تأویل را خدا صریح ستورد و کردند خالفت آهنگ، پیمان شکستن با، ناحق به گروهی. نیستی قادر گذشته

 رهبري که کس آن و شود می خوشحال است ستوده کارش پایان که کسی روز آن در که بترس روزي از. ساخت آشکار را آنان

. است بسته دل آن به و داده فریب را او دنیا؛ گردد می پشیمان است برنخاسته نبرد به او با و سپرده شیطان دست به را خود
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. پذیرفتیم را قرآن داوري ولی نگفتیم پاسخ را تو ما. نیستی آن اهل تو و کردي دعوت قرآن حکم به را ما

 دیده چیزي گهگاه روابط این از نبرد اثناي در و بود معاویه با سري روابط داشتن به متهم نسخت روز از که، قیس بن اشعث

. شود جویا قرآنها کردن بلند از را او هدف و برود یهمعاو سوي به که ورزید اصرار بار این، شد می

. آمد وجود به معاویه برادر عتبه با مذاکره طریق از او ذهن در صلح ي اندیشه. نبود صادقانه نخست روز از) ع (امام با اشعث برخورد

 علی که ورزید می اصرار »المصاحف رفع« ي فتنه وقوع هنگام به و کرد معرفی طرفین تباهی ي مایه را نبرد ي ادامه الهریر لیلۀ در

 آخرین و بگیرد تماس معاویه با که طلبید رخصت بار این.گفت می سخن سپاه خستگی از و بگوید پاسخ را شام سپاه دعوت) ع(

 و کند می سلب نماینده تعیین در) ع (امام از را قدرت وي که آورد خواهیم بحث همین در. کند دریافت صلح مورد در را دستور

 عراق سپاه ضرر به کامالً که کند می تحمیل را خود نظر مورد شخص و زند می عقب اي بهانه به را حضرت آن نظر مرود ي نماینده

. کرد تکرار را معاویه ي نامه مضمون و نیاورد خود همراه اي تازه سخن، معاویه با مالقات از پس، اشعث، باري. بود

 و آمدند گرد سپاه دو میان در گروه دو هر قاریان، رو این از. بپذیرد را کتاب داوري که داشت آن بر را) ع (امام، مسلح گروه فشار

 برخاست طرف دو هر از ندا و گشتند باز خویش موضع به سپس. سازند زنده را قرآن حکم که گرفتند تصمیم و نگریستند قرآن بر

. هستیم راضی آن داوري و قرآن حکم به ما که

  )حکمین (داوران گزینش

 دریابند را خدا حکم و بنگرند آن در؛ آورند در سخن به را آن شناس قرآن افراد باید و گوید نمی سخن خود قرآن که نیست شکی

 عراقیان طرف از دیگري افراد و شامیان طرف از افرادي که شد قرار هدف این به رسیدن براي.بپردازند خصومت فصل به تا

 که دانستند می همه و دهند رأي او به کند انتخاب را کس هر او که بودند معاویه پیرو شرط و قید ونبد شام مردم. شوند برگزیده

 براي و همه از فرمانبردارتر،مخلوق براي شام مردم، معروف تعبیر به. کرد نخواهد انتخاب را کسی، فتنه طراح، عمروعاص جز او

. افرادبودند عاصیترین، خالق

 کبیره گناه را »حکمیت «ي مسئله و گرفتند خود به »خوارج «نام بعدها که (فشار گروه رسید) ع (امام به نوبت وقتی ولی

: کردند تحمیل حضرت آن بر را مطلب دو) کند توبه نیز او که خواستند نیز) ع (ازعلی کردندو توبه آن پذیرفتن از خود و پنداشتند

. حکمیت پذیرفتن - 1

). ع (امام نظر مورد حکم نه، خود نظر مورد حکم انتخاب - 2

: نگاریم می اي گونه به، است آموزنده کامالً که، را تاریخ از بخش این

. پذیریم می حکمیت براي را اشعري ابوموسی ما: فشار گروه

. دهم نمی او به حقی چنین و شوم نمی راضی کار این به هرگز من) ع (امام
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. خواند فتنه را آن و بازداشت جنگ این از نخست روز از را ما که بود او. دهیم نمی رأي کسی به او به جز نیز ما: فشار گروه

 دوري براي و بازداشت من یاري از را مردم و شد جدا من از خالفت نخست روزهاي در که است کسی اشعري ابوموسی): ع (امام

 براي: فشار گروه.گزینم می بر داوري براي را عباس ابن من. بازگشت من سوي به و دادم امان را او اینکه تا نهاد فرار به پا کیفر از

. باشد یکسان معاویه و تو به نسبت که برگزین را کسی. کنید نمی فرق عباس ابن و تو، ما

. کنم می انتخاب کار این بر را اشتر مالک): ع (امام

؟ چیست اشتر حکم): ع (ماما.هستیم محکوم او حکم به االن ما و افروخته بر را جنگ آتش اشتر: فشار گروه

. دهد انجام را تو و خود ي خواسته تا بیندازد هم جان به را مردم خواهد می او: فشار گروه

 مناسب) عباس ابن (قرشی گزینش جز) عمروعاس (قرشی فرد برابر در، است آزاد کامالً خود داور گزیشن در معاویه اگر): ع (امام

، گشاید می را آن عباس ابن اینکه مگر بندد نمی را گرهی عاص فرزند زیرا، برگزینید را عباس بن عبداهللا او برابر در هم شما. نیست

 را کاري و گرداند می سست را آن عباس ابن اینکه مگر کند نمی محکم را امري؛ بندد می را آن اینکه مگر کند نمی باز را گرهی یا

. سازد می محکم را آن اینکه مگر کند نمی سست

 مضري یکی اگر. بنشینند داوري به هم با نباید مضري فرد دو و هستند مضر قبیله از دو هر عباس بن عبداهللا و مروعاصع: اشعث

. باشد) اشعري ابوموسی (یمنی دومی باید حتماً) عمروعاص مثالً (باشد

!) چیست تشریع و قانون این بر او مدرك که نپرسید مرد این از کسی(

. ندارد ابا چیز هیچ از خود مقاصد انجام در که است شخصی عمروعاص زیرا، بخورد فریب شما یمنی که ارمد بیم آن از): ع (امام

 و. کند داوري ما ي خواسته خالف بر چند هر،است بهتر ما براي، باشد یمنی حکم دو آن از یکی هرگاه که سوگند خدا به: اشعث

. نمایند داوري ما ي خواسته مطابق چند هر، است ناخوشایند ما براي باشند مضري دو هر هرگاه

. بکنید خواهید می کاري هر؛ دانید خود، دارید اصرار اشعري ابوموسی بر که اکنون): ع (امام

 و داشت می باز جمل ي فتنه براندازي براي)ع (امام سوي به حرکت از را مردم بود کوفه فرماندار که هنگامی اشعري ابوموسی

 فردي چنین اکنون. »کنید گیري کناره آمد پدید اي فتنه من امت میان در هرگاه«: که بود) ص (اکرم رپیامب گفتار اش بهانه

 به هرگز، بود امام مخالف طبعاً چون، او سادگی از گذشته که نبود شکی. شود حکمیت ي مسئله در) ع (امام ي نماینده خواست می

. داد نمی رأي امام نفع

 در را خود فرماندهان ي همه، رو این از. نایستاد باز زیانبارشان و باطل نظر از فشار گروه رداندنبازگ براي کوشش از) ع (امام

: کرد مطرح چنین عمومی مجمع یک در را مطالب و گردآورد اي نقطه
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 که کسانی انمی از را فرد نزدیکترین شما و اند برگزیده داشتند دوست که را فردي نزدیکترین خویش براي شامیان که باشید آگاه

 دیروز که کسی همان، است قیس بن عبداهللا) امثال (با شما سروکار. اید کرده انتخاب حکمیت به) ابوموسی (بودید ناخشنود آنها از

. »کنید نیام در را شمشیرها و ببرید را کمانها بند؛ است فتنه جنگ«: گفت می

 مشت با را عمروعاص ي سینه است متهم پس دروغگوست اگر و، کرد شرکت نبرد میدان در اجبار بدون خود چرا راستگوست اگر

 که بینید نمی مگر. بگیرید اختیار در را اسالم مرزهاي و کنید استفاده دهندگان مهلت از و بشکنید عباس بن عبداهللا ي کرده گره

؟ است شده دشمن تیر هدف سرزمینتان و گرفته قرار تجاوز مورد شما شهرهاي

: گفت امام به قیس بن احنف، رو این از. نداشت حضرت آن با فردي مالقاتهاي رشته یک جز اثري فرماندهان رد) ع (امام سخنان

 به مرا هستی مایل اگر. کرد مبارزه آن با اسالم آغاز در که است فردي او. ام یافته عمق کم فردي را او و ام آزموده را ابوموسی من

 آن من اینکه مگر بندد نمی گرهی عمروعاص که ببینی تا بده قرار سوم یا دوم حکم مرا دانی نمی مصلحت اگر و برگزین حکمیت

. بندم می را آن من اینکه مگر کند نمی باز را گرهی و کنم می باز را

 رأي کسی به ابوموسی نمایندگی به جز که بودند لجوج و گمراه چنان آنان ولی کرد عرضه سپاه بر را احنف نمایندگی) ع (امام

 رأي عراق مردم براي اگر:گوید می و دارد می بر پرده آن از خود شعر در شامی شاعري که بود ضرربار آنچنان انتخاب این. دندندا

. است گیر شش و پنج در که برگزیدند را یمنی پیر ولی، گزیدند می بر را عباس ابن و کرد می حفظ گمراهی از را آنان بود استواري

. نیست امینی فرد اشعري ابوموسی: ندارد پروا حق گفتن از که را کسی گفتار برسانید علی به

، بستند حکم انتخاب در را او دست و کردند تحمیل) ع (امام بر را معاویه با صلح که افرادي همین که آورد خواهیم آینده در

 وادار آن نقض بر را) ع (امام ،نامه پیمان نوشتن از پس و پنداشتند بزرگ گناهی را حکمیت موضوع که بودند کسانی نخستین

. دهد فرار گوش خرد بی نماهاي مقدس این سخنان به دیگر بار و کند پیمان نقض امام که هیهات ولی. کردند

؟ گرفت قرار فشار گروه آراء فشار تحت) ع (امام نیز سوم بار براي آیا و شد نوشته چگونه حکمیت متن که دید باید اکنون

  حکمیت پیمان تحمیل

 قدمی دو در که) ع (امیرالمؤمنین. رود می شمار به اسالم تاریخ ي سابقه بی حوادث از صفین سرزمین در حکمیت ي ادثهح

 کردند نمی مزاحمت ایجاد او براي الاقل یا داشتند نمی بر او حمایت از دست وي ناآگاه و نادان یاران اگر و داشت قرار پیروزي

 پایان، کشید طول بیشتر کمی یا سال هشتاد بعدها که، اموي خبیث دودمان حکومت به و آورد می در کاسه از را فتنه چشم

 درخور تعداد خوردن فریب و عمروعاص نیرنگ سبب به، کرد می دگرگون را مسلمین تمدن و اسالم تاریخ ي چهره و بخشید می

 .ماند باز پیروزي به یافتن دست و نبرد ي ادامه از، نادانش سربازان از توجهی

 چشم به نخست آن دود که کردند تحمیل) ع (امام بر را مطلب چهار، داناست دشمنان از بیش زیانشان که، نادان دوستان این

: از بودند عبارت موارد این.رفت مسلمین سایر چشم به سپس و خودشان

). ص (پیامبر سنت و قرآن حکمیت قبول و بس آتش پذیرفتن - 1
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). ع (امام طرف از نمایندگی عنوان هب اشعري ابوموسی پذیرفتن - 2

. حکمیت پیمان متن از »المؤمنین امیر «لقب حذف - 3

. آن امضاي از پس حکمیت پیمان شکستن بر اصرار - 4

. شویم آشنا صلح پیمان ومتن وچهارم سوم موارد تحمیل ي باشیوه اکنون.شد روشن ودوم اول موارد تحمیل  شیوه گذشته دربحث

 به گروه دو هر سران که شد قرار و نشست فرو کردن نیزه به قرآن سیاست از پس لفظی هاي مناقشه و سرد جنگ غبار و گرد

 از گروهی و عمروعاص وي منفصل عقل و معاویه دیگر طرف در و او ویاران) ع (امام طرف یک در. بپردازند حکمیت پیمان تنظیم

 و بود) ص (»اهللا رسول محمد «که) ع (امام مهر با آنها پایان و آغاز که دزر برگ دو، پیمان نوشتن براي. داشتند قرار او محافظان

 بن عبیداهللا وي دبیر و پیمان امالي) ع (امام. بود شده آماده و خورده مهر بود) ص (»اهللا رسول محمد «نیز آن که معاویه مهر

 امیر علی علیه تقاضی ما هذا. الرحیم الرحمن اهللا بسم: کرد آغاز چنین را خود سخن)ع (امام. گرفت عهده بر را آن نوشتن رافع

). ص (نبیه سنۀ و اهللا بکتاب الحکم من به تراضیا فیما شیعتهما و سفیان ابی بن معاویۀ و المؤمنین

. اند پذیرفته را او پیامبر سنت و خدا کتاب داوري آن بنابر دو آن پیروان و معاویه و مؤمنان امیر علی که است اي بیانیه این

 با گاه آن و بپذیرد »امیرمؤمنان «عنوان به را فردي که کسی است آدمی بد: گفت و جهید جاي از اسپندوار معاویه هنگام این در

 سردار، احنف. ما امیر نه، شماست امیر او. بنویس را او پدر نام و علی نام: گفت) ع (امام کاتب به فوراً عمروعاص. کند نبرد او

 باز تو به دیگر بار که ترسم می آن از؛ کنی پاك خود نام کنار از را مؤمنان امیر لقب مبادا: گفت ضرتح آن به) ع (امام شجاع

 گذشت مطلب این به مذاکره به روز از بخشی و کشید درازا به سخن. انجامد کشتار و کشت به چند هر، مده کار این به تن. نگردد

 لباس در روز نخستین از که مرموزي مرد، قیس بن اشعث. نشد خود نام کنار از امیرمؤمنان لفظ حذف به حاضر) ع (امام و

. شود برداشته لقب که ورزید اصرار، داشت سري و سر معاویه با و کرد می کار امام ضد بر دوستی

. بودم) ص (پیامبر کاتب حدیبیه سرزمین در من: فرمود و آورد زبان به را »حدیبیه صلح «تلخ ي خاطره) ع (امام کشمکش این در

 ما هذا«: کردم تنظیم صورت این به را صلحنامه من. داشتند قرار عمرو بن سهیل مشرکان طرف در و خدا پیامبر طرف یک در

 در که را اي نامه هرگز من: گفت و کرد پیامبر به رو مشرکان ي نماینده اما. »عمرو بن سهیل و) ص (اهللا رسول محمد علیه تصالح

 باید من. کردم نمی نبرد تو با هرگز هستی خدا پیامبر تو که دانستم می من اگر. کنم نمی امضا بخوانی »خدا پیامبر «را خود آن

 آن من تا »عبداهللا بن محمد «بنویس لکن. باشی خدا پیامبر تو که صورتی در،دارم باز خدا طواف از را تو که باشم ستمگر و ظالم

. بپذیرم را

 محو با من رسالت هرگز. هستم عبداهللا فرزند که همچنان، هستم خدا پیامبر من، علی: مودفر من به) ص (پیامبر هنگام این در

 لقب که شد زیاد من بر مشرکان فشار روز آن در، باري. عبداهللا بن محمد بنویس. رود نمی بین از من نام کنار از اهللا رسول عنوان

. نویسم می آنان فرزندان براي من امروز، نوشت مشرکان براي اي صلحنامه) ص (پیامبر روز آن اگر. بردارم او نام کنار از را اهللا رسول

. است یکی خدا پیامبر و من روش و راه
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: فرمود) ع (امام. هستیم مؤمن ما که حالی در،کنی می تشبیه کافران به را ما، اهللا سبحان: گفت و کرد) ع (علی به رو عمروعاص

، سخن این شنیدن با. است زاییده را تو که هستی مادرت شبیه تو. اي نبوده مسلمانان مندش و کافران حامی تو که بوده روز کدام

. نشینم نمی مجلسی در تو با این از بعد که سوگند خدا به: گفت و برخاست مجلس از عمرو

 در ولی. بخشید اي تازه ي جلوه حضرت آن مظلومیت بر دارد بر خود نام کنار از را مؤمنان امیر لقب که) ع (امام دوستنماهاي فشار

 بن عثمان. کنیم اجرا ما تا بده فرمان: گفتند و آمدند حضرت آن حضور به آخته شمشیرهاي با، امام صدیق یاران از گروهی، مقابل

. پیماییم می را) ص (پیامبر راه همان فعالً نیز ما و ام بوده حدیبیه صلح در من: گفت و داد پند را آنان حنیف

 »مضطهد انت و ستعطیها مثلها لک ان«: فرمود که آنجا، داد خبر من به ماجرا این از حدیبیه در) ص (پیامبر: مودفر) ع (امام

. مجبوري که حالی در دهی می انجام کاري چنین و هست نیز تو براي روزي چنین: یعنی

  صلح پیمان متن

 بدون او مبارك نام که داد رضا) ع (علی و یافت پایان) ص (مبرپیا روش از الهام و) ع (امام انعطاف با مورد این در طرفین اختالف

: است زیر قرار به آن مهم مواد. یافت ادامه حکمیت پیمان نگارش و شود نوشته »مؤمنان امیر «لقب

 را آنان چیزي قرآن جز و ننهند فراتر گام او دستورهاي از و آورند فرود سر قرآن داوري برابر در که شدند راضی گروه دو هر - 1

. دهند قرار خود داور اختالف مورد مسائل در، پایان تا آغاز از، را خدا کتاب و نسازد متحد

 را عمروعاص، او پیروان و معاویه و برگزیدند خود داور و ناظر عنوان به را) اشعري ابوموسی (قیس بن عبداهللا، او پیروان و علی - 2

. کردند  انتخاب عنوان همین به

 دهند قرار خود پیشواي را خدا کتاب که شد گرفته میثاق است گرفته خود ي بنده از خدا که پیمانی بزرگترین به نفر ود هر از - 3

 به. کنند مراجعه) ص (پیامبر ي سیره و سنت به نیافتند را آن داوري که آنجا و نروند فراتر آن از یافتند را آن داوري که آنجا و

. نشوند وارد مشتبه کارهاي در و نکنند پیروي هوس و هوا از و نزنند دامن اختالف

 سنت و کتاب براساس که، دو هر داوري به که گرفتند الهی پیمان خود پیشواي از کدام هر عمروعاص و قیس بن عبداهللا - 4

 تا، نفر دو هر کومتح در آنان ناموس و مال و جان و، برگزینند را آن غیر و بشکنند را آن نباید و شوند راضی، گیرد انجام پیامبر

. است محترم، نروند فراتر حق از که هنگامی

 که شرایطی همان به، گزیند می بر او جاي به را عادلی داور گروه آن امام، درگذرد وظیفه انجام از پیش داور دو از یکی هرگاه - 5

 او جاي به را فردي توانند می او پیروان، ددرگذر داوري انجام از پیش نیز پیشوایان از یکی اگر و. بود برگزیده را پیشین داور

. برگزینند

، نکردند عمل خود تعهد بر اگر و. نکنند ناروا داوري و نباشند گذار فرو کوشش و سعی از که شد گرفته پیمان داور دو هر از - 6

 شمرده واجب و الزم، امت و داوران و امیران بر قرارداد این به عمل. ندارد تعهدي آنان برابر در و جوید بیزاري دو هر داوري از امت
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 و شود نهاده زمین بر سالح باید. است امان و امن در مردم اعراض و مال و جان، پیمان این انقضاي مدت تا، بعد به این از و شد

. نیست تفاوتی آن از غایب و واقعه این در حاضر بین مورد این در و گردد امن راهها

 و نشوند حاضر است آنان ي عالقه مورد که کسانی جز آنجا در و آیند فرود شام و عراق میان اي نقطه در که داوراست دو هر بر - 7

، کنند داوري موعد آن از زودتر توانند می خواستند اگر و برسانند پایان به را داور امر که دارند مهلت رمضان مبارك ماه آخر تا آنان

. بیندازند عقب حج موسم يانقضا تا را داوري امر توانند می که همچنان

 میان تعهدي هیچ و داد خواهند ادامه خود نبرد به مسلمانان نکنند داوري پیامبر سنت و خدا کتاب طبق بر داور دو هر اگر - 8

 یا بگوید زور بخواهد که کسی برابر در همگی و کنند عمل است پیمان این در آنچه به که است اسالمی امت بر. نیست طرفین

. باشند واحدي امت بگیرد آن نقض هب تصمیم

 امام جانب از کنندگان امضا میان در. کردند امضا را حکمیت پیمان شهود عنوان به نفر ده طرف دو هر از، طبري نقل به، گاه آن

 بن عمرو، حنیف بن سهل، ارت بن خباب، همدان قیس بن سعید، اشتر مالک، قیس بن اشعث، عباس بن عبداهللا اسامی) ع(

 37 سال صفر هفدهم چهارشنبه روز عصر در نامه پیمان. شود می دیده) ع (حسین و حسن، )ع (امام فرزندان و خزاعی مقالح

. رسید طرفین امضاي به و شد تنظیم

 و بپردازند داوري به آنجا در و آیند فرود)حجاز و شام میان مرزي ي منطقه (»اذرح «سرزمین در که گرفتند تصمیم داور دو هر

. بگیرند نظر تحت را داوري که شدند اعزام ناظر عنوان به نفر چهارصد طرف دو ازهر

  امام ارتش در حکمیت پیمان عقد واکنش

 بر را حکمیت پیمان اشعث، جهت این از. شوند آگاه مذاکرات ي نتیجه از عراق و شام مردم که شد قرار نامه پیمان تنظیم از پس

 مانند عراقی طوایف از گروهی که حالی در، نشد مشاهده مخالفتی نوع هیچ نخست ي حیهنا در. داشت عرضه عراقیان و شامیان

 هر و برآمد جعد و معدان نام به عنزي جوان دو حلقوم از »هللا اال حکم ال «شعار بار نخستین براي و کردند مخالفت ابراز »عنزه«

 مراد ي قبیله بر نامه پیمان وقتی. شدند کشته معاویه ي یمهخ نزدیک در و بردند حمله معاویه ارتش بر کشیده شمشیر با جوان دو

 سپس. »المشرکون کره لو و اهللا اال حکم ال«: گفت و داد سر را جوان دو آن شعار همان، شفیق بن صالح، آنان رئیس شد عرضه

  : سرود را شعر این

    ظلم ما یوماً االحزاب قاتل لو/ حکم قد الدماء فی لعلی ما

 او کار جنگید می) او همفکران و معاویه (احزاب با اگر آنکه حال، داد حکمیت به تن شده ریخته خونهاي ي درباره علی که شد چه

. نداشت نقصی

 ال (شعار خواند آنان بر را حکمیت پیمان و گرفت قرار تمیم بنی ي قبیله پرچمهاي برابر در وقتی: داد ادامه خود کار به اشعث

 اال حکم ال؟ اهللا امر فی الرجال اتحکمون«: گفت تمیمی ي عروه و برخاست آنان از »الفاصلین خیر هو و بالحق یقضی هللا اال حکم
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 پس. خداست آن از داوري و حکم؟ دهید می قرار حکم و دارید می مقدم خدا دین بر را مردان آیا: یعنی» ؟اشعث یا قتالنا این. هللا

). ؟باطل راه در یا شدند کشته حق راه در آنان آیا(؟ اشعث اي چیست ما هاي کشته تکلیف

 کمک اگر و انداخت زمین به اسب از را اشعث و کرد اصابت او اسب بر اش ضربه ولی کرد حمله اشعث بر خود شمشیر با سپس

. بود شده کشته تمیمی ي عروه دست به اشعث نبود دیگران

 پیمان بر) ع (امام حامیان اکثر که کرد وانمود طوري و رسید) ع (امام حضور به عراق سپاه میان در گشت یک از پس اشعث

 و »هللا اال حکم ال «شعار سو هر از که نگذشت چیزي ولی. ندارد مخالفت آن با کسی گروه دو یا یک جز و هستند راضی حکمیت

 را خدا حکم و (باشند حاکم خدا دین در رجال که دهیم نمی اجازه هرگز ما: زدند می فریاد و شد بلند »لک ال علی یا هللا الحکم«

. درآیند ما فرمان تحت یا شوند کشته او یاران و معاویه که است داده فرمان خدا). سازند دگرگون

 تو از صورت این غیر در، کن توبه و گرد باز نیز تو. کردیم وتوبه برگشتیم آن از ما و سرزد ما از که بود لغزشی حکمیت ي حادثه

. جوییم می بیزاري هم

  چهارم تحمیل

 نادیده را حکمیت پیمان روز همان در امام باید اینکه آن و بودند چهارمی امر تحمیل صدد در بار این) ع (امام نادان دوستان

: زد فریاد آنان سر بر و کرد مقاومت سرسختانه) ع (امام بار این ولی. بیفکند اعتبار از را آن و بگیرد

 االیمان تنقضوا ال و عاهدتم اذا بعهداهللا اوفوا و«: قال و »بالعقود اوفوا«: قال قد تعالی هللا الیس؟ نرجع العهد و الرضا ابعد، ویحکم

 راضی که اکنون؟ گویید می را سخن این حاال، شما بر واي »تفعلون ما یعلم اهللا ان کفیالً علیکم اهللا جعلتم قد و توکیدها بعد

، الهی پیمانهاي به «گوید می باز و»کنید وفا پیمانها بر «گوید نمی خدا مگر؟ مگردی باز جنگ به مرتبه دو ایم بسته پیمان و ایم شده

، اید داده قرار ضامن خود کار بر را خدا که حالی در، مشکنید کردن استوار از پس را سوگندها و کنید وفا، بستید پیمان که گاه آن

. »است آگاه دهید می انجام آنچه بر خدا که

) ع (امام از و شمردند گمراهی را حکمیت ي مسئله و رفتند بیرون) ع (امام اطاعت از و نیفتاد مؤثر آنان در) ع (امام سخنان اما

. دادند تشکیل اسالمی طوایف بین در را گروه خطرناکترین و شدند معروف »محکمه «یا و »خوارج «به تاریخ در و جستند بیزاري

 طور به »مارقین «فصل در ما. برگزیدند خاص روشی و راه و تفکر خود ايبر و نساختند حکومتی هیچ با تاریخ طول در اینان

 رجال حاکمیت ي مسئله، حکمیت ي مسئله که شد خواهیم یادآور و گذاشت خواهیم گروه این فکري اشتباه روي انگشت گسترده

 بسیار جاي در حاکمیت این و بود گروه دو میان اختالف در) ص (پیامبر سنت و قرآن حاکمیت مراد بلکه، نبود الهی دین در

. بود همراه حیله و خدعه با عمروعاص طرف از شرایط آن در آن کردن عنوان چند هر، است استوار و صحیح

 ینطق ال الدفتین بین مسطور خط هو انما القران هذا و القرآن حکمنا انما و الرجال نحکم لم انا: فرماید می مورد این در) ع (امام

 اهللا کتاب عن المتولی الفریق نکن لم القرآن بیننا نحکم ان الی القوم دعانا لما و. الرجال عنه ینطق انما و ترجمان نم البد و بلسان

. بسنته ناخذ ان الرسول الی رده و بکتابه نحکم ان اهللا الی فرده »الرسول و اهللا الی فردوه ء شی فی تنازعتم فان«: سبحانه قال قد و
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 گرفته قرار جلد دو میان در که است خطی قرآن این و. دادیم قرار حاکم را قرآن بلکه، ندایم قرار خدا ندی در حاکم را مردم ما

 را قرآن که خواستند ما از شامیان وقتی. گویند می سخن آن از وبیانگران، دارد الزم بیانگري و گوید نمی سخن زبان با و است

 و خدا به را آن کردید نزاع چیزي در اگر«: فرماید می قرآن در خدا چه، شویم انروگرد آن از که نبودیم کسانی ما دهیم قرار حاکم

. اوست سنت به بازگشت پیامبر به رجوع و قرآن به بازگشت خدا به رجوع. »بازگردانید او پیامبر

 الناس احسن فنحن هللا کتاب فی بالصدق حکم فاذا«: فرماید می. است توجه شایان که دارد اي جمله خطبه این ضمن در) ع (امام

 و هستیم آن به مردم سزاوارترین ما شود حکم خدا کتاب به راستی به اگر: یعنی »به اوالهم فنحن اهللا رسول بسنۀ حکم ان و به

. باشیم می اولی آن به ما گردد داوري خدا پیامبر سنت به اگر

 تا بیست گذاشتن جاي به با، کرد اشغال را یارانش و) ع (ماما ي ارزنده وقت ماهها که، صفین نبرد روزي چنین در سرانجام، باري

 هم از لشکر دو و یافت خاتمه شام سپاه از کشته هزار نود قولی به و هزار پنج و چهل و عراق سپاه از شهید هزار پنج و بیست

. شدند خود سرزمینهاي راهی و گرفتند فاصله

  اسرا کردن آزاد

 در. کرد آزاد یکجانبه طور به را دشمن اسیران ي کلیه) ع (مؤمنان امیر، رسید پایان به فهصحی ابالغ و امضا و نگارش کار چون

 معاویه وقتی.کند اعدام را) ع (امام سپاه اسیران معاویه که ورزید می اصرار عمروعاص، شامی اسیران سازي آزاد از پیش که حالی

. شدیممی رسوا ودشمن دوست درمیان کشتیممیرا اسیران اگرما:گفت فرزندعاص لرزیدوبه خود به رادیدسخت امام ي بزرگوارانه کار

 را کسی اینکه مگر ساخت می آزاد را او شد می اسیر فردي اگر بود دیگر صورتی به نبرد هنگام در دشمن اسیران با) ع (امام روش

 چرا و چون بدون گشت می اسیر دوم ربا براي اي شده آزاد اسیر اگر و. شد می کشته قصاص عنوان به صورت این در که باشد کشته

. کرد می حکایت او پلید نیت از دشمن سپاه به او بازگشت چه، شد می اعدام

  گیرد می نظر تحت را حکمیت وضع امام

 رأس در که (عباس ابن به را الزم سفارشهاي پیوسته و نبود غافل حکمیت جریان از کوفه سوي به صفین از حرکت از پس) ع (امام

 اعزام منطقه آن به را نفر چهارصد نیز او و نبود غافل حکمین کار از نیز معاویه. کرد می) بود شده اعزام منطقه آن به نفر دص چهار

 سرپرست تسلیم و مطیع، بسته گوش و چشم افراد صورت به شامیه که بود این معاویه پیروان با) ع (امام یاران تفاوت. بود کرده

 امام از اي نامه موقع هر که حالی در، است نوشته چه معاویه که پرسیدند نمی هرگز رسید می معاویه از اي نامه هرگاه و بودند خود

 آنان عباس ابن،جهت این از. است داده او به دستوري چه) ع (امام که شوند آگاه تا شد می کشیده گردنها رسید می عباس ابن به) ع(

 چرا گویید می کنم پنهان را آن اگر. است آمده دستوري چه پرسید می رسد می امام از پیامبر وقت هر: گفت و کرد نکوهش را

  . ماند نمی باقی رازي ما براي و شود می فاش ما راز بازبگویم را آن اگر و کردي پنهان
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   کوفه به صفین از امام بازگشت

 آن برابر در اگر زیرا، داد تن آن به راهها امتم شدن مسدود از پس و اکراه و جبر روي از) ع (امام که بود امري حکمیت ي مسئله

 وفایش با یاران و او نابودي جز پایانی که خواستند می بر امام با نبرد به، معاویه سپاه همکاري با، داخلی مخالفان کرد می مقاومت

 و حل و داوري بر ناظر یأته اعزام و نماینده اعزام براي) ع (امام، رسد پایان به حکمیت تصویب کار وقتی جهت این از. نداشت

 قرائت است شده نقل نیز) ص (اکرم پیامبر از که را دعا این، حرکت موقع در که حالی در، بازگشت کوفه به مشکالت فصل

. »برم می پناه تو به مال و اهل در بال انداز چشم از و بازگشت اندوه و سفر مشقت از، الها بار«: فرمود می

 ي قبیله رسید »صندوداء «شهر به وقتی. گرفت پیش در کوفه مقصد به را فرات ساحلی راه و کرد وتتال را دعا این) ع (امام

 نزدیک به وقتی نپذیرفت را آنان دعوت امام ولی شود وارد آنان بر که کردند درخواست و شتافتند حضرت آن استقبال به بنوسعید

 دو آن میان گفتگویی و داشت چهره بر بیماري آثار و بود نشسته اي انهخ ي سایه در که شد روبرو مردي پیر با رسید کوفه ي نخیله

. گرفت انجام زیر شرح به

؟ بیماري آیا؟ است پریده تو رنگ چرا): ع (امام

. آري: پیرمرد

؟ نداشتی خوش را بیماري):ع (امام

. شوم بیمار نداشتم دوست، نه:پیرمرد

؟ شود نمی حساب خیر امر خدا پیشگاه در بیماریها نوع این آیا):ع (امام

. چرا: پیرمرد

؟ چیست تو نام. است شده آمرزیده تو گناهان و گرفته فرا را تو حق رحمت که بده مژده): ع (امام

. هستم منصور بن سلیم ي قبیله همپیمان و طی بن سالمان ي قبیله از سلیم فرزند صالح من: پیرمرد

: فرمود خاصی شگفتی با): ع (امام

؟ داشتی شرکت ما نبردهاي در آیا. نیکوست تو پیمانان هم نام و پدرت نام و تو نام چقدر

 کار از مرا، است تب عوارض از که، جسمی ناتوانی بینی می که طور همان. بودم مایل آن به ولی نداشتم شرکت، نه: پیرمرد

. است بازداشته

 حرج ینفقون ما یجدون ال الذین علی ال و المرضی علی ال و الضعفاء لیع لیس«: فرماید می که ده فرا گوش خدا کالم به): ع (امام

 مالی که کسانی و بیماران و ناتوانان بر: یعنی). 91: توبه (»رحیم غفور اهللا و سبیل من المحسنین علی ما رسوله و هللا نصحوا اذا



٣٢٣

 نیست مزاحمتی نیکوکاران بر. نمایند خیرخواهی او رپیامب و خدا براي که گاه آن نیست ایرادي کنند انفاق جهاد راه در که ندارند

. است رحیم و بخشنده خداوند و

؟ گویند می چه شامیان با ما کار ي درباره مردم): ع (امام

. متأثرند و خشمگین تو واقعی یاران ولی اند خوشحال کار این از تو بدخواهان: پیرمرد

 آمرزش ي مایه ولی نیست پاداشی بیماري در چه. داد قرار تو گناهان آمرزش ي همای را تو بیماري خدا. گویی می راست): ع (امام

 کثیري گروه خداوند زیرا، کرد غفلت نباید نیست حسن از حال عین در ولی است کردار و گفتار به مربوط، پاداش. شود می گناهان

. گرفت پیش در را خود راه و گفت را سخن این) ع (امام. کند می بهشت وارد خیرشان نیت سبب به را

 با تحمیلی قرارداد ي درباره مردم نظر از که شد مایل و گردید مواجه انصاري ي ودیعه بن عبداهللا با، راه مقداري پیمودن از پس

. شود می نقل که پرداخت گفتگویی به او با لذا. گردد آگاه معاویه

؟ گویند می چه ما کار ي درباره مردم): ع (امام

) »مختلفین الیزالون و«: قرآن تعبیر به (و ندارند خوش را آن دیگر برخی و اند پسندیده را آن برخی دارند نظر دو دممر: انصاري

؟ گویند می چه صاحبنظران) ع (امام.هستند اختالف در پیوسته

 دیگر. کرد ویران را آن ولی داشت استواري دژ. ساخت متفرق را آنان علی اما بودند علی دور گروهی که گویند می آنان: انصاري

 فرمان به که گروهی همان با او اگر؟ بسازد نو از کرد ویران که را بنایی و گردآورد ساخت متفرق که را آنان مانند تواند می کی علی

. بود داده انجام صحیح سیاست و خرد با مطابق کاري، شود نابود یا گردد پیروز تا داد می ادامه نبرد به بودند او

 اینکه؟ آوردند پدید دودستگی و اختالف آنان یا ساختم متفرق را جمع آن من؟ )خوارج (آنان یا کردم ویران من): ع( امام

 ادامه نبرد به خود وفادار گروه با باید من برافراشتند من با مخالفت پرچم گروهی که زمان آن در که بود آن تدبیر حسن گویی می

، شوم پذیرا گشاده روي با را مرگ و کنم بذل را خود جان که بودم حاضر من. باشم غافل نآ از من که نبود نظري این، دادم می

 پیامبر نسل، دو آن مرگ با، که ترسیدم آن از. گیرند می سبقت من بر شهادت در که دیدم و نگریستم حسین و حسن بر ولی

 آن هرگز و گزینم می بر راه این شوم رو روبه شامیان با بار این اگر که سوگند خدا به. نپسندیدم را کار این لذا. شود منقطع) ص(

. بود نخواهند همراه من با) حسین و حسن (دو

: کند می روشن را مطلب دو) ع (امام با انصاري ي پرده بی و رك گفتگوي

 وقت حکومت ي درباره را خود مختلف آراء و افکار توانستند می افراد و بود آزادي محیط زیست می آن در) ع (امام که محیطی) الف

 به و برد نمی سالح به دست مخالف که وقتی تا و بودند یکسان) ع (امام پیشگاه در، عقیده اظهار در، مخالف و موافق و دارند ابراز

. بود برخوردار کامل آزادي از پرداخت نمی مسلحانه قیام
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 بر) ع (امام نبرد ي ادامه. است اسالمی مهم واجبات از هکرد تعبیر »کوثر «لفظ به آن از قرآن که) ص (خدا رسول نسل حفظ) ب

 در و) ص (پیامبر نسل شدن برچیده و) ع (وحسنین امام شهادت به منجر، نبود کم آنان تعداد که، داخلی مخالفان و معاویه ضد

) ع (علی که کندیم ایجاب) ع( زمان امام ظهور هنگام تا معصومان نسل ماندن درباقی الهی ي اراده. شد می »امامت «نابودي نتیجه

. ساخت وادار آن به را امام بودکه ازعللی یکی ولی،نبود حکمیت پذیرفتن براي دلیل ندتنهاچهر، مطلب این.شود راپذیرا حکمیت

   ارت بن خباب قبر برابر در امام

 قبر هشت یا هفت بلندي ي نقطه در جاده راست سمت در. گرفت قرار عوف بنی هاي خانه برابر در تا داد ادامه خود سیر به امام

 ارت خباب: داد پاسخ ازدي عجالن بن قدامۀ. پرسید بودند شده سپرده خاك به آنجا در که افرادي اسامی از) ع (امام. کرد مشاهده

 دش سبب نقطه این در او دفن. بسپارند خاك به بلندي ي نقطه در را او که کرد سفارش و درگذشت صفین به شما عزیمت از پس

 از وي: گفت او ي درباره خباب براي رحمت طلب از پس) ع (امام. بسپارند خاك به او قبر اطراف در را خود اموات نیز دیگران که

 پاداش خدا. شد روبرو تن ناتوانی با سرانجام و نمود جهاد عمر یک و کرد هجرت رغبت و میل با و آورد اسالم دل صمیم

 وحشتناك سرزمینهاي ساکنان اي شما بر درود: گفت سخن چنین نقطه آن مردگان ارواح با گاه آن. سازد نمی ضایع را نیکوکاران

 به اندکی از پس و هستیم شما دنبال به ما و گرفتید پیشی ما بر شما. مسلمان و مؤمن زنان و مردان از، گیاه و آب بی محلهاي و

. درگذر انآن و ما از و ببخش را آنان و ما، پروردگارا. پیوندیم می شما

 و آفرید آن از را همه که را خدا سپاس. داد قرار اجتماع محل مردگان و زندگان براي را زمین که را خداي سپاس:) فرمود سپس(

 ي اندازه به و کنند کار حساب روز براي و آورند یاد به را معاد که آنان به خوشا. سازد می محشور آن بر و گرداند می باز آن به را ما

. ورزند قناعت کفایت

 کشتگان بر که شنید را زنانی هاي ناله صداي و کرد عبور همدان قبایل هاي خانه کنار از و داد ادامه خود مسیر به) ع (امام گاه آن

 فریاد و باشند خویشتندار که کنید توصیه خود زنان به: گفت او به و خواست را شرحبیل) ع (امام.کردند می گریه صفین در خود

 صد تیره این از تنها ولی، بود سفارش این به عمل امکان شد می محدود خانه چند به مسئله اگر: گفت) ع (امام پاسخ در او .نکشند

 آنان شهادت از بلکه کنیم نمی گریه هرگز مردان ما ولی. نباشد گریه آنجا در که نیست اي خانه و اند شده کشته نفر هشتاد و

. هستیم خوشحال

 ارجع«: گفت او به کند بدرقه، بود سوار مرکب بر که، را امام خواست شرحبیل چون و فرستاد رحمت آنان گانبرگذشت) ع (امام

. است مؤمنان ذلت و والی غرور موجب مشایعت نحوه این که برگرد: یعنی. »للمؤمنین مذلۀ و للوالی فتنۀ مثلک مشی فان

 به را عباس ابن و نظامی فرمانده عنوان به را شریح و برگزید حکمیت عمالا بر ناظر عنوان به را نفر صد چهار شد کوفه وارد وقتی

. بدارد اعزام را اشعري ابوموسی یعنی خود تحمیلی ي نماینده که رسید آن وقت سپس و کرد منصوب آنان مذهبی پیشواي عنوان

 از. داشتند اطالع او بالهت و سادگی از نیز مردم و بود آگاه حضرت آن رهبري به نسبت او تفاوتی بی از خود خالفت آغاز از امام

  . کنیم می نقل را سخنان آنان از برخی که پرداختند گفتگو به او با مردم و) ع (امام، اعزام هنگام به، جهت این
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  ابوموسی با امام گفتگوي

. خواندند می ظرفیت کم و »دسته بی و کند چاقوي «را او و داشتند نظر اتفاق ابوموسی عمقی کم و سادگی بر دشمن و دوست

 او بر را مطلب دو، بودند ابوموسی قماش همان از غالباً که او ظرفیت بی و لوح ساده دوستان؟ بکند توانست می چه) ع (علی ولی

. را حکم شخص هم و را حکمیت اصل هم: کردند تحمیل

: پرداخت سخن به چنین رافع ابی بن یداهللاعب خود دبیر با و او با »الجندل دومۀ «به ابوموسی اعزام هنگام به) ع (امام

. منه فراتر گام آن از و کن داوري خدا کتاب براساس: یعنی »تجاوزه ال و اهللا بکتاب احکم«: ابوموسی به خطاب) ع (امام

. خورد خواهد فریب جریان این در او که بینم می: فرمود امام، افتاد راه به ابوموسی وقتی

 احتج ما بعلمه خلقه فی اهللا عمل لو«): ع (امام؟کنی می اعزام را او چرا خورد خواهد فریب او و است نینچ جریان اگر، عبیداهللا

 آنان ي وسیله به و کرد نمی اعزام پیامبرانی آنان براي دیگر کرد می رفتار بندگانش با خود علم با خداوند اگر: یعنی. »بالرسل علیهم

. نمود نمی احتجاج ایشان با

   ابوموسی با امام نظامی رماندهف گفتگوي

 به گرفت را ابوموسی دست، کرد اعزام دومۀالجندل به نفري چهارصد گروه یک رأي در را او) ع (امام که فرماندهی، هانی بن شریح

 مسلط عراق بر معاویه اگر بدان. نیست پذیر مرمت آن شکاف که کاري، اي گرفته دوش به را بزرگی مسئولیت تو: گفت چنین او

 امام حکومت آغاز در تو. داشت نخواهد وجود مشکلی شامیان براي شود مسلط شام بر علی اگر ولی، ندارد وجود عراقی دیگر شود

. شود می تبدیل نومیدي به امید و یقین به گمان کنی کاري چنین باز اگر؛ دادي نشان وقفه خود از

 حق و دفع آنان از را باطل تا برگزینند داوري به مرا که نیست ایستهش سازند می متهم مرا که گروهی: گفت او پاسخ در ابوموسی

. کنم جلب ایشان بر را

 اشعار آن چون و کرد توصیه عدالت و حق رعایت به را او اشعاري طی، ابوموسی ي دیرینه دوست و امام سپاه معروف شاعر، نجاشی

. کنم وظیفه انجام خدا رضاي طبق و رددگ روشن افق که خواهم می خدا از: گفت خواندند ابوموسی بر را

   ابوموسی با احنف گفتگوي

 بدان و کن درك را کار عظمت: گفت چنین او به و گرفت را ابوموسی دست وي. بود احنف کرد وداع ابوموسی با که فردي آخرین

. کند می جمع تو براي را آخرت و دنیا خدا که بپرهیز خدا مخالفت از. نیست عراقی دیگر کنی ضایع را عراق اگر. دارد ادامه کار که

. نیست کار این ي شایسته او ولی است سنت سالم بر سبقت چند هر،مکن سالم به ابتدا تو، شدي رو روبه عمروعاص با فردا اگر

 از. است فریب و خدعه کار این که، بنشاند مجلس صدر در را تو مبادا. است امت امانت تو دست زیرا، مگذار او دست در دست

. دهند توگواهی برضد تا سازد مخفی، شهود عنوان به، را گروهی درآنجا است ممکن زیرا،بپرهیز بگوید سخن تنها باتودراطاق اینکه

: کرد پیشنهاد چنین او به) ع (امام به نسبت ابوموسی اخالص آزمودن براي احنف گاه آن
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 عنوان به را کسی شام ساکن قریشیان از توانند می عراقیان که کن پیشنهاد او به نرسیدي توافق به امام ي درباره عمرو با اگر

 به را فردي عراق ساکن قریشیان از توانند می شامیان اینکه آن و کن دیگري پیشنهاد نپذیرفتند را این اگر و برگزینند خلیفه

 شنید، بود دیگر خلیفه تعیین و الفتخ از) ع (امام عزل معنی به که را سخن این برابر در ابوموسی. کنند انتخاب خلیفه عنوان

 حق احقاق براي را کسی ما که شد یادآور و گفت او به را جریان و بازگشت) ع (امام محضر به فوراً احنف. نداد نشان واکنشی ولی

 کار این که شد یادآور احنف »امره علی غالب اهللا ان«: فرمود) ع (امام. ندارد پروایی تو عزل و خلع از که کنیم می اعزام خود

. ماست ناراحتی ي مایه

  عمر او فرزند و وقاص سعد

 شدن برافروخته از پس. بود نساخته وارد کشمکش در را خود ولی بود زده سرباز) ع (امام با بیعت از که بود کسانی از وقاص سعد

 دور از روزي که بود ها اندیشه همین در. بود طرفین اخبار مراقب پیوسته، آمده فرود سلیم بنی سرزمین در، صفین نبرد آتش

 و حسین امام کربال در که همو. (است عمر او فرزند وي که شد معلوم آمد نزدیک وقتی. آید می او سوي به که دید را سواري

). رساند قتل به را یارانش

 که خواست پدر از و داد برخ دومۀالجندل در حکمین اجتماع و تحمیلی حکمیت ماجراي از عمر و شد جویا احوال و اوضاع از پدر

 آرام، فرزندم: گفت پدر. کند قبضه را اسالمی خالفت که شاید، برساند منطقه آن به را خود دارد اسالم در که سوابقی سبب به

 آن در و شود پنهان آن در که است کسی مردم بهترین و دهد می رخ اي فتنه او از پس گفت می که ام شنیده پیامبر از من. باش

 تهدید مرا شمشیر تیزي با مردم. برم می فرو علی با ببرم فرو آن در را دستم باشد بنا اگر و. شد نخواهم وارد نیز دیگر و نشدم وارد

. داشتم مقدم آتش بر را آن ولی کردند

، حال عین در ولی، انگاشت می آتش را آن پایان و اندیشید می پرفتنه مساعدتی را طرف دو از یک هر مساعدت وقاص سعد

 را) ع (علی شنید را آن نیز فرزندش و سرود شب همان در که اشعاري در و داد می ترجیح کامالً معاویه بر را) ع (علی موقعیت

  : گفت و کرد نکوهش را معاویه و ستود

    یجعل حیث الهوي و علیا تبعت/ وافدا محالۀ ال یوما کنت لو و

. دهد نشان تمایل او که آنجا کنم می پیروي علی زا کنم اقدام امر این به روزي که باشد بنا اگر

 عثمان قتل از پس و شد روشن همگان بر خم غدیر در او پیشوایی و امامت که را امامی از پیروي که بس همین او کوردلی در

 دوزخ در ورود ي یهما امامی چنین از رویگردانی آنکه حال. پندارد می فتنه در دخول کردند بیعت او با انصار و مهاجران ي کلیه

  . است
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   اوضاع از معاویه نگرانی

 به نبرد آتش شدن خاموش از پس، بودند نکرده همکاري معاویه با) ع (علی از دوري عین در که، فرزندانشان و صحابه از گروهی

. شعبه بن مغیرة و، عمر بن عبداهللا و زبیر بن عبداهللا مانند، آمدند شام به معاویه درخواست

 را مأموریت این مغیره. سازد آگاه حکمین ي اندیشه از را او و کند یاري جریان این در را او که کرد درخواست مغیره از همعاوی

 نظر: گفت ابوموسی به نخست. کرد مالقات جداگانه کدام هر با حکمین نظر از آگاهی براي و شد دومۀالجندل رهسپار و پذیرفت

! افرادند نیکوترین آنان: گفت ابوموسی؟ چیست جسته دوري خونریزي از و کرده پرهیز کشمکش این از که کسی ي درباره تو

! است خالی حرام اموال از آنان شکم و سبک خونها بار از آنان پشت

 را حق نه؛ اند مردم بدترین نشین گوشه گروه: گفت پاسخ در او. پرسید او از را مسئله همین و کرد مالقات عمرو با سپس

. اند کرده انکار را باطل نه و دان شناخته

 خواهد خلع خالفت از را علی، ابوموسی. زدم امتحان محک به را حکم دو هر من: گفت معاویه به و بازگشت شام سوي به مغیره

. توست ي دیرینه رفیق عمروعاص ولی. نمود خواهد واگذار است نداشته شرکت واقعه این در که عمر بن عبداهللا به را آن و کرد

. داند نمی خود از تر شایسته را تو و خواهد می خود براي را خالفت او که گویند می مردم

  حکمیت  توطئه پایان

 به و کنند استخراج سنت و کتاب از را آنها حکم و بنشیند گفتگو و بحث به آن پیرامون طرفین نمایندگان بود الزم که مسائلی

: از بود عبارت برسانند معاویه و) ع (امام هواداران اطالع

. عثمان قتل علل بررسی - 1

). ع (امام حکومت بودن قانونی - 2

. آن صحت مبناي و) ع (امام قانونی حکومت با معاویه مخالفت علت - 3

. شود می صلح تضمین موجب کنونی اوضاع در آنچه - 4

 خاصی ي سابقه با کدام هر زیرا بود رگانهچها موضوعات همین نکردند گفتگو و بحث آن پیرامون حکمین که آنچه متأسفانه ولی

 در اصالً موضوعات این که گویی تو؛ بودند خود شخصی امیال و آراء به بخشیدن تحقق صدد در و شدند حکمیت میدان وارد

. است نبوده حکمین دستور

 به کسی هر. گیرد فرا را اسالمی ي جامعه تشویش و ترس که شد سبب دومۀالجندل در ناظران و حکمین اقامت شدن طوالنی

. دیگر اي گونه به دورنگر و عمیق افراد و نحوي به مایگان کم و شتابزدگان: اندیشید می اي گونه
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، صحیح مدارك استناد به، عمالش و سوم ي خلیفه انتقاد مورد اعمال ي عمده که بود این بر مبتنی نخست موضع پیرامون بحث

 گیرد قرار رسیدگی مورد دقت به مسئله، صحابی و مصري و عراقی از، خلیفه قتل رکاراناند دست از دعوت با گاه آن و شود مطرح

 طرفانه بی، بود شده منحرف شیخین حتی و) ص (خدا رسول ي سیره از و نهاده پا زیر را اسالم اصول خلیفه که، قاتالن ادعاي و

 یا معاویه نصب و امام خلع (خود اهداف پیشبرد رايب عمروعاص فقط و نپذیرفت صورت جدي کاري مورد این در اما. شود بررسی

 و کرد تصدیق نوعی به نیز او؟ شد کشته مظلوم عثمان که داري قبول آیا: گفت ابوموسی به) خالفت مسند بر عبداهللا فرزندش

. شود می بخشوده او گناهان کرد توبه مجرم وقتی که صورتی در، کشتند گاه آن و دادند توبه را او خلیفه قاتالن: گفت

 بر انصار و مهاجران اتفاق به که حکومتی، بود) ع (امام حکومت بودن قانونی ي مسئله نیامد میان به بحثی آن از اصالً آنچه نیز

 اصرار همگی که، دید را انصار و مهاجران اجتماع که گاه آن و نبود آن پذیراي کار آغاز در او خود و شد تحمیل) ع (علی

 افراد بیعت با نخست ي خلیفه خالفت اگر. پذیرفت را حکومت و کرد وظیفه احساس، دهند نمی رأي کسی به وا جز که ورزیدند می

 جز (انصار و مهاجران تمام بیعت با) ع (امام خالفت، بکر ابی نصب با دوم ي خلیفه خالفت و شد قانونی سقیفه در شماري انگشت

. شد می تردید و شک آن ي درباره نباید هرگز و بوده قانونی و رسمی قطعاً) نفر پنج

) ع (امام دفع جز معاویه مخالفت علت که دانستند می حکم دو هر چه. نیامد میان به سخن، دوم محور همچون، نیز سوم محور در

، آن از پس چه و عثمان قتل از پیش چه، او کردار و گفتار و معاویه زندگی. است نبوده خالفت کردن قبضه و او قانونی مقام از

 و کسري سلطنت، اسالمی خالفت نام به، تا است بوده اموي خالفت تأسیس صدد در پیش مدتها از وي که است حاکی همگی

. بودند او مخالفت توجیه و شکنی قانون براي هایی بهانه »قاتالن قصاص «و »خلیفه خون انتقام «ي مسئله و کند تجدید را قیصر

 ي خلیفه از گاه آن و کند پیروي) ع (امام قانونی حکومت از مسلمانان سایر همچون بود الزم دانست می الدم ولی را خود واقعاً او اگر

. کند اقدام عثمان قاتالن قصاص ي درباره که بخواهد وقت

 که دش یادآور و داد نشان او به را خلیفه مخالفان ضد بر دعوي ي اقامه راه کراراً، معاویه مخالفت روزهاي نخستین در) ع (امام

 تا، غیره و قصاص درخواست و دعوا طرح سپس و است انصار و مهاجران شوراي به احترام و کلمه وحدت حفظ او نخست ي وظیفه

. کند مطرح را اي مسئله تواند نمی نشناسد رسمیت به را حکومتی او

 بود رسیده انصار و مهاجران شوراي تصویب به که را حکومتی بر معاویه یاغیگري اینکه جاي به ابوموسی، چهارم محور پیرامون

 براي را فردي خواست می، شمرده کار خطا را طرفین، بداند مقصر) ع (امام خالفت آغاز در توقف سبب به را خود یا سازد محکوم

 بن بداهللاع که حالی در. است بوده دور به مناقشات این از و است دوم خلیفه فرزند که بود این او افتخار تنها که کند نصب خالفت

 زنش دادن طالق از که پاست و دست بی چندان فرزندم: گفت می او ي درباره پدرش که بود ضعیف حدي به کاردانی نظر از، عمر

. است عاجز هم

 بودن قانونی به توجه شاید و، بنشینند گفتگو و بحث به چهارگانه محورهاي پیرامون طرفانه بی که بود این حکمین ي شایسته

 متأسفانه ولی. کنند اتخاذ صحیح تصمیم نیز موارد دیگر در که بود کافی مرکزي حکومت بر معاویه یاغیگري و) ع (ماما حکومت

 سو این از مقداري بی خس سان به داوري و احتجاج مقام در که بودند کرده تحمیل او بر را اي نماینده) ع (امام بداندیش دوستان

. شد می پرتاپ سو آن به
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 مقام در و کرد می احترام، خود از بزرگتر و پیامبر صحابی عنوان به را ابوموسی، دومۀالجندل به ورود روز خستینن از عمروعاص

 را او عمروعاص هم باز، کنند خلع را معاویه و علی، حکم دو هر که کردند توافق که هنگامی. انداخت می جلو را او گفتن سخن

، رو این از. بود چنین دومۀالجندل در دو آن اقامت مدت در طرفین ي سیره زیرا، شتدا مقدم خود موکل خلع و عقیده اظهار براي

 بی عمروعاص ولی. نهاد پا زیر بودند کرده کار آغاز در دوستانش که را سفارشهایی تمام و پرداخت) ع (امام خلع به ابوموسی ابتدا

 اینجا در. نبود جبران قابل دیگر که آورد بار به عظیمی خسارت ابوموسی سادگی و بالهت! کرد نصب خالفت به را معاویه درنگ

 امام لوح ساده دوستان لجاجت و رسید پایان به چگونه حکمیت بازي که شود روشن تا کنیم می منعکس را طرفین گفتگوي نیز

. شد کشته مظلومانه عثمان که دانی می آیا: عمروعاص: طرفین سخنان اینک. کرد اسالم متوجه را خسارتی چه) ع(

. آري: ابوموسی

 از چرا: گفت و کرد ابوموسی به رو گاه آن. کرد اعتراف خلیفه ي مظلومانه قتل به علی ي نماینده که باشید شاهد، مردم: عمروعاص

 را فردي بگویند که ترسی می مردم اعتراض از اگر و؟ است قرشی فردي او که حالی در، گردانی روي، است عثمان ولی که، معاویه

 انتقام گرفتن براي که است مظلوم ي خلیفه ولی معاویه که دهی پاسخ توانی می، ندارد اسالم در اي سابقه که برگزیدي خالفت به

 ام (خدا رسول همسر برادر)ص (پیامبر به نسبت نظر از و است ممتاز فردي سیاست و تدبیر حیث از و تواناست خلیفه خون

. کرد نخواهد احترام تو ي اندازه به کس هیچ به گیرد دست به را خالفت امزم او اگر، ازاینها گذشته. است) حبیبه

 قریش شریفترین، باشد خالفت مالك خانوادگی شرافت اگر و است فضیلت و دین رجال آن از خالفت، بترس خدا از: ابوموسی

 خالفت از من نفع به معاویه اگر حتی .کنم نمی انتخاب خالفت به را معاویه، نکرده رها را نخستین مهاجران هرگز من. است علی

 نظر در خالفت براي را عمر بن عبداهللا کنیم زنده را الخطاب عمربن نام خواهی می اگر. دهم نمی رأي او خالفت به من برود کنار

 و نیست مترک او از هرگز که دهی نمی رأي عبداهللا فرزند به چرا، مندي عالقه عمر بن عبداهللا خالفت به اگر: عمروعاص.بگیریم

 خالفت ي شایسته دیگر و داشته دست فتنه این در پدرش سان به او: ابوموسی؟است روشن نیز او درستکاري و فضیلت

. نیست توانی چنین را عمر فرزند و، بخوراند و بخورد که است قاطع فردي آن از خالفت: عمروعاص.نیست

 طرفین هنگام این در. برسیم توافق به آن در شاید کنی پیشنهاد دیگر رحیط باید نرسیدیم توافق به افراد این ي درباره که اکنون

. شویم می یادآور که رسیدند توافقی به آن در و کردند مبادرت سري جلسه تشکیل به

 مسلمانان شوراي به را خالفت سرنوشت و کنیم خلع خالفت از را) معاویه و علی (نفر دو هر که است این من نظر: ابوموسی

. برگزینند خلیفه عنوان به خواستند که را کسی هر تا اریمواگذ

. داریم اعالم رسمی طور به را خود نظر باید و موافقم: عمروعاص

 عمرو هنگام این در. دهند فرا گوش داوران سخنان به تا گردآمدند هم دور بودند حکمین رأي انتظار در که کسانی دیگر و ناظران

 نیز، ابوموسی، نماید اظهار را خود نظر و کند افتتاح را مجلس که داشت مقدم را او و کرد استفاده ابوموسی سادگی و بالهت از

 به شروع، کند خودداري بودند کرده توافق آن بر خفا در که نظري تأیید از وي سخنان از پس عمروعاص است ممکن آنکه از غافل

. باشد آن در مسلمین رستگاري و صالح که امیدواریم و کردیم پیدا نظر اتفاق مطلبی بر عمروعاص و من: گفت و کرد سخن
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. بده ادامه خود سخن به؛ است صحیح: عمروعاص

 بده اجازه اید کرده پیدا نظر اتفاق مطلبی بر اگر: گفت چنین و داد هشدار او به و رسانید ابوموسی به را خود عباس ابن موقع این در

 مطرح اید کرده اتفاق آن بر که را آنچه خالف وي که نیست بعید هیچ زیرا. نظرکن راظها تو بعد و بگوید سخن عمروعاص اول

 و برخاست سپس. داریم نظر اتفاق خالفت ي مسئله در دو هر، کن رها: گفت و نکرد توجه عباس ابن هشدار به ابوموسی ولی. سازد

 خالفت از را معاویه و علی که ندیدیم این از بهتر وحدت به بازگشت و اختالف رفع براي و کردیم مطالعه را امت وضع ما: گفت

 این بر. برگزینند خلیفه عنوان به بخواهند که را کسی هر آنان تا کنیم واگذار مسلمین شوراي به را خالفت امر و کنیم خلع

. کردم عزل خالفت از را معاویه و علی من، اساس

 و گفت ثنا و حمد را خدا و گرفت قرار ابوموسی قبلی جایگاه در عمرو سپس. نشست و رفت عقب گاه آن و گفت را جمله این

 عزل خالفت از را او و هستم موافق او با مورد این در نیز من و کرد عزل را خود امام او. شنیدید را ابوموسی سخنان، مردم: افزود

. است خالفت براي مردم ترین شایسته و اوست هخونخوا و عثمان اوولی.نمایم می ابقاء خالفت بر را معاویه، او خالف بر، ولی کنم می

 سگ حال همچون تو حال. کردي گناه و ورزیدي حیله که نشوي رستگار: گفت و کرد عمرو به رو خاصی عصبانیت با ابوموسی

 مونمض. است چنین نیز کنند رهایش اگر و آورد می بیرون را خود زبان و کند می باز را دهانش کنند حمله او بر اگر که است

 ان الکلب کمثل فمثله«: فرماید می و کند می تشبیه سگ به کنند می تکذیب را خدا آیات که را افرادي که است این کریمه ي آیه

) 176: اعراف.(»بآیاتنا کذبوا الذین القوم مثل ذلک یلهث تترکه او یلهث علیه تحمل

) 5: جمعه. (»اسفاراً یحمل الحمار کمثل «قرآن ي ازآیه قتباسا. باشد او بر چند کتابی که است خر مانند نیز تو وضع: عمروعاص

 فرزند. نواخت عمرو فرق بر اي تازیانه و برخاست هانی بن شریح خورد هم به مجلس و شد آشکار عمرو ي خدعه هنگام این در

 آن از: گفت می بعدها هانی بن شریح. شدند حائل دو آن میان مردم و زد شریح بر اي تازیه و شتافت پدر کمک به عمروعاص

 .نزدم او فرق بر شمشیر با تازیانه جاي به چرا که پشیمانم

. نکرد توجه او ولی داشتم حذر بر عمرو ي حیله از را او من. سازد زشت را ابوموسی روي خدا: عباس ابن

 فکر هرگز و کردم پیدا اناطمین او به من ولی داشت برحذر فاسق مرد این ي حیله از مرا عباس ابن. است صحیح: ابوموسی

. بگوید چیزي من براي خیرخواهی جز که کردم نمی

 بر که رسد چه، افزودید نمی ما حال بر چیزي بودید کرده اجتماع درستکاري بر اگر: گفت داور دو هر به خطاب قیس بن سعید

 را متمردان با جنگ و بودیم قبالً که هستیم وضع همان به امروز و نیست آور الزام ما بر شما نظر. کردید اتفاق گمراهی و ضاللت

. داد خواهیم ادامه

 به پیوسته ابوموسی. گرفتند قرار سرزنش مورد) حکمیت ي صحنه بازیگر (قیس بن اشعث و ابوموسی، همه از بیش، جریان این در

 را ها بنه و بار معاویه وادارانه و عمروعاص سرانجام. گفت نمی سخن و بود آمده بند و شد کند اشعث زبان و گفت می بد عمرو

 و عباس ابن. گفتند سالم، مسلمین خلیفه عنوان به، او به و کردند بیان معاویه براي تفصیالً را ماجرا و شدند شام رهسپار و بستند



٣٣١

، بود شده مرتکب که خطایی جهت به، ابوموسی ولی. کردند تعریف را جریان و بازگشتند کوفه سوي به نیز هانی بن شریح

. برد بسر آنجا در که شد مکه ي پناهنده

 و بیست الی بیست شهادت و شامی هزار نود قولی به و هزار پنج و چهل شدن کشته با، حکمیت ي حادثه و صفین نبرد سرانجام

 و) ع (امیرالمؤمنین حکومت براي متعددي مشکالت و پذیرفت پایان هجري هشت و سی سال شعبان ماه در، عراقی هزار پنج

. نشد رفع هرگز آن از بسیاري که آورد پدید اسالمی خالفت

   کردن نیزه بر قرآن سیاست شوم آورد ره یا نهروان جنگ

 روز از نقشه طراح. داشت آوري درد و تلخ پیامدهاي، عمروعاص وي منفصل عقل و ابوسفیان فرزند ي ناجوانمردانه و شوم سیاست

 است کافی، سیاست این ارزیابی براي. داشت کامل اطمینان تحکیم ي مسأله در خود وزيپیر به و بود آگاه آن وخیم آثار از نخست

: برد نام توان می زیررا موارد جمله آن از که آورد دست به ونتایجی خودرسید ي دیرینه آرزوهاي به دشمن آن ي سایه در که بدانیم

 بنا اگر و. پذیرفتند دل صیمیم از را او اطاعت حومه آن دارانبخش و فرمانداران ي کلیه و شد تثبیت شامات بر معاویه ي سلطه - 1

. پیوستند معاویه به و بریدند او از، بودند بسته ) ع (علی به نیمدلی، اغراضی و علل به

 يجهادگر ي روحیه زیرا، نبود آسانی کار آن به مجدد بازگشت و شد دور آن از فرسنگها، بود پیروزي ي آستانه در که) ع (امام - 2

. نبود خبري طلبی شهادت شور و شوق آن از دیگر، کرده افول شدت به حضرت آن ارتش در

 تطاول به دست عراق مردم ي روحیه تضعیف براي و کرد تازه نفس اصطالح به و یافت سازمان تجدید معاویه زوال به رو ارتش - 3

. کند معرفی کفایت قدفا را مرکزي حکومت و افکند خطر به را منطقه امنیت تا زد غارتگري و

 بر و شمردند ذنب و کفر را آن دیگر گروه و پذیرفتند را تحکیم گروهی. آمد پدید دستگی دو عراق ارتش میان در، همه از بدتر - 4

 بر دنبر به معاویه مانند وي با و کنند می باز گردن از را او اطاعت ي ربقه گرنه و کند توبه کار این از که دانستند الزم) ع (امام

. خیزند می

 و میل خالف بر گروه این فشار تحت) ع (امام و بودند آن طرفدار خود روزي که تحکیم مخالفان، تفکر طرز این سایه در - 5

 دو در و گفتند ترك وقت حکومت مخالفان عنوان به را شهر، کوفه به حضرت آن ورود از پس، داد رأي آن به خود باطنی ي عقیده

 هر، یاغی گروه و آمد پیش »نهروان «نام به شومی نبرد که بود نیافته ترمیم صفین جنگ ناگوار آثار هنوز. ندآمد گرد کوفه میلی

، تحریکات همین اثر در سرانجام و. زدند می تحریکات به دست کنار و گوشه در گروه این بقایاي اما، شدند مار و تار ظاهر به چند

. رسید شهادت به عبادت محراب در و شد خوارج توطئه انیقرب) ع (علی هجرت چهلم سال نوزدهم شب در

. است سابقه بی جهاتی از اسالم تاریخ در که شد روبرو سهمگین و سخت نبرد سه با خود حکومت دوران در) ع (امام، باري

، بود) ص (اکرم رسول حیثیت که، را المؤمنین ام حیثیت که بودند زبیر و طلحه مانند شکنانی پیمان مقابل طرف، نخست نبرد در

. شدند سرکوب سرانجام و انداختند راه به خونینی نبرد و گرفتند بازي به
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 با مخالفت به یاغیگري با و داد قرار دستاویز را عثمان خونخواهی و انتقام که بود ابوسفیان فرزند مخالف طرف، دوم نبرد در

. شد منحرف عدالت و حق ي جاده از و رخاستب انصار و مهاجران ي برگزیده و منصوص امام و مرکزي حکومت

 قرآن تالوت آهنگ و بود بسته پینه پیشانیهایشان عبادت کثرت از که بودند) ع (امام ي دیرینه یاران جنگ طرف، سوم نبرد در

 ایراد و شکیبایی و صبر ماهها از پس،  )ع (امام ولی. بود نخست گروه دو از دشوارتر گروه این با نبرد. پیچید می جا همه در آنان

 و پرداخت آنان با نبرد به شد مواجه آنان ي مسلحانه قیام با چون و شد مأیوس آنان اصالح از، مؤثر شخصیتهاي اعزام و سخنرانی

. »آورد در کاسه از را فتنه چشم «خود تعبیر به

 نبرد میادین در او ایثارگریهاي و هجرت و الماس در) ع (علی سوابق ولی، نبود نماها مقدس این با نبرد یاراي را کسی) ع (امام جز

 صالحیت این، مناظره مقام در او نیرومند منطق و سرشار دانش و علم و زندگی طول در او پیراستگی و زهد و خدا رسول عهد در

. کند بر را فساد ي ریشه تردید بدون و قاطعیت با که داد می او به را

 و) حق خط از متجاوزان و ستمگران( » قاسطین «و) شکنان پیمان (»ناکثین «نامهاي به اسالم تاریخ در گانه سه گروههاي این

 آن . است)ص (گرامی پیامبر عصر به مربوط نامگذاري این ي سابقه. اند معروف) رفتگان بیرون دین از و گمراهان (»مارقین«

 خواهد نبرد گروه سه این با علی که بود شده وریادآ دیگران و) ع (علی به و کرده توصیفی چنین گروه سه این از خود حضرت

 مختلف مناسبتهاي به حدیث کتابهاي در اسالمی محدثان که اوست غیبی خبرهاي و مالحم از یکی) ص (پیامبر سخن این. کرد

 و الناکثین بقتال) ص( اهللا رسول امرنی«: فرماید می) ع (علی. شویم می یادآور را آنها از یکی نمونه عنوان به که اند کرده یاد آن از

 در، ق.ه 774 متوفاي، کثیر ابن.کنم نبرد مارقان و قاسطان و ناکثان با که فرمود امر من به) ص (خدا پیامبر. »المارقین و القاسطین

 نیز لیع بعداً و شد سلمه ام ي خانه وارد) ص (پیامبر که شده یادآور جمله از. است آورده گرد را احادیث این از قسمتی خود تاریخ

 ام اي: یعنی »بعدي من المارقین و القاسطین و الناکثین قاتل اهللا و هذا، سلمۀ ام یا«: گفت و کرد خود همسر به رو پیامبر. آمد

. است من از بعد مارقان و قاسطان و ناکثان با کننده نبرد) علی (= این، سلمه

 کوتاه مورد این در را سخن دامن، جهت این از. کند می ثابت را فوق حدیث استواري و صحت تاریخ و حدیث کتابهاي به مراجعه

 کرده جمع را آن مدارك و حدیث صور از قسمتی »الغدیر «کتاب در امینی ي عالمه مرحوم بزرگ محقق که شویم می یادآور، کرده

. است

 حاکمی نه. رفتند نمی حکومتی هیچ بار زیر و بودند زمان حکومتهاي بر پرخاشگران پیوسته آنان که دهد می گواهی مارقین تاریخ

 آنان رفتار و کرد نمی فرق آنان نظر در، معاویه و) ع (علی مانند، منحرف و عادل حاکم. را حکومتی نه و شناختند می رسمیت به را

. بود یکسان نیز عبدالعزیز بن عمر با آنان رفتار با مروان و یزید با

   خوارج هاي ریشه

 و کردند می اظهار را خود ي ایده و فکر) ص (پیامبر عصر در گروه این. خداست رسول عصر به مرتبط اي گونه به خوارج ي ریشه

 گرامی پیامبر: است موضوع این بارز هاي نمونه از زیر مورد. بود نمایان درآنها پرخاشگري و تسلیم عدم روح که گفتند می سخنانی

 حال در اسالم با درازي سالیان که، مسلمان تازه مشرکان قلوب تألیف يبرا و کرد تقسیم مصالحی بنابر را »حنین «غنائم) ص(
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: گفت و کرد پیامبر به رو ادبانه بی و گشود اعتراض به زبان زهیر بن حرقوص موقع دراین. داد بیشتري سهم آنان به،بودند جنگ

! کن عدالت

 عمر؟ بود خواهد کجا در، نباشد من نزد عدالت اگر، تو بر واي: فرمود پاسخ در و کرد ناراحت را) ص (پیامبر وي ادب از دور گفتار

 کنید رها را او: فرمود و داد گزارش او خطرناك ي آینده از و نپذیرفت پیامبر ولی، بزنند را او گردن که کرد پیشنهاد هنگام این در

. رفت خواهند بیرون دین از ازکمان تیر پرتاب همچون و خواهندکرد کنجکاوي ازحد بیش دین درامر که داشت خواهد پیروانی که

 چنین یارانش و او ي درباره پیامبر: گوید می و است کرده نقل گسترده طور به را حادثه این »القلوب المؤلفۀ «کتاب در بخاري

. برد می کار به است شدن پرتاب معنی به که را »مرق «لفظ) ص (پیامبر »الرمیۀ من السهم یمرق ما الدین من یمرقون«: گفت

 »مارقین «مسلمانان میان در و ماندند دور دین حقیقت از که رسیدند جایی به دین فهم در کجی و اعوجاج سبب به گروه این زیرا

. گرفتند لقب

 دو آن گزینش ي نحوه به و بشکند را خاموشی مهر، شیخین خالفت دوران در که بود این معترض حرقوص ي روحیه ي شایسته

 در که شود می یادآور »کامل «در اثیر ابن فقط کند نمی نقل او از چیزي مورد این در تاریخ ولی، کند اعتراض آنان ي سیره و خلیفه

 و اهواز فتح از پس او به عمر که را اي نامه متن و داشته عهده بر خلیفه جانب از را اسالم سپاه فرماندهی حرقوص، اهواز فتح

. است آورده نوشته »دورق«

 شورشیان با و شد مدینه وارد عثمان حکومت بر کرده شورش بصریان رأس در حرقوص هجري 35 سال در که کند می نقل طبري

. گردید صدا هم خلیفه ضد بر کوفه و مصر

 کند اعزام داوري براي را ابوموسی خواست می) ع (علی امام که موقعی تا است نشده ثبت او از نشانی و نام تاریخ در بعد به آن از

 یادآور ذیل در که گرفت انجام دو آن میان تندي ي مذاکره و شدند وارد برامام طائی نوح بن زرعۀ همراه به حرقوص نناگها که

. شویم می

 به و بجنگیم او با تا کن اعزام دشمن با نبرد به را ما و گرد باز حکمین پذیرش از و کن توبه شدي مرتکب که خطایی از: حرقوص

. آییم نائل اهللا لقاء

 تعهد که اکنون. کردید مخالفت من با شما ولی کردم گوشزد را مطلب این من حکمین ي مسئله طرح هنگام به: فرمود) ع (امام

 االیمان تنقضوا ال و عاهدتم اذا اهللا بعهد اوفوا و«: فرماید می خداوند؟ کنید می بازگشت درخواست ما از، ایم بسته میثاق و ایم داده

 وفادار، بستید پیمان که گاه آن، الهی پیمان به: یعنی) 91: نحل( » تفعلون ما یعلم ان کفیالً علیکم اهللا جعلتم قد و توکیدها بعد

 که، اید داده قرار ضامن خود سوگندهاي این بر را خدا که حالی در، مشکنید آنها ساختن استوار از بعد را خود سوگندهاي و باشید

. است آگاه کنید می که آنچه از خدا

. کنی توبه آن از باید که است گناهی این: صحرقو

 را شما موقع همان من و شد تحمیل ما بر شما ي ناحیه از که بود عمل و فکر در سستی نوع یک بلکه، نبود کار در گناهی) ع (امام

. بازداشتم آن از و کردم آن متوجه
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! جنگیم می تو با او رضاي کسب و خدا براي، نداري بر دست تحکیم از اگر: طائی نوح بن زرعۀ

. ریزد می خاك آن بر باد که بینم می نبرد میدان در را تو ي کشته جسد! بدبخت ي بیچاره) ع (علی

. باشم چنین دارم دوست: زرعه

. است کرده گمراه را تن دو شما شیطان): ع (علی

 مسلمان یک را او که است انتظار خالف بر گاه آن )ع (مؤمنان امیر و) ص (اکرم پیامبر با حرقوص ي وقیحانه و ادبانه بی مذاکرات

 من منهم و«: است شده نازل او ي درباره زیر ي آیه و بوده منافقان جزو اسالمی مفسران نظر از وي که حالی در، بدانیم عادي

 تقسیم ي درباره انمنافق از برخی) 58: توبه. (»یسخطون هم اذا منها یعطوا لم ان و رضوا منها اعطوا فان الصدقات فی یلمزك

. گردند می خشمگین ناگهان شوند محروم اگر و گردند می راضی شود داده سهمی آنان به اگر. گیرند می ایراد تو بر غنائم

   خوارج دیگر  ریشه

 رتصو محدثان از بسیاري. است شده یاد او از نافع نام به رجال کتابهاي در که است ذوالثدیه خوارج هاي ریشه از دیگر یکی

 و داده نظر آن خالف بر نحل و ملل کتاب در شهرستان ولی، است ذوالثدیه همان ذوالخویصره به معروف حرقوص که اند کرده

 هر و است بوده یکسان) ص (گرامی پیامبر به دو هر اعتراض ي شیوه که آنجا از. »ذوالثدیۀ آخرهم و الخویصرة ذو اولهم«: گوید می

 این که شده تصور غالباً، بود داده دو هر به واحدي پاسخ حضرت آن و »کن عدالت «که بودند گفته پیامبر به غنائم تقسیم در دو

 ذوالخویصره ي درباره آن مانند هرگز شده وارد پیامبر لسان در و تاریخ در ذوالثدیه از که توصیفی ولی، دارند مسمی یک اسم دو

: فرمود) ص (پیامبر که شود می یادآور آن در است گردآورده را مارقین به مربوط روایات و تاریخ که کثیر ابن. است نشده وارد

 در که است آن گروه این ي نشانه. گردند نمی باز آن به دیگر و شوند می خارج دین از کمان از تیر شدن پرتاب همچون گروهی

 .دارد کشش و ارتجاعی حالت که زن پستان بسان است گوشتی آن منتهاي که است دستی ناقص ي چهره سیاه مرد آنان میان

 مورد را او ناقص دست و کنند پیدا کشتگان میان در را ذوالثدیه جسد که داد دستور، نهروان نبرد از فراغ از پس) ع (علی امام

. بود کرده توصیف) ص (خدا رسول که دیدند وصفی همان به را او دست، آوردند را او جسد وقتی. دهند قرار بررسی

   خوارج میان در عقیدتی مکاتب

 مورد این در. انگاشتند می خدا کتاب خالف بر را آن و برخاستند مخالفت به) ع (امام با حکمیت ي مسئله سر بر نخست خوارج

 و کرد پیدا برگهایی و شاخ و درآمد عقیدتی مکتب یک صورت به جریان این زمان مرور اثر بر ولی، نبود کار در دیگري علت

 به گروهها این ي همه. صفریه و اباضیه و ثعالبه، عجارده، بیهسیه، نجدات، ازارقه مانند آورد پدید »محکمه «نام بر عالوه را مکاتبی

 معتدلین از که) کرد خروج مروانیها دولت اواخر در که اباض بن عبداهللا پیروان (اباضیه ي فرقه فقط و شدند منقرض زمان مرور

. منتشرند الجزایر مانند مغرب و فارس خلیج و عمان در اند مانده باقی روند می شمار به خوارج
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 در مبرد و »تاریخ «در طبري مورد این در و است بوده اسالمی مورخان توجه مورد نهروان سرگذشت بر عالوه خوارج تاریخ

 نقلی تاریخ صورت به را حوادث و پرداخته خوارج به مربوط حوادث متون گردآوري به... و »انساب «در بالذري و »کامل«

: اند جمله آن از که است شده نگاشته مورد این در متعدد تحلیلی کتابهاي، غیره و اسالمی از اعم، متأخران میان در. اند گردآورده

. است شده چاپ قاهره در 1342 سال در که سلیم شریف محمد نگارش، الخوارج تاریخ ملخص - 1

. است شده منتشر بیروت در 1949 سال در که ابوالنصر عمر تألیف، االسالم فی الخوارج - 2

. است شده چاپ تهران در 1372 سال در که هاشمی خطیب تألیف، النهروان وقهۀ - 3

 1401 آن چاپ دومین تاریخ و شده چاپ دوبار بیروت در که معروف محمود نایف دکتر تألیف، االموي العصر فی الخوارج - 4

: مانند، اند نوشته مورد این در هایی رساله و کرده توجه موضوع این به افرادي نیز شناسان شرق میان از. است

 عربی به را آن بدوي عبدالرحمان و شده نوشته آلمانی زبان به 1902 سال در که آلمانی فلوزن تألیف، الشیعۀ و الخوارج - 5

. است کرده ترجمه

 از برخی ي درباره رساله این در قلماوي. است 1940 تا 1930 سالهاي در قلماوي زهیر لیسانس فوق ي رساله که، الخوارج ادب - 6

 تاریخ حوادث تحلیل در نگارنده. است شده منتشر 1940 سال در کتاب. است گفته سخن حطان بن عمران مانند خوارج شعراي

 و کند می تعقیب را عموضو دارد اسالمی تاریخ تحلیل در که خاصی ي شیوه با و است کرده مراجعه اسالمی اصیل مصادر به خوارج

. داند نمی نیاز بی شده یاد هاي نوشته به مراجعه از را خود البته

   خوارج ننگین تظاهرات

 بر شورشیان مورد در واژه این عربی فرهنگ در. رود می کار به زیاد تاریخ و کالم علم در که است متداولی هاي واژه از خوارج ي واژه

 علماي اصطالح در ولی، ندانند قانونی را آن و بشورند وقت دولت بر که گویند می را گروهی خوارج و شود می استعمال حکومتها

 حساب عمروعاص و ابوموسی حکمیت ي مسئله شدن پذیرفته سبب به که نامند می را) ع (علی سربازان از اقلیتی، تاریخ و کالم

 باقی آنان میان در ثابت طور به شعار این و دادند قرار »هللا الا الحکم ان «ي جمله را خود شعار و کردند جدا) ع (امام از را خود

. نامند می »محکمه «نحل و ملل علم در را آنان شعار همین جهت به و ماند

 داوري ي نتیجه انتظار در و گردد باز کوفه به و گوید ترك را صفین میدان که دید مصلحت تحکیم پیمان بستن از پس) ع (امام

 یاران و او. شد مواجه خود سپاه در اي ناجوانمردانه انشعاب با، کوفه به ورود هنگام به،حضرت آن. بنشیند اصعمروع و ابوموسی

 عنوان به و کردند خودداري کوفه به ورود از رسید می نفر هزار دوازده به آنان تعداد که سپاهیانی که کردند مشاهده جانبازش

 »نخیله «اردوگاه در دیگر برخی و شدند »حروراء «نام به اي دهکده ي روانه، کوفه به ورود جاي به، حکمیت پذیرفتن به اعتراض

. گزیدند سکنی

 نیزه بر «روز در خود آنان که بود موضوعی همان، کشیدند می) ع (امام رخ به و کرده عثمان پیراهن را آن خوارج که حکمیتی

 اعوجاج سبب به، اندکی از پس ولی، کردند قتل به تهدید را او حتی و قراردادند فشار تحت آن تصویب براي را امام »قرآنها کردن
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 خود و دانستند دین از خروج و شرك بلکه و خالف و گناه ي مایه را آن و برگشتند خود ي عقیده از، اشکالتراشی ي روحیه و فکري

 مجدداً حکمیت ي نتیجه اعالم از پیش و کند توبه آن از و اقرار خود گناه به نیز او که خواستند) ع (امام از و کردند توبه

. دهد ادامه را معاویه با جنگ و کند لشکرکشی

 به) ع (امام. بگیرد نادیده است بسته که را پیمانی و شود پذیرا را نامشروعی کار و بگردد گناه گرد که نبود مردي) ع (علی امام

، خود شوم مقاصد به رسیدن براي، لجوج خوارج ولی. کرد آغاز را عادي زندگی کوفه به ورود از پس و ننهاد وقعی آنان انشعاب

: از بودند عبارتند بعضاً که زدند می مختلفی کارهاي به دست

. سازند وادار پیمان نقض به را او بتوانند تا) ع (امام با خصوصی مالقاتهاي انجام - 1

. جماعت نماز در حضور از سرپیچی - 2

). ع (علی ضد بر مسجد در زننده و تند شعارهاي سردادن - 3

. بشمارند محترم را صفین پیمان که کسانی ي کلیه و) ع (علی تکفیر - 4

. عراق در ناامنی ایجاد و شخصیتها ترور - 5

). ع (امام حکومت با رودرویی و مسلحانه قیام - 6

: شود می خالصه رزی امور در داد انجام خوارج ي فتنه کردن خاموش براي) ع (امام که کارهایی، متقابالً

 فشار و جبر جز و کرد مخالفت آن با نخست ي لحظه از او اینکه و حکمیت مسئله به نسبت صفین در خود موضع کردن روشن - 1

. نساخت وادار آن امضاي به را او چیزي

. خود استوار و متین سخنرانیهاي و گوها و گفت در آنان اشکاالت و ایرادها ي همه به پاسخگویی - 2

. آنان اذهان کردن روشن و هدایت براي عباس ابن مانند اشخاصی اعزام - 3

 تفاوتی مسلمانان دیگر با، نکنند تغییر نظر و فکر نظر از چند هر، سازند پیشه سکوت اگر که آنان عموم به نوید و وعده دادن - 4

. نکرد قطع را آنان مستمري و پرداخت می المال بیت از را آنان سهم، رو این از. داشت نخواهند

. بودند ریخته را او باردار همسر و خباب عبداهللا خون که جنایتکار خوارج تعقیب - 5

. فساد ي ریشه قطع و آنان ي مسلحانه قیام با مقابله - 6

 ار جریانها این وقوع وقت دقیق طور به تاریخ خوشبختانه. دهد می تشکیل بخش این در را ما بحثهاي مجموع محور عناوین این

. آوریم می را جریانها ي همه، طبیعی محاسبات براساس ما و است کرده ضبط
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  خصوصی مالقاتهاي

 انجام امام و آنان میان تندي گفتگوي و رسیدند) ع (امام حضور به حرقوص و طائی ي زرعه نامهاي به خوارج سران از نفر دو روزي

. پردازیم می آن نقل به که گرفت

. »هللا اال حکم ال«: حرقوص و زرعه

. »هللا اال حکم ال«: گویم می نیز من): ع (امام

 لقاي به و کنیم نبرد او با تا، ده گسیل معاویه با نبرد به را ما و گرد باز تحکیم ي مسئله از و کن توبه خود خطاي از: حرقوص

. آییم نایل خود پروردگار

 خود میان ما اکنون. کردید تحمیل من بر شما را تحکیم و وریدیدش من بر صفین در شما ولی خواستم می را کار این من): ع (امام

 ال و عاهدتم اذا بعهداهللا اوفوا و«: فرماید می خدا و ایم داده آنان به مواثیق و ایم پذیرفته را شروطی و کرده امضا را پیمانی آنان و

). 91: نحل (»تفعلون ام یعلم اهللا ان کفیالً علیکم اهللا جعلتم قد و توکیدها بعد االیمان تنقضوا

. کنی توبه آن از است شایسته که بود گناهی این: حرقوص

 کار این از را شما قبالً من و) بودید شما خود آن منشأ و (بود تدبیر در ضعف و رأي در ناتوانی بلکه، نبود گناه کار این): ع (امام

. بازداشتم آن از و کردم مطلع

! کنم می نبرد خدا رضاي براي تو با نکنی ترك خدا کتاب در را مردان حاکمیت اگر سوگند خدا به: زرعه

. وزد می بدنت بر باد و بینم می کشته را تو زودي همین به! هستی مردي بد چه، بدبخت اي): افروخته بر ي چهره با (امام

. باشد چنین کنم می آرزو: زرعه

. نیست سودي کنید می نبرد آن براي که دنیایی این در. بپرهیز خدا عذاب از. است ربوده را تن دو شما عقل شیطان): ع (امام

. گفتند ترك »هللا اال حکم ال «شعار دادن با را) ع (امام محضر نفر دو هر موقع این در

   جماعت از اعراض با حکومت به اعتراض

 عدم و بود دیگر اي گونه به اسالم آغاز رد وضع ولی، نیست گناه آن از تخلف و است استحبابی تکلیف یک جماعت با نماز ي اقامه

 ي اقامه بر تأکید اسالمی روایات در، جهت این از. بود رویی دو و نفاق و حکومت به اعتراض ي نشانه متوالی طور به آن در شرکت

. نیست آنها نقل مجال فعالً که است شده جماعت با نماز
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 تند شعارهاي دادن به نماز ي اقامه هنگام به و داشتند می اظهار را خود مخالفت، نماز در شرکت عدم و مسجد در حضور با خوارج

. پرداختند می

: کرد تالوت را آیه این اعتراض عنوان به، خوارج سران از، کواء ابن. بود ایستاده نماز به) ع (امام روزي

). 65: زمر (»اسرینالخ من لتکونن و عملک لیحبطن اشترکت لئن قبلک من الذین الی و الیک اوحی لقد و«

. آیی می شمار به زیانکاران از و شود می تباه تو عمل ورزي شرك اگر که کردیم وحی تو از پیش پیامبران به و تو به

 تا کرد سکوت) 204: اعراف (»ترحمون لعلکم انصتوا و فاستمعواله القران قرء اذا و «که قرآن حکم به و متانت کمال با) ع (امام

 این بار چند کواء ابن. کرد سکوت نیز امام و خواند را آیه مجدداً او ولی. داد ادامه خود نماز به سپس و کرد تمام را آیه کواء ابن

 به، گفت پاسخ او به زیر ي آیه تالوت با) ع (امام سرانجام. برگزید را سکوت حوصله و صبر کمال با) ع (امام و کرد تکرار را عمل

. »یومنون ال الذین یستخفنک ال و حق اهللا وعده ان فاصبر«: کرد منکوب و ساکت را او هم و نرسید وا نماز به آسیبی که اي گونه

. نسازد خشمگین را تو مؤمن غیر افراد کارهاي و ساز خود ي پیشه را صبر) 60: روم(

 در را خدا غیر زیرا کرد می دادقلم مشرك را) ص (پیامبر از پس مؤمن نخستین، وقاحت کمال با، شده یاد ي آیه تالوت با کواء ابن

. داشت خواهیم اي گسترده بحث الهی حاکمیت ي مسئله ي درباره بعداً ما. بود داده قرار شریک حکم ي مسئله

  »هللا اال حکم ال «شعار دادن سر

 سر را »هللا اال کمح ال «شعار آن بیرون و مسجد در کراراً) ع (امام حکومت با مخالفت ابراز و خود موجودیت اعالم براي خوارج

: است شده وارد ذیل موارد در جمله از و است قرآن از متخذ شده یاد شعار و. دادند می

). 57: انعام (»الفاصلین خیر هو و الحق یقص هللا اال الحکم ان«: الف

. داورهاست بهترین او و دهد می دستور حق به، خداست مخصوص حکم

). 62: انعام (»نالحاسبی اسرع هو و الحکم له اال«: ب

. است محاسب سریعترین او و اوست براي حکم که باشید آگاه

). 40: یوسف (»ایاه اال تعبدوا اال امر هللا اال الحکم ان«: ج

. نپرستید را او جز که داده فرمان؛ خداست آن از حکم

). 67: یوسف (»المتوکلون فلیتوکل علیه و توکلت علیه هللا اال الحکم ان«: د

. کنند می توکل او بر نیز متوکالن و ام کرده توکل او بر؛ خداست خصوصم حکم
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 آن از حکم و او به مربوط آخرت و دنیا در ستایش).70: قصص (»ترجعون الیه و الحکم له و االخرة و االولی فی الحمد له«: ه

. گردید می باز او سوي به و اوست

). 12: غافر (»یرالکب العلی هللا فالحکم تؤمنوا به یشرك ان و«: ز

. است مرتبه بلند و بزرگ خداي آن از حکم پس؛ آورید می ایمان او به دهند قرار شریک او براي اگر

 در اما. رفت خواهد شمار به شرك ي مایه او غیر به آن انتساب و است شده دانسته خدا آن از »حکم «آیات این در که نیست شکی

: جاثیۀ (»النبوة و الحکم و الکتاب اسرائیل بنی آتینا لقد و«: دادیم نبوت و حکم و کتاب سرائیلا بنی به که شده یادآور دیگر اي آیه

16 .(

. کند حکم حق به که کند می مأمور را پیامبر خدا دیگر مورد در

). 48 مائده (»اهواءهم تتبع ال و اهللا انزل بما بینهم فاحکم«

. مکن پیروي آنان هوس و هوي از و کن داوري است کرده نازل خدا که آنچه به آنان میان در

: کند داوري حق به مردم میان در که دهد می دستور داوود حضرت به دیگر جاي در و

). 26: ص (»الهوي تتبع ال و بالحق الناس بین فاحکم«

 و اغوا به و دادند می قرار خود دستاویز را آیات ظاهر که بود شده نادان و جاهل مشت یک دچار) ع (امام که است دردآور بسیار

 و گلو از قرآن«) ص (پیامبر ي گفته به ولی، بودند آن آیات حافظان و قرآن قاریان خوارج گروه.پرداختند می جامعه کردن گمراه

. »شد نمی وارد آنان ي اندیشه محیط در و رفت نمی فراتر آنان هاي سینه

 الهی آیات مفاد به را آنان تا برسند او هاي پرورده دست یا قرآن واقعی سرمف و) ع (امام محضر به که نبودند فکر این در آنان

 اصطالح به یا معانی داراي حکم، گذشت چنانکه، زیرا. خداست آن از معنی کدام به حکم که بفهمانند آنان به و کنند رهبري

: شویم می یادآور اجمال طور به که است مواردي

). 67: یوسف (خدا ي دهارا نفوذ و آفرینش جهان تدبیر - 1

). 57: انعام (قانونگذاري و تشریع - 2

). 40: یوسف (اصیل حق یک صورت به آنان بر سلطه و مردم بر حاکمیت - 3

). 49: مائده (الهی اصول طبق مردم منازعات در داوري و قضاوت - 4
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 به، یا مفاهیم خود براي حکم شد دانسته که کنونا).16: جاثیه (الهی دار امانت عنوان به مردم زمامداري و سرپرستی و زعامت - 5

 مخالف آن با صفین در را حکمین به مراجعه و کرد استناد آیه یک ظاهر به توان می چگونه، دارد گوناگونی موارد، صحیحتر عبارت

 قرآن با را آن مخالفت و موافقت و کرد بررسی را) ع (امام عمل سپس و خداست آن از فقط حکم کدام دید باید نخست؟ دانست

. گردد نمی مفهوم جنجال و شعار با هرگز و دارد الزم اندیشه و تدبیر و حوصله و صبر که است امري این و سنجید

 ایشان و ساخت می آشنا آیات اهداف به را آنان، خود احتجاجات از برخی در، خویش مخصوص ي حوصله و صبر با) ع (امام قضا از

 عاجز آن مداواي از جهان مصلحان و پیامبران تمام که است درمانی بی درد عناد و لجاجت ولی، کرد می سالح خلع جهت این از را

 و لجاجت تا پردازیم می خوارج ي زننده و تند برخوردهاي از برخی نقل به، شده یاد آیات مفاد تحلیل از پیش، ما. اند بوده ناتوان و

. گردد روشن خوبی به گروه این خودکامگی

  امام بزرگواري و نشیم آزاد

 بر) ع (امام ولی، کرد می ادب، خواندند می کافر و مشرك را کشور رئیس که، را جسور ادبان بی این بود اي واسطه قدرت صاحب هر

. شد می روبرو آنان با، صدر ي سعه و سماحت کمال با،گران سلطه اغلب روش خالف

 ال«: زد فریاد مسجد ي گوشه از خوارج از نفر یک ناگهان. داد می پند را دممر و بود گرفته قرار خطابه کرسی بر) ع (امام روزي

 را شعار همان و برخاستند گروهی بعد و کرد تکرار را شعار همان و برخاست دیگري فرد شد تمام او شعار وقتی »هللا اال حکم

. سردادند

 ثالثاً عندنا لکم ان اما«: فرمود سپس. کنند می دنبال را طلیبا آنان اما، حق ظاهر به است سخنی: فرمود آنان به پاسخ در) ع (امام

 از را شما که نیست آن از مانع شما ادبیهاي بی و جسارتها و (برخوردارید حق سه از هستید ما با که وقتی تا: یعنی »فاصبحتمونا

). سازیم محروم حقوق این

. بگزارید نماز آنجا در تا کنیم نمی جلوگیري خدا مساجد به ماش ورود از: »اسمه فیها تذکروا ان اهللا مساجد نمنعکم ال «- 1

 و (هستید ما مصاحبت در که مادامی کنیم نمی محروم المال بیت از را شما: »ایدینا مع ایدیکم دامت ما ء الفی من نمنعکم ال «- 2

). اید نپیوسته دشمن به

 .کنیم نمی نبرد شما با اید نکرده جنگ به آغاز تا: »تبدؤونا حتی نقاتلکم ال «- 3

. کرد جلب خود به را مردم توجه و داد شعار خوارج از نفر یک که بود سخنرانی مشغول مسجد در) ع (امام دیگر روزي

 سپس. است شده قصد حق غیر معنی آن از ولی است حق سخنی یعنی. »الباطل بها یراد حق کلمۀ، اکبر اهللا«: فرمود) ع (امام

 ایشان با کنند شورش اگر و گوئیم می پاسخ بگویند سخن اگر و کنیم می معامله دیگران همچون آنان با کنند سکوت اگر: افزود

. جنگیم می
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 از برم می پناه خدا به: گفت خدا ثناي و حمد از پس و برخاست محاربی عاصم بن یزید نام به خوارج از دیگر نفر یک گاه آن

 ما، علی. سازد می دچار الهی خشم به را آن صاحب که است ذلتی و خدا امر در خدعه کاري چنین یک. خدا آیین در ذلت پذیرش

. نشست آینده حوادث انتظار در و کرد سکوت او پاسخ در) ع (امام... ؟ ترسانی می قتل به را

   امام هدایتگرانه تالشهاي

 دوباره شورش این. ساخت دشوارتر و تنگتر را عرصه،رفت می شمار به او استوار و محکم بازوي که) ع (امام ارتش از بخشی شورش

 را حکمین داوري و سازد متوقف را جنگ) ع (امام که بود این آنجا در شورشیان ي خواسته و صفین در بار یک: گرفت صورت

 امالًک اي خواسته بار این که گروه همان طرف از حکمیت پذیرش و پیمان امضاي از پس دیگر بار؛ رسد می قتل به گرنه و بپذیرد

. بودند پیشین میثاق گرفتن نادیده و عهد نقض خواهان و داشتند نخست ي خواسته عکس به

 تنها نه امام لوح ساده سپاهیان که شرایط آن در صلح به دادن تن ولی، برد بین از را) ع (امام پیروزي چند هر، نخست ي خواسته

 شمار به عقلی مقررات و اصول خالف بر و نامشروع کاري کند رورت را حضرت آن حتی بودند آماده بلکه نبودند نبرد به حاضر

 در ضعف و تدبیر در ناتوانی یک یاران فشار سبب به حکمین داوري پذیرش «خوارج سران به خطاب امام خود تعبیر به و رفت نمی

 بر را همگان که بود قرآن صریح فخال بر درست دوم ي خواسته که حالی در. »شد تحمیل او بر آنان ي ناحیه از که بود کار انجام

. کند می دعوت پیمانها و مواثیق حفظ

 آنان جمع تفریق در کوشش احیاناً و خوردگان فریب هدایت و ارشاد و استواري و ثبات جز اي چاره) ع (امام، صورت این در

 هاي حربه از، شرایط تناسب به، نشد اقعو مؤثر حربه این چون ولی، کرد مبادرت هدایتگرانه تالشهاي به نخست، رو این از. نداشت

 اشتهار سنت و کتاب از آگاهی به مسلمین میان در که، خود دانمشند و فاضل یاران از آنان هدایت براي جمله از، گرفت بهره دیگر

. فرستاد خوارج اردوگاه به را آنان و گرفت کمک، داشتند

  خوارج با او احتجاج و عباس ابن

: شود می نقل ذیالً که داد انجام گفتگویی آنان با و رفت خوارج اردوگاه به) ع (ماما امر به عباس ابن

؟ دارید ایرادي چه مؤمنان امیر بر و چیست شما سخن: عباس ابن

 او سوي به ما تا کند توبه آن از و اعتراف خود کفر به باید. شد کافر داد حکمیت به تن وقتی ولی، بود مؤمنان امیر او: خوارج

. ردیمبازگ

. کند اقرار خود کفر به نشده شک به آلوده اسالمی اصول به او یقین که مادامی نیست شایسته مؤمن بر هرگز: عباس ابن

. داد حکمیت به تن که است این او کفر علت: خوارج

: ایدفرم می جمله از، است کرده یاد را آن مواردي در خدا که است قرآنی ي مسئله یک حکمیت پذیرش: عباس ابن
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). 95: مائده (»منکم عدل ذوا به یحکم النعم من قتل ما مثل فجراء متعمداً منکم قتله من و«

 از آن معادل اي کفاره باید رساند قتل به را آن عمداً شما از کس هر و) نرسانید قتل به احرام حال در را شکار ایمان با افراد اي(

. کند تصدیق را آن بودن معادل شما زا عادل نفر دو که اي کفاره، بدهد پایان چهار

 ي مسئله در چرا، دهد فرمان تحکیم به است برخوردار کمتري پیچیدگی از که احرام حال در شکار ي مسئله در خداوند هرگاه

؟ نباشد روا تحکیم این، آورد پیش مشکلی مسلمانان براي که گاه آن، امامت

. است نپذیرفته وا ولی اند داده رأي او نظر بر داوران: خوارج

 مخالفت به او با امت باید گیرد پیش در خالف راه مسلمانان امام هرگاه. نیست امام خود موقعیت از باالتر داور موقعیت: عباس ابن

. کند حکم حق خالف بر که گاه آن قاضی به رسد چه، برخیزند

 عباس ابن از انتقاد به شده وارد لجاج باب از، کوردل کافران همچون، کردند احساس را خود محکومیت خوارج که هنگام این در

: گفتند و پرداختند

 گروهی قریش: یعنی، )58: زخرف (»خصمون قوم هم بل«: است گفته آنها ي درباره خدا که هستی قریش ي قبیله همان از تو

 .دهی بیم را توز کینه گروه قرآن ي وسیله به تا: یعنی) 97: مریم (»لدا قوما به تنذر و«: است گفته نیز و. توزند کینه

 و پذیرفتند می را عباس فرزند استوار منطق کرد نمی حکومت آنها بر فکري استبداد و کوردلی و بودند طلب حق افرادي آنان اگر

 عموي پسر پاسخ در، تأسف کمال با ولی، پرداختند می واقعی دشمن با نبرد وبه. پیوستند می امام به و نهادند می زمین به را سالح

. آنان از ایمان با افراد نه است قریش مشرکان به مربوط که کردند تالوت را آیاتی) ع (امام

 در را آن ي نتیجه و کرده تجویز، خانوادگی اختالفات قبیل از، نیز کوچک نزاعهاي در را آن قرآن که است مطلبی حکم به مراجعه

 من حکماً و اهله من حکما فابعثوا بینهما شقاق خفتم ان و: (فرماید می چنانکه؛ است خوانده نیکو طرفین نیست حسن صورت

 ي خانواده از داوري دارید بیم زوجی اختالف از اگر). 35: نساء) (خبیراً علیما کان اهللا ان بینهما اهللا یوفق اصالحاً یریدا ان اهلها

 که، گرداند می موفق هدف به رسیدن براي را دو آن خدا ندباش اصالح خواهان اگر؛ برانگیزید زن ي خانواده از دیگر داوري و مرد

. است آگاه و دانا خدا

 خواهان امت اگر و است شوهر و زن اختالف از کمتر، ماه سه طی در کوبنده نبردي از پس امت اختالف گفت توان نمی هرگز

 .کنند توبه باید و اند ورزیده فرک و داده انجام خالف بر کاري شدند سنت و کتاب پرتو در طرفین از نفر دو داوري

. نداشت دیگري علت انانیت استبداد ابراز و عناد و لجاجت جز، خوارج ي ناحیه از حکمین ي مسئله ي تخطئه، آیات این به توجه با

 به، است دهش مبعوث) ع (امام طرف از آنان راهنمایی براي نیز دیگر بار و نبود بار یک به منحصر عباس ابن احتجاج مسلم طور به

 داده دستور وي به خود سخنان از یکی در) ع (امام که حالی در، کرده احتجاج قرآن آیات به مذکور ي مناظره در وي اینکه گواه

 است ممکن و است مختلف توجیهات و احتماالت متحمل قرآن آیات زیرا، کند مناظره) ص (پیامبر »سنت «به خوارج با که است

 ذو حمال القرآن فان، بالقرآن تخاصمهم ال«: فرماید می حضرت آن که چنان؛ باشد مفید آنان حال به که ندبگیر را احتمالی خوارج
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 قرآن آیات زیرا، مکن مناظره قرآن آیات به خوارج با »محیصاً عنها یجدوا لن فانهم بالسنۀ حاججهم لکن و یقولون و تقول وجوه

 ایشان بر سنت با ولی). رسد نمی جایی به کار و (گویند می نیز آنان و گویی می تو صورت این در و دارد زیادي احتماالت توان

. داشت نخواهند پذیرش جز اي چاره که کن استدالل

  رود می خوارج اردوگاه به شخصا امام

، شد سمأیو عباس ابن و النضر بن زیاد، عبدي صوحان بن صعصعۀ مانند اشخاصی اعزام طریق از آنان هدایت از) ع (امام وقتی

 باعث خود آنان اینکه و حکمین پذیرش هاي انگیزه و مقدمات تشریح با شاید تا شود روبرو آنها با شخصاً خود که گرفت تصمیم

. دارد باز شورش از را آنان از گروهی یا همه بتواند، شدند کار این

 از. ارحبی قیس بن یزید: گفت. هستند ارجخو سران از یک کدام پی در شورشگر گروه که پرسید صعصعه از حرکت هنگام به امام

 و گزارد نماز رکعت دو و آمد فرود یزید ي خیمه برابر در و گذشت اردوگاه میان از و شد سوار خود مرکب بر) ع (امام، رو این

: فرمود، یرخ: گفتند؟ بودید حاضر صفین در شما ي همه آیا: کرد آغاز چنین را سخن خوارج به رو و کرد تکیه خود کمان بر سپس

 همهمه و باشید خاموش«: فرمود بلند صداي با سپس. بگویم سخن آن حد در گروه هر با تا شوید تقسیم جداگانه گروه دو به

. »دهد گواهی خود آگاهی مطابق طلبیدم شهادت کس هر از. سازید من متوجه را دلهایتان و دهید فرا گوش سخنانم به و مکنید

 مقامی این خدایا: گفت و ساخت متوجه او به را همگان و کرد ربوبی مقام به توجهی، بگوید سخن انآن با آنکه از پیش، گاه آن

 و نابینا دیگر سراي در گردد محکوم آن در کس هر و شد خواهد پیروز نیز رستاخیز روز در شود پیروز آن در کس هر که است

 و برادران آنان که نگفتید، حیله و خدعه صورت به هم آن، ها نیزه بر قرآن کردن بلند هنگام به شما آیا.شد خواهد گمراه

 را آنان نظر باید و اند آورده پناه خدا کتاب به و اند شده پشیمان و کرده فسخ را خود ي گذشته کارهاي و هستند ما همکیشان

 و عدوان آن درون و ایمان نآ برون که است پیشنهادي این:) گفتم شما پاسخ در من و(؟ ساخت طرف بر را آنان اندوه و پذیرفت

 و مکنید ترك را خود راه و بمانید خود کار سر بر. است پشیمانی و ندامت آن پایان و دلپذیر و رحمت آن آغاز؛ است توزي کینه

 اگر و کند می گمراه شود موافقت او با اگر که، مکنید توجه اي کننده نعره هیچ فریاد به و بفشارید دشمن با جهاد براي را داندآنها

. شود می خوار گردد واگذار خود حال به

. دادید دشمن به فرصتی چنین شما که دیدیم و گرفت انجام من تأکید خالف بر) آنان ي خواسته برابر در تسلیم (کار این سرانجام

 کرد توان می چه ولی، بجاست و حق همه گویی می آنچه که گفتند خوارج: گوید می ششم و سی ي خطبه شرح در الحدید ابی ابن

 طور به، کند اشاره خاصی گناه به اینکه بدون، امام. کنی توبه باید نیز تو و ایم کرده توبه آن از و ایم شده مرتکب بزرگی گناه ما که

 وي به و شدند خارج، امام انصار عنوان به، خوارج اردوگاه از نفر هزار شش موقع این در. »ذنب کل من اهللا استغفر«: گفت کلی

. یوستندپ

 مجملی سخن او. است بوده »خدعۀ الحرب «مصادیق از و توریه نوع یک امام ي توبه: گوید می استغفار این تفسیر در الحدید ابی ابن

  . باشد کرده اقرار گناهی به امام اینکه بدون، شد راضی آن به نیز دشمن و گویند می را آن پیامبران تمام که گفت
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  نما دوست دشمن شرارت

 و ضالل را آن و بازگشته حکمیت پذیرش از امام که کردند شایع مردم میان در، کوفه به اردوگاه از خوارج بازگشت از پس

. دهد حرکت حکمین رأي اعالم از پیش، معاویه با نبرد براي را مردم که است وسایل تهیه صدد در و است دانسته گمراهی

 باطن در اما، دوستانه ظاهري در، است بوده مرموز کامالً) ع (امام به او پیوستن ي نحوه و زندگی که، قیس بن اشعث میان این در

 گمراهی و کفر را حکمیت ي مسئله و برگشته خود پیمان از امیرمؤمنان گویند می مردم: گفت و شد کار وارد، معاویه نفع به

. داند می خالف را مدت انقضاي بر انتظار و است انگاشته

 از من که اندیشد می کس هر: گفت و پرداخت حقیقت بیان به ناچار که داد قرار محذور در را) ع (امام نآنچنا اشعث سخنان

. است شده گمراه خود پندارد می گمراهی را آن کس هر و گفته دروغ ام برگشته تحکیم پیمان

 خود اردوگاه به مجدداً و گفتند ترك را مسجد »هللا اال حکم ال «شعار دادن با که آمد سنگین خوارج به چنان حقیقت بیان

. بازگشتند

 را مسئله این او اگر چه، است بوده اشعث سر زیر) ع (امام حکومت در خلل نوع هر که شود می یادآور اینجا در الحدید ابی ابن

 امام خدمت رد بودند کرده قناعت کلی استغفار همان به که خوارج و ساخت نمی حقیقت بیان به مجبور را امام کرد نمی مطرح

. سازد آشکار را حقیقت سیماي و بدرد را توریه پرده) ع (امام که شد سبب او ولی. شتافتند می معاویه با نبرد براي

   خوارج هدایت براي مجدد تالش

 ي اظرهمن که رود می احتمال و دارد فرق کامالً پیشین ي مناظره با که کند می نقل امام براي دیگري ي مناظره »کامل «در مبرد

 نیزه بر را قرآنها که هنگامی دارید خاطر به آیا): ع (امام: است چنین آن ي فشرده و است داده انجام خوارج با امام که باشد دومی

 داوري من از و آمدند می من نزد به خواستند می را قرآن داوري آنان اگر و است خدعه و حیله کار این که گفتم من کردند بلند

؟ بشمارد زشت و بد من ي اندازه را نفر دو آن حکمیت ي مسئله که دارید سراغ را کسی آیا و؟ طلبیدند می

. نه: خوارج

 شما درخواست به ناچاري روي از من و کردید وادار کار این به، من کراهت کمال با، مرا شما که کنید می تصدیق آیا): ع (امام

 حکم که دانید می همگی و؟ کنند داوري خدا حکم به که بود خواهد فذنا صورتی در داوران حکم که کردم شرط و گفتم پاسخ

). هستم انصار و مهاجر ي برگزیده ي خلیفه و حق بر امام من و (کند نمی تجاوز من از خدا

 افرک عمل این با که کنیم می اقرار ما ولی، کردي حکم خدا دین در را نفر دو آن ما اصرار به که است صحیح: کواء بن عبداهللا

 معاویه با نبرد براي را همگان گاه آن و کن توبه آن از و اقرار خود کفر به ما مثل نیز تو و کنیم می توبه آن از اکنون و شدیم

. دار گسیل



٣٤٥

 من حکماً فابعثوا«: فرموده که آنجا، شود مراجعه داور دو به که است داده فرمان زوجین اختالف در خدا که دانید می آیا): ع (امام

 مراجعه حکم عنوان به عادل دو به که است داده دستور احرام حال در صید قتل ي کفاره تعیین در نیز و؟ »اهلها من حکما و هلها

؟ »منکم عدل ذوا به یحکم«: فرموده که آنجا، شود

 .نمودي خلع حکومت از را خود طریق بدین و کردي پاك خود اسم کنار از را مؤمنان امیر لقب تو: کواء ابن

 هذا «شد نوشته صورت این به قریش و پیامبر میان اي صلحنامه که گاه آن، حدیبیه ي غزوه در. است اسوه ما براي پیامبر): ع (امام

 مخالفت تو با داشتم اقرار تو رسالت به اگر: گفت و کرد اعتراض قریش ي نماینده، »عمرو بن سهیل و اهللا رسول محمد کتبه کتاب

 پاك من اسم کنار از را اهللا رسول لقب، علی: فرمود من به پیامبر و. برداري خود نام کنار از را »اهللا رسول« لقب باید. کردم نمی

 زد من به لبخندي و کرد پاك را آن خود دست با پیامبر گاه آن. کنم کاري چنین دهد نمی اجازه قلبم، خدا پیامبر اي: گفتم. کن

. شوي می دچار من سرنوشت به نیز تو: گفت و

 به و بازگشتند حضرت آن سوي به بودند شده جمع حروراء در که گروهی از نفر هزار دو رسید آخر به) ع (امام سخنان وقتی

. اند نامیده »حروریه «را آنان بودند آمده گرد نقطه آن در اینکه سبب

  دیگر اي مناظره

 آزادي به بتوانند آن اطراف و کوفه در نزنند اموال غارت هب دست و نریزند خونی تا که بود این خوارج ي درباره) ع (امام سیاست

 دیگر بار) ع (امام، رو این از. دهند شعار او ضد بر و کند پر را مسجد آنان انکار هاي نعره روز و شب چند هر، کنند زندگی

 با و اند بوده صفین در که کسانی ي همه باید: گفتند؟ خواهید می چه: گفت آنان به وي. کرد حروراء ي دهکده ي روانه را عباس ابن

 آن و کنیم توبه خود ي کرده از و بمانیم آنجا در شب سه و برویم صفین به همگی و شوند خارج کوفه از اند کرده موافقت تحکیم

! شویم شام رهسپار معاویه با نبرد براي گاه

 که نیست الزم دیگر باشد گناهی و خالف کار حکمیت ي مسئله هرگاه زیرا. پیداست کامالً حماقت و لجاجت آثار پیشنهاد این در

 بلکه! کنند اقامت آنجا در شب سه که شرطی به هم آن، است گرفته صورت آنجا در گناه که پذیرد صورت مکانی در توبه حتماً

. گیرد می صورت استغفار ي صیغه ذکر با و واقعی ندامت لحظه یک با توبه

 و عهد یکدیگر به طرفین و اند شده اعزام و معین حکم دو که گویید می را سخن این اکنون چرا: گفت آنان پاسخ در) ع (امام

؟ اند داده پیمان

 از بسیار پایان چهار و اسلحه ما و شدند زیاد مجروحان و گرفت فزونی فشار و سختی و کشید طول جنگ وقت آن در: گفتند

. پذیرفتیم را تحکیم، رو این از؛ بودیم داده دست

 ولی، شمرد می محترم مشرکان با را خود پیمان) ص (پیامبر؟ پذیرفتید بود گرفته فزونی فشار که روزي در آیا: فرمود) ع (ماما

؟ بشکنم را خود پیمان که گویید می من به شما
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 ال«: که دادند می شعار و شدند می وارد دیگري از پس یکی، عقیده بر تعصب سبب به ولی کردند شرم احساس درون در خوارج

. »المشرکون کره لو و هللا اال حکم

 بار این و کرد تکرار را خود شعار او و گرفتند را او دور مردم و داد سر را شده یاد شعار و شد مسجد وارد خوارج از یکی روزي

 حکم منتظر ولی، ارمشم نمی مکروه را خدا حکومت هرگز من: گفت او درپاسخ) ع (امام. »ابوالحسن کره لو و هللا اال حکم ال«: گفت

 قطع را آنان ي چراریشه؟ دهید می آزادي و مهلت همه این اینها به چرا: گفتند) ع (امام به مردم. هستم شما ي درباره خدا

 صلب در آنان از گروهی؛ شوند نمی نابود آنان »القیامۀ یوم الی النساء ارحام و الرجل اصالب لفی انهم یفنون ال«: فرمود؟ کنید نمی

. بود خواهند رستاخیر روز تا حال همین به و هستند باقی مادارن رحم و انپدر

   خوارج مخالفت هاي انگیزه از تحلیلی

 مقدمات عمر خالفت دوران از معاویه. بود متفاوت کامالً حضرت آن با معاویه مخالفت ي انگیزه با) ع (امام با خوارج مخالفت علل

) ع (امام که دریافت وقتی، عثمان قتل از پس. دانست می شام مطلق رئیس را خود و بود هساخت آماده را شام والیت مختاري خود

 صفین نبرد انداختن راه به سپس و زبیر و طلحه تحریک با و برخاست مخالفت به، کند قطع شام والیت از را او دست خواهد می

 آورد پدید امام یاران میان در عمیقی دستگی دو قرآن کردن نیزه بر شوم سیاست با لحظات واپسین در و ایستاد) ع (امام برابر در

. شد دستگی دو همین قربانی) ع (امام سرانجام و

 از آگاهی نا و نگري سطحی و جهل جهت به که بودند مقدسانی خشکه امروز اصطالح به و بین ظاهر و قشري افرادي خوارج اما

 در و کردند آرایی صف الهی هدایت مصباح برابر در واهی علل به تشبث اب و برخاستند مخالفت به) ع (امام با اسالمی مبانی

. ننشستند پاي از خود نابودي بهاي به حتی آن ساختن خاموش

 طلب من فلیس، بعدي الخوارج تقاتلوا ال«: فرمود آنها بر پیروزي از پس) ع (امام، خوارج و معاویه میان تفاوت همین سبب به

 راه عللی به ولی باشد حق ي جوینده که کسی آن زیرا، مکنید جنگ خوارج با من از پس .»فادرکه باطلال طلب کمن فاخطاه الحق

. نیست یکسان برسد آن به و باشد باطل ي جوینده که کس آن با برود خطا

 و اعوجاج بلکه، نبودند مقام و جاه طلب در هرگز، شامیان برخالف، گروه این که کند می ثابت خوارج مخالفت هاي انگیزه تحلیل

. کنیم می نقل را خوارج اعتراضهاي مهمترین اینک. است کرده می حکومت آنها بر خاصی فکري ماندگی عقب

   دین بر اشخاص حاکمیت

، خود شخصی هاي سلیقه طبق بر، مخالف گروه دو از نفر دو است ممکن چگونه که داشتند لب بر را اعتراض این پیوسته آنان

 مسلمانان سرنوشت و دین. سازند حاکم مسلمین ي شده شناخته رهبر رأي بر را خود نظر و بگیرند دست به را مسلمانان سرنوشت

: یعنی. »اهللا دین فی الرجال حکم«: گفتند می پیوسته آنان کنند حکومت آن بر خود ناقص عقول با اشخاص که است آن از باالتر

. است داده قرار حاکم خدا دین در را اشخاص علی
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 را دو آن دست) ع (امام که کردند می تصور و نبودند آگاه حکمین داوري پذیرش شرایط از آنان که است آن از حاکی اشکال ینا

 این پاسخ در امام. کنند غرض اعمال و بگیرند تصمیم بخواهند نحو هر به که است گذاشته باز مسلمانان سرنوشت ي درباره

 له البد و بلسان ینطق ال الدفتین بین مستور خط هو انما القرآن هذا. القرآن حکمنا انما و لالرجا نحکم لم انا: فرماید می اعتراض

 و سبحانه اهللا کتاب عن المتولی الفریق نکن لم القرآن بیننا نحکم ان الی القوم دعانا لما و. الرجال عنه ینطق انما و. ترجمان من

 ان الرسول الی رده و، بکتابه نحکم ان اهللا الی فرده »الرسول و اهللا الی فردوه ء شی فی تنازعتم فان«: سبحانه اهللا قال قد و، تعالی

 اوالهم و الناس احق فنحن) ص (اهللا رسول بسنۀ حکم ان و، به الناس احق فنحن اهللا کتاب فی بالصدق حکم فاذا، بسنته ناخذ

 که جلد دو میان در است اي نوشته قرآن اما. ساختیم حاکم خود میان در را قرآن بلکه، ندادیم قرار حاکم را اشخاص هرگز ما. »بها

 از شام مردم وقتی. گویند سخن آن ي درباره) توانند می (معینی واشخاص. کند بازگو را او سخن باید کسی و گوید نمی سخن خود

 سبحان خداوند که، باشیم رویگردان خدا کتاب از که نبودیم گروهی ما دهیم قرار حاکم خود میان در را قرآن که خواستند ما

 داوري او قرآن با که است این خدا به ارجاع. »کنید ارجاع او رسول و خدا به را آن، شدید نزاع دچار اي مسئله در اگر«: فرماید می

 تیمهس مردم ترین شایسته ما کنند داوري خدا کتاب طبق داوران هرگاه. برگیریم را او سنت که است این پیامبر به ارجاع و کنیم

. کنیم می پیروي آن از که مردمیم ترین شایسته ما هم باز کنند داوري پیامبر سنت مطابق اگر و گیریم باز را آن که

 را آنچه که شدند برگزیده این براي حکم دو هر:فرماید می و کند می بیان دیگر عبارت به را پاسخ همین دیگر اي خطبه در) ع (امام

 گرد قرآن احیاء) سازند نابود را باطل و احیاء را حق (= بمیرانند است میرانده قرآن که را آنچه و زندسا زنده است کرده زنده قرآن

 به را آنان اگر و کنیم پیروي آن از باید دهد سوق شامیان سوي به را ما قرآن اگر. است آن از دوري قرآن ي اماته و، آن بر آمدن

. نساختم مشتبه و نزدم گول را شما و نیاوردم شما سوي به را شري من. کنند پیروي ما از باید دهد سوق ما سوي

   مدت تعیین

) دومۀالجندل (طرف بی اي نقطه در داور دو هر که شد قرار و گردید تعیین مدتی داوران براي چرا که بود این آنان اعتراض دومین

 کردن بلند روزهاي در صفین صحراي همان در کار این راچ و کنند صادر گروه دو اختالف ي درباره را خود نظر رمضان ماه پایان تا

! ؟نگرفت انجام نیزه بر قرآنها

 هر دست که هنگامی در هم آن، خطیري قضاوت چنین مگر؟ کند نمی حکایت آنها جهالت از اشکالتراشی نوع این آیا راستی به

 را آن نیز طرفین و گیرد انجام روز دو یا یک ظرف در که بود آسانی کار بود رفته فرو دیگري خون در مرفق تا گروه دو از یک

 ي زمینه و یافت می فزونی علم استواري و جاهل بیداري امکان شد می اعمال حوصله و صبر کار این در چه هر آنکه یا؟ بپذیرد

؟ شد می تر آماده امت میان به صلح بازگشت

 لیتبین ذلک فعلت فانما؟ التحکیم فی اجال بینهم و بینکم جعلت لم: قولکم اما و«: فرماید می اعتراض این پاسخ در) ع (امام

 کردم معین مدتی آنان و شما میان چرا گوئید می اینکه. »االمۀ هذه امر الهدنۀ هذه فی یصلح ان اهللا لعل و العالم یتثبت و الجاهل

 شاید تا بمانند استوار دانایان و شوند آگاه ادانن افراد اینکه براي مگر ندادم انجام را کار این من، نبخشیدم سرعت داوري امر به و

  . کند اصالح را امت کار فاصله این در خدا
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  خدا حاکمیت حصر با انسان حاکمیت تعارض

 قلمداد قرآن نص مخالف را حضرت آن کار و کرده تکیه»هللا اال حکم ال «ي آیه بر) ع (امام با خود مخالفت مدت طول در خوارج

 آن از نه خداست مخصوص حاکمیت: یعنی. »علی یا صحابک ال و لک ال هللا اال حکم ال«: گفتند می خود هايشعار در و کردند می

 غیره و 67 و 40 هاي آیه یوسف ي سوره در که است کریم قرآن از اقتباس، گذشت که چنان، شده یاد شعار. تو یاران آن از نه و تو

، اصیل حق یک عنوان به، فرمانروایی و حاکمیت که است آن از حاکی و رود می شمار به توحید اصول از آن مفاد و است شده وارد

 با، گروهی که نیست آن از مانع خدا بر حاکمیت حق انحصار ولی. ندارد دیگر انسان بر حقی چنین انسانی هیچ و خداست آن از

 خردمندي انسان هیچ و. ردندگ خدا حاکمیت حق تجلیگاه و کنند حکومت جهان در خداست اذن آن اهم که خاصی ضوابط

 ي سایه در تنها برخوردها و تضادها حل و وظایف انجام چه، است پذیر امکان حکومت بدون اجتماعی زندگی که بگوید تواند نمی

. پذیرد می تحقق حاکمیت یک

 باطلی هدف حق نسخ این از ولی خداست آن از حاکمیت حق که است درست آري: فرمود، شنید را آنها شعار وقتی) ع (امام

 او بر امیر من للناس البد انه و هللا اال امرة ال یقولون هوالء لکن و هللا اال حکم ال انه نعم. الباطل بها یراد حق کلمۀ«: شود می تعقیب

 حق الهی اذن بدون اي بنده هیچ و (خداست آن از حاکمیت حق آري. »الکافر فیها یستمتع و المؤمن امرته فی یعمل فاجر

 یا خدا از مأذون خواه (باشد حکومتی نباید جامعه در اصالً اینکه آن و دارند دیگري هدف خود شعار از خوارج ولی) ندارد حکومت

 به مؤمن او حکومت ي سایه در تا، است ضروري، بدکار خواه و نیکوکار خواه، حاکمی وجود مردم براي که حالی در). آن غیر

. شود مند بهره مادي زندگی از نیز کافر و بپردازد خود ي شایسته کارهاي

 دنیوي زندگی از کافر نه و گردد می موفق خیر کارهاي به مؤمن نه، صورت آن در و، است امنیت فقدان ي مایه حکومت فقدان

 توان می چگونه را شیخین و) ص (پیامبر حکومت صورت این در، است حکومت تأسیس نفی هدف راستی به اگر. شود می مند بهره

؟ کرد یهتوج

 پذیر امکان نافذ مدیر یک بدون اجتماعی حیات که دانستند می طرف یک از. بودند کشمکش در پیوسته عمل و عقیده در خوارج

. انگاشتند می خدا حاکمیت انحصار مخالف را حکومت نوع هر ي اقامه، فهمی کج اثر بر، دیگر طرف از و نیست

 هجري هشت و سی شوال ماه در: نویسد می طبري! برگزیدند رئیس خویش حزب ايبر کارشنان آغاز در خود، خوارج آنکه شگفت

 که نیست شایسته: گفت خود سخنرانی در عبداهللا و آمدند گرد هم دور به راسبی وهب بن عبداهللا منزل در خوارج از گروهی

 منکر از نهی و معروف به امر از تر زیدهگ آنان نظر در دنیوي زندگی و دهند در تن قرآن حکم به و بیاورند ایمان خدا به گروهی

 البد فانه رجالً امرکم فولوا«: گفت خود کالم پایان در سومی و گفتند سخن نیز سنان بن حمزة و زهیر به حرقوص او از پس. باشد

. »الیها ترجعون و بها تحفون رایۀ و سناد و عماد من لکم

  امید آخرین، حکمیت

 که بود داورانی انتخاب آن حل طرق از یکی که بود مطرح داري ریشه مسائل، آن از پس و صفین نبرد از پیش، مسلمانان میان در

: از بودند عبارت مسائل این. دهند نظر آن ي درباره و کنند بررسی بینی واقع با را مسائل
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. عثمان قتل - 1

. خلیفه قتل به) ع (امام یاران اتهام - 2

. است عثمان الدم ولی که معاویه ادعاي - 3

: داشت راه دو مشکالت این حل و شد منتهی صفین نبرد به که بود مسائل همین اساساً

 الهی حکم، آزاد کامالً دادگاه یک در، او و ببرند انصار و مهاجران ي برگزیده امام نزد را خود اختالف، نزاع طرفین اینکه نخست راه

 معاویه به خود ي نامه در و داشت تأکید آن بر صفین نبرد از پیش) ع (امام که بود راهی همان این و کند اجرا آنان ي درباره را

. »اهللا کتاب علی ایاهم و احملک الی القوم حاکم ثم الناس فیه دخل فیما فادخل عثمان قتله فی اکثرت قد و«: نوشت

 گاه آن و آن بیعت و شو وارد نیز تو کردند بیعت من با و شدند وارد مردم آنچه در. گفتی سخن زیاد عثمان قاتالن ي درباره

. دهم می سوق خدا کتاب سوي به را همگی من و، ساز مطرح را خود شکایت

.... و گردید صفین نبرد به منتهی و شد مسدود کامالً شام فرمانروایی به او ي عالقه و معاویه لجاجت سب به، راه این

 امر در و بگشایند را گره بین واقع و طرف بی داوران آن در که بود صالح هدادگا یک به آنها ارجاع، اختالفات حل صحیح راه دومین

 فارغ ابوموسی امثال توزي کینه و عمروعاص امثال سودجویی نوع هر از و نپوشند چشم مسلمانان و اسالم واقعی مصالح از داوري

. شود فصل و حل و مطرح تمشکال و برسد خود واقعی اهداف به توانست می) ع (امام دادگاهی چنین در. باشند

 اختناق و فشار شدت اینکه تا. بود افزایش به رو و داشت وجود قبل سالیان از آن هاي انگیزه. نبود اي پیچیده ي مسئله خلیفه قتل

 تلق از را خلیفه و بگیرد را آن جلو نتوانست نیز) ع (علی که انفجاري؛ انفجارشد ي مایه، خیرخواهان ي شکنجه و صالحان ضرب و

. بخشد نجات

 جاي هیچ در. شد می بازشناسی ازباطل وحق شده مطرح صالح دادگاه بایددریک عثمان خالفت دستگاه هاي ووابسته معاویه ادعاي

. گردد انسان هزار وپنج شصت به قریب قتل ي مایه اینکه به رسد دانندچهنمی روا را لشگرکشی،مقتول خون گرفتن براي جهان

 جریانها برابر در را مسلمانان وظیفه و کند رسیدگی مسائل این به توانست می، کرد می عمل درستی به اگر، »دومۀالجندل «دادگاه

 و عقل ربودن فکر در عمروعاس. بود اختالفات هاي ریشه نشد مطرح دادگاه آن در که چیزي، تأسف کمال با، ولی. سازد روشن

 همفکر که بود فکر این در ابوموسی و کند امضا را معاویه خالفت بتواند تا دبگیر او از را) ع (امام خلع امضاي که بود رقیب رأي

، شد اعالم دادگاه رأي وقتی! بود نشده طرف دو از هیچیک خون به آلوده او دست زیرا، برساند خالفت به را عمر بن عبداهللا خود

، شود عازم سپاهی تنظیم با که گرفت تصمیم و کردند عمل خود تعهد خالف بر داوران گفت و نشناخت رسمیت به را آن) ع (علی

  . بازداشت معاویه تعقیب از را او خوارج ي حادثه اما
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  فساد  ریشه ندنبرک

، هدایتگرانه تذکرات و تحبیب جز، آنان به خطاب وي سخنان در و بود نرمش و مالیمت روش، خوارج با برخورد در) ع (امام روش

 معامله آنان با بیاورد راه به را خود سرکش و عاق فرزندان بخواهد که پدري بسان درست حضرت آن. شد نمی شنیده دیگري چیز

 بود این او همت تمام و کرد نمی اعتنا آن اطراف و مسجد در فریادشان و داد به و پرداخت می المال بیت از را آنان حقوق و کرد می

، بود آن ي زاییده نیز خوارج که، را شام سرطانی ي غده و آورد زبا جامعه به را کلمه وحدت گروه این ساختن رام طریق از، که

 خالف بر حکمین اگر که بود شده قید داد قرار متن در زیرا، داد می) ع (امام به را حق این نیز صفین پیمان و سازد کن ریشه

. بود خواهد باقی خود نخست موضع در) ع (امام کردند داوري) ص (پیامبر سنت و قرآن

 تجدید نبرد باید آن طبق بر بلکه نیست صفین پیمان خالف بر معاویه با نبرد سرگرفتن از که، مردم ساختن روشن براي) ع( امام

 علیهما استثناؤنا سبق قد و«: گفت چنین خود سخنان از یکی در. داد انجام متعددي سخنرانیهاي، آید در پاي از دشمن تا گردد

 یعرف ال بما آتیا و الحق سبیل خالفا حین بانفسنا ایدینا فی الثقۀ و. حکمهما جور و رایهما ءسو بالحق العمل و بالعدل الحکم فی

 از پیش، را ما شرط نفر دو هر و، نمایند عمل حق به و کنند داوري داد و عدل به که بود این آنان با ما شرط. »الحکم معکوس من

 براي باید و ماست با حجت. اند داده باطل به وحکم ورزیده مخالفت حق راه با اکنون. بودند پذیرفته، خود ي ظالمانه داوري

 آوردن در و خبیثه ي شجره انداختن بر جز اي مسئله او یاران و) ع (امام ي اندیشه در. گیریم سر از را جهاد فتنه کردن خاموش

 این خالف بر جریان و خورد رقو تاریخ ي صفحه ناگهان اما. شد می همین صرف او همت و تالش تمام و نبود فساد ي غده

 اکنون. نمود رخ مقطعی ولی قطعی ي مسئله یک صورت به خوارج با نبرد، معاویه با نبرد جاي به و رفت پیش طرحها و ها اندیشه

 طالبم در توان می را مسئله علل. ساخت مصمم آنان با نبرد بر را او و شد لبریز) ع (امام ي حوصله و صبر جام که شد چه دید باید

 معروف به امر عنوان به و اند آمده گرد هم دور به راسبی وهب بن عبداهللا ي خانه در خوارج که رسید گزارش -1:آورد دست به زیر

 اند کرده دعوت آنان از و نوشته بصره در خود همفکران به اي نامه منظور این به و اند گرفته مسلحانه قیام بر تصمیم منکر از نهی و

. اند کرده آمادگی اعالم نیز بصره خوارج و بپیوندند نهروان »خیبر «کنار در خوارج اردوگاه به ترزود چه هر که

 امام، بود شده منصوب او جاي بر معاویه و عزل خود منصب از را) ع (امام وقاحت کمال با آن در که، دومۀالجندل دادگاه رأي - 2

 خدا ستایش از پس و گرفت قرار منبر بر کوفه در) ع (امام، رو این از. سازد روشن مورد این در را عمومی افکار که داشت آن بر را

 نفر دو این داوري و تحکیم ي مسئله ي درباره من. است پشیمانی موجب و حسرت ي مایه خیرخواه و آگاه انسان با مخالفت: فرمود

 میرانده قرآن که را آنچه خود تعهد خالف بر آنان و دادید دو آن حاکمیت به تن و نپذیرفتید مرا نظر شما ولی داشتم منفی نظر

 این از. دادند رأي دلیل و حجت بدون و کردند پیروي خود هوس و هوي از؛ میراندند بود کرده احیاء که را آنچه و کردند زنده بود

 در دوشنبه روز در و باشید شام سوي به حرکت و جهاد ي آماده. هستند بري داور دو هر از مؤمنان و او پیامبر و خدا، جهت

. نباشد میان در من جز احدي چند هر، جنگم می) شامیان (گروه این با من سوگند خدا به. گردآیید هم دور به نخیله پادگان

 خوارج است بهتر که شدند یادآور وي یاران از برخی. کند ترك صفین عزم به را کوفه زودتر چه هر که گرفت تصمیم) ع (امام - 3

 یادآور آن در و نوشت خوارج سران به اي نامه) ع (امام، رو این از. کنید دعوت جهاد در شرکت به نیز اند گرفته فاصله ما از که را

 اند کرده عمل سنت به نه؛ اند کرده پیروي خود هوس از و کرده مخالفت خدا کتاب با، شده خطا دچار ابوموسی و عمروعاص: شد

 نبرد براي تا بشتابید من سوي به رسید شما به من ي نامه وقتی. هستند بري آنان ي کرده از مؤمنان و او رسول و خدا. قرآن به نه

. برویم مشترك دشمن سوي به
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 آنان از امام، رو این از. دادند رد پاسخ حضرت آن پیشنهاد به و نگذاشت خوارج ي روحیه در اثري کوچکترین) ع (امام ي نامه - 4

 صفین سوي به گردآورد تواند می یا دارد اختیار در که سپاهی با و ننشیند آنان شرکت انتظار در که گرفت تصمیم و شد مأیوس

 نامه او رسید بصره استاندار به) ع (امام ي نامه وقتی.کرد کمک ازاودرخواست و نوشت نامه، بصره استاندار، عباس ابن به پس.بشتابد

. نگفت مثبت پاسخ) ع (امام نداي به کسی،قیس بن اخنف فرماندهی به،نفر پانصد هزارو جز تأسف کمال با ولی،خواند رابرمردم

 و رسیده من به مؤمنان امیر از اي نامه: گفت و کرد سخنرانی شکوهی با اجتماع در و شد متأثر سخت داوطلبان کمی از عباس ابن

 صادر را حرکت و شرکت فرمان من .دارم گسیل، جهاد در شرکت براي، او سوي به را گروهی که است داده دستور من به آن در

 خود امام دعوت با کس هر و بپرهیزید عذرتراشی از و کنید حرکت زودتر چه هر. است موجود نفر پانصد و هزار فقط ولی، کردم

. دهد ترتیب را شما حرکت ي برنامه که ام داده دستور ابواالسود به من. داشت خواهد سختی پشیمانی ورزد مخالفت

 هزار سه از مرکب لشگري سرانجام و پیوست نخست گروه به نفر هشتصد و هزار فقط کردند دیگران و ابواالسود که شیتال تمام با

 به رو و ایستاد سخنرانی براي کوفه مردم میان در و رفت فرو تأثر در بصره سپاه کمی از) ع (امام.شد کوفه رهسپار نفر دویست و

 کند پشت حق به که را کسی شما کمک به من. هستید حق امر در من یاران و ادرانبر شما، کوفه مردم اي: گفت و کرد آنان

 به نفر دویست و هزار سه فقط بصره مردم از که بدانید. باشید استوار و ثابت راه این در حق پاسداران شما که امیداوارم. کوبم می

 از و بنویسند خود هاي عشیره به قبایل و رؤسا و کنید یاري غش و غل از دور به و خالصانه مرا که شماست بر اند آمده ما سوي

. جویند شرکت نبرد این در که بخواهند دارند جنگ توانایی که آنان

 به هایی نامه و پذیرفتند جان به را فرمان،قبایل بزرگان و عدي بن حجر و حاتم بن عدي و همدانی قیس بن سعد مانند اشخاصی

 نیز بصره لشگر و شدند کوفه وارد غالم هزار هشت و نوجوان هزار هفده با رزمنده نفر هزار هلچ طریق بدین و نوشتند خود قبایل

. آمد گرد) ع (امام لواي زیر در شکن دشمن و چشمگیر سپاهی سرانجام و شد ضمیمه آن به

 را آنان: فرمود و نداد اهمیت آنان پیشنهاد به) ع (امام. سازند یکسره را خوارج کار معاویه با نبرد از پیش که ورزیدند اصرار گروهی

 از هنگام این در. بگیرند بردگی به را مؤمنان و باشند ستمگر شاهان زمین روي در خواهند می که بروید گروهی سراغ و سازید رها

 ما گیجمل قلوب که، بده سوق دانی می مصلحت که جا هر به را ما: گفتند) ع (امام به خطاب و شد بلند ندا سپاه ي نقطه هر

. تپد می تو پیروزي و نصرت براي و است نفر یک قلب همچون

 نیز این به و اند بریده سر گوسفند همچون نهر کنار در را خباب بن عبداهللا خوارج که رسید گزارش حساسی اوضاع چنین در - 5

. اند کرده ذبح نیز را او و کشیده بیرون او شکم از داشته رحم در که را فرزندي و کشته نیز را او همسر نکرده اکتفا

 مؤمن بندها: گفت؟ کیستی تو: گفتند شدند روبرو عبداهللا با خوارج وقتی: نویسد می باره این در »السیاسۀ و االمامۀ «در قتیبه ابن

 ؟چیست تو اسم: گفتند اوست رسول و خدا به مؤمن نخستین و مؤمنان امیر او. گفت؟ چیست علی ي درباره نظر: گفتند.خدا به

. آري: گفت؟ کردیم ناراحت را تو: گفتند. آري: گفت؟ است پیامبر صحابی همان تو پدر: گفتند. االرت بن خباب بن عبداهللا: گفت

 من از پس«: فرمود) ص (پیامبر که کرد نقل پدرم: گفت. کن نقل ما براي است شنیده پیامبر از او و پدرت از که را حدیثی: گفتند

 این که بود این هدف: گفتند. »شود می کافر روز و خوابد می ایمان با را شب؛ میرد می آن در مؤمن بقل که دهد می رخ اي فتنه

 را او پاي و دست فورا پس. ایم نکشته چنان را کسی کنون تا که کشیم می اي گونه به را تو سوگند به. بشنویم تو از را حدیث

 خود دهن به را آن خوارج از یکی و افتاد درخت از خرما اي دانه هنگام نای در. آوردند نخلی زیر به باردارش زن همراه و بستند
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 دهان از را خرما فوراً! ؟گیري می بهره، بها پرداخت بدون یا رضایت بدون، مردم  مال از که شد بلند او همفکران اعتراض فوراً. نهاد

 خوارج از یکی تیر با کرد می عبور نقطه آن از و بود نمسیحیا از یکی به متعلق که خوکی همچنین! انداخت دور به و آورد در خود

! طلبیدند رضایت آن صاحب از رو این از و است زمین در فساد عمل این که شد بلند دیگران اعتراض وقت این در. درآمد پاي از

 او همسر و نکردند اکتفا این به و بریدند سر گوسفند بسان و آوردند آب نهر سوي به بود شده کشیده بند در که را عبداهللا گاه آن

 آنان از یکی که، را دیگر زن سه و نکردند اکتفا هم این به باز. سربریدند نیز را جنین و دریدند را او شکم و رساندند قتل به نیز را

. کشتند نیز،بود سنان ام نام به و صحابیه

 بازگشت از پیش او. بود او بدن بر مرگ روز تا قریش هاي هشکنج ي نشانه و بود اسالم در سابقان از، عبداهللا پدر، االرت بن خباب

. ستود را او و کرد ترحم او بر و ایستاد او قبر کنار بر صفین از خود بازگشت در امام و درگذشت کوفه در صفین از) ع (امام

 درخواست شما از من: گفت او دگرفتن را او قاتل چون که است شده یادآور و راآورده عبداهللا فجیع قتل وضع خود »کامل «در مبر

 پدرش از عبداهللا روایت داستان نقل از پس گاه آن. بمیرانید است میرانده را آنچه و کنید زنده کرده زنده قرآن را آنچه که کنم می

 ي میوه که گفت او. بگیرد را آن بهاي که کردند پیشنهاد آن صاحب به نخلی ثمر از گیري بهره براي خوارج: نویسد می، پیامبر از

 که شد بلند مسیحی فریاد موقع این در. بپذیري را آن بهاي باید حتماً: گفتند و نپذیرفتند آنان ولی بخشید آنها به را خود درخت

 خودداري است کرده رضایت اعالم آن صاحب که درختی ي میوه خوردن از اما، ندارید هراس مسلمانی خون ریختن از شما

! ؟کنید می

. بیاورد جریان از صحیحی گزارش تا کرد خوارج پادگان روانه را مره بن حارث، شد آگاه عبداهللا قتل از چون) ع (انمؤمن امیر - 6

 قتل. کشتند را او، انسانی و اسالمی اصول تمام خالف بر، گردد آگاه صحیح طور به جریان از تا شد آنان جمع وارد حارث وقتی

 چنین وجود با که است صحیح آیا: گفتند و رسیدند امام حضور به گروهی موقع این در. افزود حضرت آن تأثر بر بسیار امام سفیر

؟ بگذاریم آنان میان در را خود فرزندان و زنان و برویم شام سوي به دارد وجود ما گوش پشت که خطري

  عبداهللا قاتالن تنبیه بر تصمیم

 این از. کند بر را شقاوت و جهالت ي ریشه که داشت آن بر را) ع( امام کرد ایجاد مردم میان در عبداهللا قتل که رعبی و وحشت

 بود روزگار سرآمد نجوم علم در که او یاران از یکی، حرکت هنگام به. کند حرکت نهروان یا حروراء سوي به که شد مصمم جهت

) ع (امام. رسد می تو به یديشد آسیب کنی حرکت روز از ساعت این در اگر: گفت و بازداشت ساعت آن در حرکت از را) ع (علی

 تاریکیهاي در راهنما عنوان به نجوم از: فرمود و کرد انتقاد مسائل این کشف در نجوم علم کارگیري به از و نکرد اعتنا او سخن به

 که بود شده دور کوفه از مقداري امام. یافت دست عظیمی پیروزي به) ع (امام سفر این در قضا از. کرد استفاده باید دریا و بیابان

 به پا و شدند آگاه شما حرکت از خوارج گروه که بده بشارت، امیرمؤمنان اي: گفت و آمد او سوي به دوان دوان او یاران از یکی

. اند کرده عبور نهر از، گذاشته فرار

 سوگند بار سه هر در او و داد سوگند بار سه را او امام. آري: گفت؟ کردند عبور آب از که دیدي خود دیدگان با تو: فرمود) ع (امام

 ان و یعبروه لن و عبروه ما اهللا و«: فرمود) ع (امام. است کرده مشاهده پل و آب از را خوارج عبور خود چشم با که کرد یاد

 و اند دهنکر عبور آب از که خدا به سوگند. »بوازن قصر ال و االثالث یبلغوا لن النسمۀ برا و الحبۀ خلق الذي و النطفۀ دون مضارعهم
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 »اثالث «ي منطقه به است آفریده را انسان و شکافت را دانه که خدایی به. است آب کنار در آنان قتلگاه و کرد نخواهند عبور هرگز

. رسند نمی نیز »قصربوازن «و

 پیامبر که حالی در بپذیرد چگونه. نپذیرفت نیز را آنان سخن امام ولی، کردند تأیید مضمون همان با دیگر نفر دو را فرد این سخن

 در که هایی نشانه مطابق، سوم گروه و بود کرده نبرد گروه دو با؟ کرد خواهد نبرد گروه سه با که بود داده گزارش او به معصوم

. بودند گروه همین بود آمده) ص (پیامبر سخن

 خود با سرانجام. را امام غیبی گزارشهاي یا بپذیرد را عینی شاهدان سخن آیا که گرفت قرار تردید و شک در جوانی میان این در

 او دنبال به نیز سپاه و شد سوار خود اسب بر) ع (امام.بپیوندد او دشمنان به آمد در آب از خالف امام سخن اگر که گرفت تصمیم

 همگی و کرده رها را اسبها و شکسته را خود شمشیر غالفهاي آنان که شد روشن رسیدند آنان اردوگاه به وقتی. کرد حرکت

. طلبید پوزش خود بد نیت از و رسید امام حضور به لوح ساده جوان هنگام این در. اند شده جنگ ي آماده

 را او فرزند و همسر و عبداهللا قاتالن که داد پیام آنان به و آمد فرود نهروان در و گذشت مدائن از) ع (امام که شود می یادآور تاریخ

 آنان نزدیک به) ع (امام. ایم شمرده حالل را او خون و ایم بوده او قاتل همگی ما که دادند پیام جخوار. شوند قصاص تا دهند تحویل

 بدون، آب کنار در و گیرید قرار اسالمی امت لعنت مورد فردا مبادا که دهم می هشدار شما به من، »متمرد «گروه اي: گفت و آمد

. شوید کشته روشن دلیل

 که روزي از، را آنان من. خواهند می قرآن نه و دارند دین نه امیه بنی که گفتم و بازداشتم تحکیم هب دادن تن از را شما من... 

 من سخن به شما ولی. هستند مردم بدترین و کودکان بدترین آنان. شناسم می خوبی به، اند شده بزرگ که اکنون تا بودند کودك

 زنده کرده زنده قرآن که را آنچه که گرفتم پیمان داور دو هر از روزي نچنی براي من و. کردید مخالفت من با و ندادید فرا گوش

 خود اول روش و راه و نخست سخن بر ما اند کرده حکم دو هر خالف بر آنان که اکنون. بمیراند است میرانده که را آنچه و کنند

. هستیم

 پذیرفتن ي سایه در همگی: که ورزیدند می اصرار و اشتندند بیهوده سخنان تکرار جز پاسخی) ع (امام استوار منطق برابر در خوارج

 غیر در و همگامیم تو با ما صورت این در که، کن توبه آن از و بده گواهی خود کفر بر نیز تو، کردیم توبه ما و ایم شده کافر تحکیم

. هستیم نبرد ي آماده ما داري نبرد قصد اگر و کن رها را ما صورت این

 سبب تحکیم به دادن تن آیا؟ دهم شهادت خود کفر بر) ص (خدا رسول با رکاب در جهاد و ایمان از پس آیا: فرمود) ع (امام

 خسران است این؟ بریزید را مردم خون و آورید فرود مردم فرق بر را آنها و نهاده شانه بر را خود شمشیرهاي شما که شود می

. آشکار

   حجت اتمام آخرین

 را چپ بخش و عدي بن حجر به را سپاه راست بخش فرماندهی. پرداخت سپاه آرایش به و شد مأیوس انآن با مذاکره از) ع (امام

 هشتصد نبرد این در. داد قرار نظام پیاده فرمانده را ابوقتاده و نظام سواره فرمانده را انصاري ابوایوب و کرد واگذار ربعی بن شبث به

 نیز خود و کرد واگذار عباده بن سعد بن قیس به را آنان فرماندهی، رو این از و داشتند شرکت) ع (امام رکاب در مدتی صحابی تن
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 راه که زند فریاد که داد دستور انصاري ابوایوب به و برافراشت امانی پرچم نظام سواره بخش در گاه آن. گرفت قرار لشکر قلب در

 گروه این از یا گردد کوفه وارد که هرکس و شود می پذیرفته آنان ي توبه آیند گرد پرچم این دور به که کسانی و است باز بازگشت

 ي توبه) ع (امام و آمدند گرد پرچم دور گروهی موقع این در. نداریم شما خون ریختن به اصرار ما. است امان و امن در شود جدا

 از اي عده. گرفتند قرار پرچم گردگردا در و گرفتند پیش در را بازگشت راه خوارج از نفر هزار گویند می برخی. پذیرفت را آنان

 بن سالم و عوف بن اشرس، سعدي ابومریم، طائی عبداهللا، فدکی بن مسعر: عبارتنداز بازگشتند امام سوي به که خوارج سران

. نماند باقی آنان با سرشناسی شخص، راسبی وهب بن عبداهللا جز حقیقت در. ربیعه

 حالی در، داد می تشکیل سپاهی نفر هشتصد و هزار دو را خوارج سپاه، امام سوي هب گروه این بازگشت از پس که نویسد می طبري

. داند می نفر هشتصد و هزار را آنان تعداد اثیر ابن که

 خوارج صفوف از مردي هنگام این در. نکنند نبرد به آغاز آنان نکرده آغاز را نبرد دشمن تا که داد دستور خود یاران به) ع (امام

 را فرد آن نخست و کرد آغاز خود ي حمله با را نبرد) ع (امام، پس. درآورد پاي از را نفر سه و کرد حمله امام یاران بر و آمد بیرون

 از نفر ده جز و شود نمی کشته شما از نفر ده جز که سوگند خدا به: فرمود و داد حمله فرمان خود یاران به سپس و درآورد پاي از

. برد دنخواه در به سالم جان آنان

 بر یا درآورم پاي از را تو تا دارم نمی بر دست تو از، ابوطالب فرزند اي: گفت و آمد میدان به راسبی وهب بن عبداهللا موقع این در

. ام نیزه و شمشیر دوست من که داند می! است حیایی بی مرد چه؛ بکشد را او خدا: گفت او پاسخ در) ع (امام. یابی دست من

، نبرد این در. ساخت ملحق یارانش به را او ضربه یک با سپس. است دوخته من بر کاذب طمع و شده مأیوس زندگی از او: افزود و

 زبون دشمن بر لشگر قلب از خود حضرت آن و چپ و راست از امام رزمندگان. شد) ع (امام نصیب پیروزي، ساعات کمترین در

 فقط و آمدند در پاي از خوارج ي همه نبرد این در. افتادند خاك روي به خوارج جان بی اجساد که نگذشت چیزي و بردند حمله

 به نفر یک و عراق ي جزیره به نفر دو، یمن به نفر دو، عمان به نفر دو، خراسان به نفر دو؛ بردند سالمت به سالم جان آنان از نفر نه

. شیدندبخ بقا خوارج نسل به و کردند ولد زاد آنجا در و شدند پناهنده »موزن تل«

: له فقیل. غرکم من ضرکم لقد. لکم بوسا«: فرمود تأثر از پر حالتی با و ایستاد آنان روح بی اجساد برابر در نبرد پایان در) ع (امام

 وعدتهم و بالمعاصی لهم فسحت و باالمانی غرتهم. بالسوء االمارة االنفس و المضل الشیطان: فقال؟ المؤمنین امیر یا غرهم من

: پرسیدند امام از.ساخت وارد شما بر بزرگی زیان داد فریب را شما که کس آن. باد شما بر بدبختی. »النار بهم افتحمتف االظهار

 بر را طغیان راههاي و دادند فریب آرزوهایی با را آنان. سرکش نفسهاي و کننده گمراه شیطان: فرمود؟ داد فریب را آنان کسی چه

. افکندند در سوزان آتش به را آنان سرانجام و دادند آنان به پیروزي ي وعده و گشودند آنان

 اصالب فی نطف انهم اهللا و، کال«: گفت آنان پاسخ در امام ولی، است شده منقرض خوارج نسل که کردند تصور) ع (امام یاران

 هایی نطفه صورت به آنان، نیست چنین، نه »سالبین لصوصا آخرهم یکون حتی قطع قرن منهم نجم کلما النساء قرارات و الرجال

 جاي در دیگري شاخ و (شود می بریده) حکومتها طرف از(، بروید آنان از شاخی هرگاه. برند می سر به زنان رحم و مردان صلب در

. آیند می در اموال ربایندگان و غارتگر گروههاي صورت به سرانجام تا) روید می آن
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 با نبرد به امنیت حفظ براي من و است معاویه شما اصلی دشمن که، نباشید وارجخ با جنگ سرگرم من از پس: شد یادآور گاه آن

. نیستند جنگیدن ي شایسته و مانده باقی آنان از اقلیتی. کردم اقدام آنان

 به را ایشان غالمان و کنیزان و زندگی لوازم و کرد تقسیم خود یاران میان در را پایان چهار و اسلحه جنگی غنائم از) ع (امام

 رهسپار نقطه همین از که داد دستور و کرد تقدیر آنان عمل از و گرفت قرار خود سپاه میان در گاه آن. گرداند باز وارثانشان

 تیرها و شکسته ما شمشیرهاي و شده خسته ما بازوان: گفتند) ع (امام پاسخ در آنان ولی. بکنند را فساد ریشه و شوند صفین

. بیفزاییم خود نیروي بر و بازگردیم کوفه به هک بهتر چه. است یافته پایان

 کوفه به تدریج به آنان. بازگشت نخیله در کوفه پادگان به آنان همراه به ناچار و شد) ع (امام تأسف ي مایه، بازگشت بر آنان اصرار

 هرگز که گروهی، ماندند باقی پادگان در اندك گروهی فقط که نگذشت دیري و کردند می دیدار خود فرزند و زن از و رفتند می

. رفت شامیان نبرد به آنان با شد نمی

  خوارج فتنه پایان تاریخ

 ي اندیشه زمان مرور به و شد بسته هجري هشت و سی سال صفر ماه در صفین سرزمین در) ع (امام بر خروج ي اندیشه ي نطفه

 و اجتماع راسبی وهب بن عبداهللا ي خانه در سال نهما شوال ماه دهم در کوفه خوارج. گرفت شدت خدا کتاب با تحکیم مخالفت

 شام به خود مسیر در) ع (امام. رفتند نهروان به سپس و حروراء به آنجا از و گرفتند کوفه ترك بر تصمیم و کردند بیعت او با

. شد کنده سادف ي ریشه هشتم و سی سال صفر ماه نهم در مورخان نقل طبق و شد خوارج با نبرد و برنامه تغییر به مجبور

 علی حضرت شهادت و نهروان از پس وقایع

   فجیع کشتار و ناامنی ایجاد و یغماگري

 خود ارتش پاکسازي با، امام که بود آن هنگام و پذیرفت پایان حضرت آن وفاي با یاران همت و) ع (امام قاطعیت با نهراوان ي غائله

 زیرا، بخشد پایان خورده فریب شامیان و معاویه خودکامگی به و بازگرداند میاسال سرزمینهاي به را آرامش دیگر بار، اخاللگران از

. بود سفیان ابی فرزند سر زیر فسادها و فتنه تمام

 توزانی کینه، جاسوسان این از برخی کردند می گزارش او براي مرتب را وقایع که داشت جاسوسانی عراق سرزمین در معاویه

 امیه بنی ناپاك درخت هاي شاخه از که، برادر دو این. عقبه بن ولید برادر عقبه بن عمارة مانند، دبودن) ع (علی به نسبت دیرینه

. داشتند دل به را حضرت آن دشمنی، بود آورده فرود خبیث خاندان این پیکر بر اي شکننده ضربتهاي) ع (امام که آنجا از، بودند

 ي سوره ششم ي آیه در قرآن که است کسی همان ولید. بود شده هکشت) ع (علی دست به بدر جنگ در ولید پدر که باالخص

 معاویه جاسوس عماره او برادر که نیست آور تعجب رو این از. شد جاري او بر شرابخواري حد و است خوانده فاسق را او حجرات

 میان دستگی دو و اختالف از پرده اي هنام در عماره.باشد) ع (علی با جانبه همه نبرد در معاویه مشوقان از نیز ولید خود و کوفه در

 و) ع (علی دست به واقعه این در قرآن قراء از گروهی که شد یادآور و کرد گزارش را نهروان ي واقعه و برداشت) ع (علی یاران

 شام به يمسافر ي وسیله به را نامه او. است گرفته باال آنان میان در نارضایتی و اختالف سبب بدین و اند شده کشته یارانش

. کرد تشکر، بود غایب دیگري و حاضر یکی که برادر دو هر از و خواند را نامه معاویه. فرستاد
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 مناطق به گروههایی اعزام با جهت این از و دید مناسب) ع (امام شیعیان قتل و یغماگري و ناامنی ایجاد براي را زمینه معاویه

 را امام تنها نه، بیچارگان و زنان اموال غارت و بیگناه افراد قتل و اغتشاش یجادا با و زد دست روانی جنگ به عراق و یمن و حجاز

. نیست خود مرزهاي حراست قادربه مرکزي حکومت کندکه ثابت میخواست عمالً بلکه، داشت بازمی شام تسخیرمجدد ي اندیشه از

 را را تن هزاران) ع (علی حکومت قلمرو به سنگدالنی اعزام با معاویه. کرد را خود اثر، بود شیطانی سیاستی بحق که، سیاست این

 عباس بن عبیداهللا کودك دو آمد خواهد چنانکه و کردند نمی رحم نیز زنان و کودکان به حتی مهاجم یاغیان این. رسانید قتل به

. سربریدند مردم چشم برابر در را

 سیاسی تدبیر و کفایت) ع (علی که نیست معنا بدان این البته .است اندوهبار و دردآلود بسیار) ع (امام حکومت تاریخ از برگ این

 از بدتر و طلب راحت و گیر بهانه و فضول مردم مشتی تنها بود حضرت آن اختیار در آنچه بلکه، نداشت دشمن کردن نابود براي

 دقت به را وحشیانه هجومهاي این شرح، تاریخ. یابد دست خود عالی اهداف به نتوانست) ع (امام، رو این از و بودند بین دهن همه

 مبانی و اسالم اصول به نسبت معاویه تعهد میزان تا کنیم می ترسیم را هجومها این از روشن تصویري اینجا در ما و است نگاشته

. شود روشن انسانی

   قیس بن ضحاك غارتگري

 این در اي نامه معاویه. گیرد سر از را نبرد دیگر ربا تا است شام سوي به حرکت ي آماده مؤمنان امیر که رسید گزارش معاویه به

 سوي به حرکت ي آماده شام ازمردم گروهی. بخوانند مردم براي را آن تا فرستاد شام نقاط تمام به را خود کارگزاران و نوشت باره

. شدیم پیروز دشمن بر نقطه آن در ما زیرا، نکنید تجاوز صفین از: گفت آنان به خطاب مسلمه بن حبیب نام به فردي. شدند عراق

 شام سربازان ي روحیه تقویت ي مایه کار این زیرا، شود وارد عراق سرزمین عمق به خود سپاه با معاویه که داد نظر عمروعاص ولی

 محل سر بر بحث. ندارند را صفین از تجاوز آمادگی شام مردم: گفت ولی کرد راتصویب او نظر معاویه. است عراق اهل ذلت و

 خود سپاه متمردان بر او و داده رخ خوارج و) ع (امام میان شدیدي درگیري که رسید خبر ناگهان که داشت ادامه سپاه قراراست

 عقبۀ بن عمارة از اي نامه باز. اند خواسته مهلت آنان ولی کنند حرکت شام سوي به که است خواسته مردم از و است شده پیروز

 شورش به سر او سپاه عابدان و قرآن قاریان که این و بود گفته سخن) ع (علی یاران میان ي فرقهت از آن در که رسید معیط ابی ابن

. است باقی کلمه اختالف هنوز آنان سرکوب و شدید جنگ رغم علی و اند نهاده

 برود کوفه سمت به که داد فرمان و برگزید نفر هزار چهار الی سه فرماندهی به را فهري قیس بن ضحاك معاویه وضعی چنین در

 عصر شد شهري وارد بامدادان اگر که نحوي به، دهد انجام سرعت به را کار این و کند غارت هستند امام اطاعت در که را قبایلی و

 را خود کار گریز و جنگ صورت به کند نبرد رودررو گروهی با که نشود متوقف اي نقطه در هرگز و باشد دیگر شهر در روز آن

. دهد ادامه

 سپس و پرادخت حجاج اموال غارت به وي.بود مکه سوي به عراق حجاج مسیر که رسید ثعلبیه روستاي به خود مسیر در اكضح

 گزارش چون.کشت مردم از گروهی با را او و شد روبرو مسعود بن عبداهللا ي زاده برادر عمیس بن عمرو با و داد ادامه خود مسیر به

. بشتابید عمیس بن عمرو صالح ي بنده سوي به، مردم اي: گفت و گرفت قرار منبر فراز بر ماما، رسید) ع (علی به ضحاك غارتگري

 خود مرزهاي و بجنگید خود دشمن با و کنید حرکت. برخیزید اند دیده آسیب دشمن ي حمله از که خود یاران از گروهی یاري به

. کنید حفظ دشمن ورود از را
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 به سوگند: فرمود کرد مشاهده را آنان سستی و ناتوانی که امام. ندادند نشان چشمگیري شواکن) ع (امام سخنرانی برابر در آنان

 در مرا سپس و بیایید بیرون من همراه که شما بر واي! کنم عوض معاویه یاران از نفر یک با را شما از نفر ده حاضرم من که خدا

 بزرگی آسایش من براي آن در و ندارم ناخوش را بصیرت با مرگ من که سوگند خدا به. کنید فرار و بگذارید تنها میدان وسط

. یابم می نجات شما سختیهاي و شما از و است

 برگزید نفر هزار چهار فرماندهی به را عدي بن حجر گاه آن. رسید غریبین سرزمین به تا کرد حرکت و آمد فرود منبر از) ع (امام

 به تدمر نام به اي نقطه در تا بود ضحاك دنبال در پیوسته و رسید سماوه نسرزمی به و کرد حرکت حجر. بست او براي پرچمی و

 شب تاریکی از ضحاك. شدند کشته نفر دو) ع (علی یاران از و نفر نوزده دشمن از و شد آغاز گروه دو میان جنگ. برخورد او

. نبود پیدا او از اثري بامدادان و نهاد فرار به پا و کرد استفاده

 از و یافت را راه سرانجام ولی. شد گم راه در بود او براي آب حامل که شتري زیرا، شد روبرو آبی بی با عراق از خود فرار در ضحاك

. کرد عطش رفع و طلبید آب اطراف ساکنان

 ختلفۀالم ابدانهم المجتمعه، الناس ایها«: نویسیم می را آن از قسمتهایی که دارد اي خطبه ضحاك غارتگري ي درباره) ع (امام

 حیدي قلتم القتال جاء فإذا کیت و کیت: المجالس فی تقولون! االعداء فیکم یطمع فعلکم و الصالب الصم یوهی کالمکم اهواوهم

 ولی، کند می نرم را سخت سنگهاي شما سخنان، است مختلف گرایشهایشان و هم کنار در بدنهایشان که مردمی اي. »حیاد

 دشمن با نبرد وقت در ولی، گویید می گزاف و الف و نشینید می هم دور مجالس در. زداندا می طمع به را دشمنان کارتان

. شو دور ما از جنگ اي: گویید می

 االخیب بالسهم واهللا فاز فقد بکم فاز من و. غررتموه من واهللا المغرور؟ تقاتلون بعدي امام اي مع و؟ تمنعون دارکم بعد دار اي... «

. »ناصل فوقبا رمی فقد بکم رمی من و

، سوگند خدا به؟ کنید می نبرد من از بعد امینی و امام کدام با و؟ دارید می باز دشمن تصرف از خود ي خانه از بعد را خانه کدام

 جز که سوگند خدا به، دهد صورت را کاري شما ي وسیله به که کس آن. اید داده فریب را او شما که است کسی خورده فریب

. است کرده تیراندازي پیکان بی و سرشکسته تیر با همانا تیراندازد شما ي وسیله به که کسی و شود نمی او نصیب چیزي نومیدي

 چون مردانی شامیان! ؟حق غیر فی طمعاً و؟ ورع غیر من غفلۀ و؟ علم بغیر اقوال. امثالکم رجال القوم«: فرماید می خطبه پایان در و

؟ ورزید می طمع حق غیر در آیا؟ تقوایی بی عین در خدا از غفلت و؟ تقاداع بدون گفتار است صحیح آیا. هستند شما

 نامه پایان در و نگاشت وي به همدردي عنوان به اي نامه مکه از و شد آگاه ضحاك ي ناجوانمردانه ي جمله از) ع (امام برادر، عقیل

 پس که ندارد دوست او زیرا، باشد شریک برادر شادي و غم در و بیاید عراق به فرزندانش با دهد اجازه امام اگر که کرد درخواست

 آنان پیشگی ستم و قریش وضع، است حضرت آن تاریخی هاي نامه از که، برادر ي نامه پاسخ در) ع (امام. بماند زنده حضرت آن از

. الیوم قبل اهللا سولر حرب علی اجماعها الیوم اخیک حرب علی اجمعت قد العرب ان و اال«: دهد می شرح چنین خود به نسبت را

. »االحزاب جیش الیه جرو و الجحد کل علیه جحدوا و الحرب له نصبوا و العداوة بادروه و فضله جحدوا و حقه جهلوا قد فاصبحوا

 انکار به آنان. بودند شده همپیمان خدا پیامبر با نبرد براي قبالً چنانکه، اند شده همپیمان برادرت با جنگ براي امروز عرب همانا
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 لحظات ترین سخت در او کوششهاي از و ورزیدند مبادرت او با دشمنی به و گرفتند نادیده را او برتري و پرداختند برادرت حق

. آوردند در حرکت به او سوي به را احزاب سپاه سرانجام و پوشیدند چشم رسالت عصر

، احزاب نبرد، درحقیقت. داند می ابوسفیان با) ص (اکرم مبرپیا نبرد ي دنباله را معاویه با نبرد) ع (امام که است حاکی کلمات این

. شد تجدید صفین سرزمین در، عثمان خون انتقام گرفتن پوشش در

   یمن و حجاز به بسر اعزام

 نمران بن سعید به جند نام به را دیگر بخشی ي اداره و عباس بن عبیداهللا ي عهده به را یمن سرزمین از بخشی ي اداره) ع (امام

 حکومت به اي عالقه و کردند می پیروي عثمانیان و عثمان روش از که بودند گروهی یمن مرکزي ي منطقه در. بود کرده اگذارو

) ع (علی سپاه در دستگی دو پیدایش و خوارج جریان از وقتی اینان. بودند شورش و اغتشاش فکر در پیوسته و نداشتند) ع (علی

 فکري نظر از که نیز گروهی. راندند بیرون جند ي منطقه از را نمران سعیدبن که آنجا تا، برافراشتند مخالفت پرچم شدند آگاه

. شدند همصدا شورشیان با مالیات نپرداختن سبب به، نبودند عثمانی

 به منی شخصیتهاي از یکی با کوفه در) ع (امام. کردند گزارش) ع (امام به را مخالفان وضع عباس بن عبیداهللا و نمران بن سعید

 را همه و کند نصیحت را آنان و بنویسد شورشیان به اي نامه که شد آن بر سرانجام و پرداخت مشاوره به ارحبی قیس بن یزید نام

 آنان براي همدان قبیله از یمنی مرد یک ي وسیله به را نامه) ع (امام. نماید دعوت مرکزي حکومت از پیروي و اطاعت به دیگر بار

 مخالفان ولی، بود مؤثر و آموزنده بسیار نامه لحن. خواند آنان براي را حضرت آن ي بزرگنامه اجتماع یک در) ع (امام پیک. فرستاد

. کردند اعالم سعید و عبیداهللا برکناري به مشروط را اطاعت به بازگشت

 کردند درخواست او از و شتندنو معاویه به اشعاري متضمن اي نامه و شمردند مغتنم را فرصت شورشیان، اوضاع آن در، طرفی از

 یزید او مشاور و) ع (علی با ناچارند کند تأخیر کار این در اگر و کنند بیعت او با تا کند اعزام جند و صنعاء به را اي نماینده که

. نمایند بیعت ارحبی

 یمن و حجاز خاك به ار شورش و ناامنی ایجاد و قتل سیاست که گرفت تصمیم رسید معاویه دست به شورشیان ي نامه وقتی

 راه: گفت او به و طلبید حضور به را ارطاة بن بسر نام به خود سپاه فرماندهان سنگدلترین از یکی، جهت این از. دهد گسترش

 حکومت پیرو آنجا مردم که رسیدي جا هر به خود راه سر در و گیر پیش در نفري هزار سه سپاه یک رأس در را مدینه و حجاز

 کسانی و ساز رها را کنندگان بیعت و نما دعوت من با بیعت به را همگی گاه آن. کن باز آنان دشنام و بدگویی به نزبا بودند علی

. بریز را آنان خون یافتی دست علی شیعیان به که اي نقطه هر در و بکش ندادند بیعت به تن که را

 همان ولی کرد نمی جنگ رویاروي صورت به) ع (علی با و بود شام در خود که حالی در و کرد می دنبال را روش این معاویه

 خواند می ابله دادند می را) ع (امام با رویاروي جنگ پیشنهاد که را عقبه بن ولید چون کسانی و برد می را رویاروي جنگ ي نتیجه

. ندارند کافی سیاسی ي تجربه که بود معتقد و

 آن دست به بدر جنگ در او پدر زیرا، بود امام بر خشم کانون ولید: نویسد می و دارد زیبایی تحلیل مورد این در الحدید ابی ابن

 حکومت کوفه سرزمین بر مدتها که وي. بود خورده تازیانه امام دست از او خود عثمان حکومت زمان در و بود شده کشته حضرت
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، ولید خالف بر، معاویه. نداشت سر در علی با یرویاروی جز اي اندیشه طبعاً و دید می علی دست در را خود میراث اکنون، کرد می

 نیزه بر کردن قرآن نیرنگ به جنگ آن در اگر که بود دریافته و کرده تجربه صفین جنگ در را امام با مقابله چه، بود دوراندیش

 در بود ممکن خاست می بر مقابله به دوم بار اگر و ببرد سالمت به جان) ع (علی چنگ از توانست نمی هرگز شد نمی متوسل

 و بپردازد او تضعیف به علی حکومت قلمرو در ناامنی و رعب ایجاد با که دید می مصلحت، جهت این از. بسوزد جنگ هاي شعله

. کند ثابت اسالمی سرزمین ي اداره ي زمینه در را امام ناتوانی

  بسر حرکت

 ششصد و هزار دو با او و مردند بیماري اثر بر آنان از نفر صدچهار رسید مروان دیر به وقتی. کرد حرکت شام از نفر هزار سه با بسر

 سوار آنها بر سربازانش و وخود گرفت می زور به را مردم شتران رسید می که آبادي هر به او. گرفت پیش در را حجاز راه نفر

 طوالنی راه این ترتیب بدین. گرفتند می بهره بعد آبادي شتران از و کردند می رها را آنها گاه آن، برسند دیگر آبادي به تا شدند می

 را عثمان قتل ي مسئله و کرد آغاز را آنجا مردم به زبانی بد و فحاشی، مدینه به ورود بدو در، بسر. شدند مدینه وارد تا پیمودند را

 به. اید ساخته ذلیل و خوار را او، خود طرفی بی سبب به الاقل یا اید داشته دست عثمان قتل در شما ي همه: گفت و کشید پیش

. باشد عثمان خاندان قلب آرامش ي مایه که دهم انجام کاري خداسوگند

 ي سایه در و بردند پناه، بود او مادر شوهر که، عبدالعزي بن حویطب ي خانه به ترس از مردم و کرد آغاز را خود تهدیدهاي سپس

 این بیعت به او ولی، کردند بیعت او با گروهی. کرد دعوت ویهمعا با بیعت به را همگان گاه آن. نشست فرو بسر خشم او شفاعت

 نزدیک همکاري) ع (علی با عراق در یا بودند مخالف معاویه با فکري نظر از که را مدینه سرشناسان هاي خانه و نکرد اکتفا گروه

 سران گاه آن. شد حریق دستخوش ریقط این به انصاري ابوایوب و رافع بن رفاعۀ و حرون بن زرارة ي خانه. کشید آتش به داشتند

. باشید شدن کشته ي آماده یا کنید حاضر را او یا؟ کجاست عبداهللا بن جابر: پرسید آنان از و خواست را مسلمه بنی

 اگر: گفت بینی می چه پرسید او از که سلمه ام پاسخ در و بود برده پناه خدا رسول همسر سلمه ام ي خانه به هنگام آن در جابر

 به جابر سرانجام »الغارات «ي نوشته به ولی. ام شده همپیمان گمراهی و ضاللت با کنم بیعت اگر و شوم می کشته نکنم عتبی

. کرد بیعت بسر با سلمه ام تصویب

. دبرگزی مدینه در خود جانشینی براي را ابوهریره که این عجیب و شد مکه رهسپار داد پایان مدینه در خود مأموریت به بسر وقتی

 قثم نام به) ع (امام فرماندار، رسید مکه نزدیکی به وقتی. کرد غارت را اموالی و کشت را گروهی مکه تا مدینه از خود مسیر در او

 از و گرفت ناسزا و فحش باد به را مردم و داد ادامه خود ي برنامه به، مکه به ورود هنگام به، بسر. گفت ترك را شهر عباس بن

 من به معاویه با مخالفت خبر شما جانب از اگر: گفت و حذرداشت بر او با مخالفت از را آنان و کرد بیعت اخذ معاویه براي همگان

. سازم می ویران را هایتان خانه و غارت را اموالتان و قطع را شما هاي ریشه، برسد

 که دانست می زیرا، کرد تباله روانه گروهی رأس در را مردي خود جانب از و گفت ترك طائف عزم به را مکه مدتی از پس بسر

. بگذراند تیغ دم از جواب و سؤال و گفتگو کوچکترین بدون را همگان که داد دستور و هستند) ع (علی شیعیان از آنجا مردم

 بسر از اي نامه امان تا کرد درخواست او از منیع نام به مردي. کشید بند به را مردم ي همه و رسید تباله سرزمین به بسر مأمور

. بگیرد او از اي نامه امان و کند مالقات بسر با توانست سرانجام و شد طائف راهی قاصد. پذیرفت را منیع پیشنهاد او. بیاورد او براي
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. باشند رسیده قتل به همگی که برسد تباله سرزمین به هنگامی نامه امان تا کرد الوقت دفع قدر آن نامه امان دادن در بسر ولی

. بودند آورده شهر خارج به زدن گردن براي را همه که رسید هنگامی در و نهاد قدم خود سرزمین به نامه امان با منیع سرانجام

 بیرون را خود شمشیرهاي: گفتند یکدیگر به سربازان. شکست جالد شمشیر ولی، بزنند را او گردن تا بودند کشیده پیش را مردي

 دادن تکان با و دید دور از را شمشیرها برق قاصد. آورید در گردش به هوا در را آنها و شود نرم خورشید گرمی اثر بر تا بکشید

 نامه امان و رسید او. دارید نگه دست.دارد همراه به خوشی خبر مرد این: گفتند شامیان. دارند نگه دست که کرد اشاره خود لباس

 سبب به و بودند کرده آماده اعدام براي که را کسی که آن بجال. خرید را همه جان طریق این از و کرد تسلیم فرمانده به را

. بود او برادر افتاد وقفه او قتل در شمشیر شکستگی

 به خود مسیر در او. کرد بدرقه را او عرب معروف سیاستمدار شعبه بن مغیرة و گفت ترك را طائف، مأموریت انجام از پس، بسر

 همراه به صنعاء در) ع (امام فرماندار عباس بن عبیداهللا خردسال کودك دو که شد آگاه و رسید کنانه بنی سرزمین به یمن

 سوي به برهنه شمشیر با مرد آن بود سپرده کنانه بنی از مردي به را خود فرزندان عبیداهللا. هستند سرزمین آن در مادرشان

 مرد آن. هستیم عبیداهللا کودکان خواهان بلکه منداشتی را تو قتل قصد ما، بنشیند عزایت به مادرت: گفت او به بسر. آمد شامیان

 حمله شامیان بر و گفت را جمله این. هستم شدن کشته ي آماده هستند من حمایت در که کسانی راه در من: گفت بسر پاسخ در

 کنانه بنی از زنی. کشتند را دو هر قساوت کمال با و آوردند اعدام براي را عبیداهللا خردسال کودکان. شد کشته سرانجام و کرد

 را کودکی اسالم در نه و جاهلیت در نه، سوگند خدا به؟ دارند تقصیري چه کودکان؛ کشید می را مردان شما: کشید فریاد

. است سستی حکومت سازد استوار کودکان و پیران کشتن با را خود قدرت هاي پایه که حکومتی آن، خدا به سوگند. کشتند نمی

. بکنی را کار این تو که خاستم می ازخدا: گفت پاسخ در زن آن بکشم نیز را زنان داشتم تصمیم که سوگند خدا به: گفت بسر

 گاه آن و کشت را، عباس بن عبیداهللا داماد، عبدالمدان بن عبداهللا نجران در خود راه سر بر و گفت ترك را کنانه سرزمین بسر

 کاري و گردم می باز ندارم خوش را آن من که دهید انجام اريک اگر که سوگند خدا به، مسیحیان اي، نجران مردم اي: گفت

. گردد ویران هایتان خانه و نابود شما زراعت و شود قطع شما نسل که کنم می

 و کشت، رفت می شمار به همدان بزرگان از و بود) ع (علی شیعیان از که، را ابوکرب خود راه سر بر و داد ادامه خود راه به سپس

 مردي و گفته ترك را شهر نمران بن سعید و عباس بن عبیداهللا نامهاي به، )ع (امام فرماندهان. رسید صنعاء رزمینس به سرانجام

 بسر. شد کشته سرانجام ولی، کرد مقاومت بسر برابر در قدري عبیداهللا جانشین. بودند داده قرار خود جانشین عمروثقفی نام به را

. گذراند تیغ دم از نفر یک جز به آمدند او سوي به مآرب از که را هیئتی حتی و کشت ار مردم از گروهی و شد شهر وارد سفاك

. آنهاست کمین در سرخ مرگ که دهم می هشدار جوانان و پیروان به من:گفت و بازگشت مآرب به یافته نجات فرد

 در بسر و آنان میان نبرد بودند) ع (علی شیعیان از همگی منطقه این اهل. گفت ترك جیشان نام به اي نقطه قصد به را صنعاء بسر

 و بازگشت صنعاء به دیگر بار وي رسیدند شهادت به فجیعی وضع به و شدند اسیر و مغلوب، تلفاتی دادن از پس، سرانجام و گرفت

. بود داده پناه را عباس بن عبیداهللا فرزندان آنان از زنی اینکه جرم به، کشت نیز را دیگر تن صد

. است کرده ضبط تاریخ که بود ارطاة بن بسر جنایات سیاه ي پرونده از برگی این



٣٦١

 براي رزمنده هزار دو رأس در قدامه بن جاریۀ نام به را ارشدي ي فرمانده حضرت آن، رسید) ع (علی به بسر جنایات خبر چون

 بسر تعقیب در پیوسته و رسید یمن هب تا گرفت پیش در را حجاز راه بصره طریق از او. کرد حجاز ي روانه بسر مجازات و تعقیب

 وقتی. شد متوجه تمامه سوي به شد آگاه جاریه تعقیب از بسر که هنگامی. است تمیم بنی سرزمین در وي که شد آگاه تا بود

 شام به سالمت به را خود توانست سرانجام او ولی گرفتند سخت او بر را کار بسر مسیر در، شدند آگاه جاریه عزیمت از مردم

. بدهد معاویه به را خود سفر گزارش و رساندب

! کرد را کار این خدا، نکردي را کار این تو: گفت معاویه. کشتم برگشت و رفت در را تو دشمنان من: گفت او

. سوزاند آتش با را گروهی و کشت را نفر هزار سی سفر این در بسر: نویسد می تاریخ

 و عمروعاص و بسر خدایا. بازگیري او از را او عقل تا نمیران را او، خدایا: فرمود می و کرد می نفرین را او پیوسته) ع (مؤمنان امیر

 دیوانه بسر که نگذشت وچیزي رسید اجابت هدف به) ع (امام نفرین. کن نازل آنان ي درباره را خود خشم و کن لعنت را معاویه

 و دادند او به چوب از شمشیري اینکه جز ندیدند اي چاره او انمراقب. بکشم آدم تا بدهید من به شمشیري: گفت می پیوسته و شد

. شد هالك تا کوبید می دیوار و در به شمشیر آن با پیوسته او

 و پدر این حقیقت در. داد انجام حره نام به اي نقطه در مدینه سرزمین در یزید طرف از که است عقبه بن مسلم کار مشابه بسر کار

 به و بودند همسان سنگدلی و قساوت در نیز دو آن مزدوران بلکه، بودند یکدیگر شبیه روحیات نظر از تنها نه) یزید و معاویه (پسر

. »ظلم فما اباه اشبه من و«: الحدید ابی ابن تعبیر

 و قبض اختیار تنها و نیست جایی کوفه جز من تصرف در: شویم می یادآور بسر ي درباره را) ع (امام ي خطبه، قسمت این پایان در

 که رسید خبر من به.گرداند زشت را تو خدا، شوي متزلزل سیاسی گردبادهاي در) کوفه اي (هم تو باشد بنا اگر. دارم را آن بسط

 فرمان شما بر و، شوند می مسلط شما بر ایشان زودي همین به کنم می گمان من که خدا به سوگند. است شده یمن وارد بسر

 پیشواي با شما. دارید اختالف یکدیگر با خود حق راه در شما ولی دارند یگانگی و وحدت هم با خویش باطل در آنان زیرا، رانند می

 به شما و گردانند می باز خود پیشواي به را امانت آنان. نمایند می اطاعت را خود باطل پیشواي آنان و کنید می مخالفت خود حق بر

 کوفه مردم از من! خدایا بار. برباید را آن بند ترسم می بگمارم چوبی قدحی بر را اشم از یکی اگر. ورزید می خیانت خود امام امانت

 آنان به را شري من جاي به و کن عطا من به را آنان از بهتر پس؛ اند گشته سیر و ملول من از هم ایشان و ام شده دلتنگ و بیزار

 از سوار هزار شما ي همه برابر در داشتم دوست که سوگند اخد به. کن ذوب آب در نمک مانند را آنان دلهاي! بارالها. ده عوض

. بود من اختیار در غنم بن فراس فرزندان

   عوف بن سفیان غارتگري

 شهرستان به تا کند حرکت فرات سمت به باك بی و مجهز لشگري رأس در که شد مأمور معاویه طرف از غامدي عوف بن سفیان

 و برد یورش آنان بر شد روبرو مقاومتی با خود مسیر در اگر و برود انبار سمت به آنجا از و سدبر داشت قرار انبار باالي در که هیت

 آنجا از و برود مدائن به تا ندید را لشگري آنجا در اگر و برود انبار شهر تا کنان غارت نشد روبرو مقاومتی با اگر و کند غارت را آنان

. نشود نزدیک کوفه به که زنهار و گردد باز شام به
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 این باشی کرده غارت را کوفه که است این مثل کنی غارت را مدائن و انبار تو اگر: داد قرار خطاب مورد چنین را او معاویه سپس

 به بیمناکند ما با همکاري از که را کسانی و کند می خوشحال را ما هواداران و سازد می مرعوب را عراق اهل غارتگرانه یورشهاي

 غنیمت به را آنان اموال و ساز ویران را روستاها و بکش نیستند موافق تو با که را کسانی خود مسیر در. واندخ می فرا ما سوي

. سوزاند می را دلها کاري چنین و است ایشان کشتن سان به آنان از گرفتن غنیمت زیرا، بگیر

 که نگذشت چیزي. نمود دعوت من با همراهی به ار مردم و کرد سخنرانی معاویه. شدم حاضر شام اردوگاه در من: گوید می سفیان

 حضور از آنجا مردم رسیدم هیت ي نقطه به تا گرفتم پیش در را فرات جانب گاه آن. شدند من با حرکت ي آماده نفر هزار شش

. رسیدم دوداءصن نام به اي نقطه به سپس. نکردم برخورد کسی با و گذشتم فرات از نیز من کردند عبور فرات از و شدند آگاه من

 از گرفتم اسارت به را منطقه آن جوانان از نفر دو. کنم حرکت انبار سمت به که گرفتم تصمیم. گریختند من برابر از نیز آنجا مردم

 و اند رفته کوفه سوي به ایشان از تعدادي ولی، بودند نفر پانصد آنان: گفتند.نفرند چند علی مسلح نیروهاي که پرسیدم آنان

 گروه گروه را خود فرمان تحت سربازان من. باشند مانده نفر دویست حدود در شاید. اند مانده باقی آنها از نفر چند اکنون دانیم نمی

 نتیجه به کار این دیدم چون ولی. بپردازند تن به تن جنگ به شهر در تا کردم می روانه انبار سمت به نوبت به را آنان و کردم

 متفرق امام نیروهاي ي همه شرایطی چنین در کردم تقویت نظام سواره با را آنها و فرستادم را نظام پیاده از نفر دویست رسد نمی

. بازگشتم شام سوي به سپس و بردم غارت به بود انبار در را آنچه گاه آن. شد کشته دیگر نفر سی همراه به آنان ي فرمانده و شدند

 مردم در رعبی که نگذشت چیزي. داشتم تو حق در را گمانی چنین من: گفت او. کردم نقل را وقایع رسیدم معاویه نزد به وقتی

. کردند مهاجرت شام سوي به آنان از گروه گروه و آمد پدید عراق

 از خشمگین حضرت آن. است کشته حسان بن حسان نام به را او فرماندار و شده انبار وارد سفیان که رسید گزارش) ع (علی به

 بر و ستود را خدا و رفت بلندي ي نقطه بر) ع (امام. آمدند او سر پشت در نیز مردم و رفت نخیله اردوگاه به و آمد بیرون خانه

 به را آن خداوند که بهشت درهاي از است دري جهاد! مردم اي:کرد آغاز چنین را خود سخنان سپس و فرستاد درود او پیامبر

 به را آن کس هر است نیرومند سپري و محکم زرهی و پرهیزگاري و تقوا لباس آن و، است گشوده خود دوستان خواص روي

 او دل از را خود رحمت خداوند و شود می بیچاره و زبون سرانجام و پوشاند می او بر بال لباس و ذلت جامه خدا کند ترك اختیار

.... گردد می مبتال خردي بی به و دارد برمی

 و کشته را آنجا حاکم بکري حسان بن حسان، برده یورش انبار شهر به معاویه مانفر به عوف بن سفیان که اند کرده گزارش من به

 اند برده حمله ذمه اهل زنان و مسلمانان زنان بر سفیان لشگریان که است رسیده گزارش من به. است رانده شهر از را آنجا مزداران

 به فراوان غنیمت با گروه این. اند نداشته زاري و گریه جز حیسال زنان آن و اند ربوده را آنان هاي گوشواره و بند گردن و دستبند و

 از واقعه این شنیدن از مسلمانی مرد اگر.است ریخته زمین به آنان از خونی نه و شده زخمی آنان از کسی نه و اند بازگشته شام

 خویش نادرست کار بر آنان که است یشگفت و حیرت جاي. است سزاوار نیز مردن به بلکه، نیست مالمتی او بر بمیرد اندوه فزونی

 و زشت شما هاي چهره. آورد می بار به اندوه و غم و میراند می را دل شما کار. متفرق خود استوار راه و حق در شما و متحدند

 رماگ کمی تا ده مهلت را ما، است گرم هوا گویید می دهم می جهاد فرمان تابستان در شما به وقتی... باد غمگین شما دلهاي

. شود طرف بر سرما تا ده مهلت ما به، است سرد هوا گویید می کنم می امر آنان با جنگ به را شما زمستان ایام در چون و؛ بشکند

. ترسید می شمشیر از شما؛ نیست بیش اي بهانه گرما و سرما
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 را شما من کاش اي. است عروس ازهت زنان و کودکان خرد ي اندازه به شما عقل! نیست شما در مردانگی آثار که مردنماها اي

.... شناختم نمی و دیدم نمی

 چنین به نیز را دیگري افراد بلکه، نبود خونریز غارتگر سه این اعزام به منحصر عراق مردم دل در ترس ایجاد براي معاویه ي برنامه

 حمله، بود فرات غرب در شهري که، التمر عین به که ساخت وادار را انصاري بشیر بن نعمان مثالً. داشت می گسیل مأموریتهایی

 سرانجام. برد غارت به را آنجا مردم اموال و برود مکه سوي به که داد مأموریت رهاوي شجره بن یزید به و. کند غارت را آنجا و برد

 گرفت صورت نهروان جنگ از پس فجایع این البته. نشست عراق مردم بردل شدیدي ترس و رعب و رسید نتیجه به ها توطئه این

 کاش اي. آزرد می سخت را) ع (امام مندان عالقه خصوصاً و عراق مردم دیگر طرف از خارجی وفشار طرف یک از داخلی فشار که

. نگاریم می را آنها اکنون هم که فشرد را او وقلب راآزرد) ع (علی روح نیز دیگري حوادث ولی،یافت می خاتمه دراینجا ناگوار حوادث

  بکر ابی بن محمد ادتشه و مصر فتح

 سال نخستین، هجري 36 سال در امام، درآمد) ع (علی حکومت قلمرو در شام بجز اسالمی مناطق ي همه که، عثمان قتل از پس

 به) ع (امام که نپایید دیري ولی داشت گسیل آنجا به و برگزید مصر استاندار عنوان به را عباده بن سعد بن قیس، خود حکومت

 آن ي روانه و برگزید مصر عنوان به را بکر ابی بن محمد، جمل جنگ از پس، سال همان در و کرد عزل مقام آن از را او جهتی

 بن محمد دست به و نوشت رسمی ابالغ عنوان به را یکی که کند می یاد را) ع (امام از نامه دو مورد این در تاریخ. کرد سرزمین

 که همچنان. است آورده »العقول تحف «مؤلف را نامه دو هر. کرد ارسال مصر رد او استقرار از پس را دیگري و داد بکر ابی

 کرده قید شش و سی سال رمضان ماه اول را نخست ي نامه نگارش تاریخ و کرده نقل را نامه دو آن »الغارات «کتاب در ابوالسحاق

 ما و است کرده بیان را اسالم احکام از بسیاري آن طی در) ع (امام و شده نقل گسترده صورت به اخیر کتاب در دوم ي نامه. است

 در سپس و افتاد معاویه دست به نامه این چگونه که شد خواهیم یادآور و گفت خواهیم سخن تفصیل به دوم ي نامه ي درباره بعداً

. گشت دست به دست او خاندان

): ع (امام ي نامه نخستین ي ترجمه اینک

 زمامداري به را او که گاه آن بکر ابی بن محمد به مؤمنان امیر علی خدا ي بنده از است فرمانی این، رحیم و رحمن خداوند نام به

 و مسلمانان با نرمش و عیان و نهان در او از ترس و جلوت و خلوت در او از اطاعت و خدا تقواي به دهد می فرمان او. گماشت مصر

 و مردم از گذشت و عفو و ستمکاران بر سختگیري و ستمدیدگان حق نگرفت و ذمه اهل با عدالت و بدکاران با خشونت و صالبت

. دهد می کیفر را بدکاران و دارد می دوست را نیکوکاران خدا که، امکان حد در نیکوکاري

 کار این در زیرا، کند دعوت مسلمانان به پیوستگی و مرکزي حکومت از اطاعت به را مردم بکر ابی بن محمد که دهد می فرمان او

. شناخت را آن حقیقت و گرفت اندازه را آن توان نمی که است بزرگی پاداش و عافیت آنان براي

. نیفزاید آن بر چیزي و نکند کم آن از چیزي و بگیرد، شد می گرفته مردم از قبالً که آنچنان، را زمین خراج که دهد می فرمان او

. کند تقسیم، شد می تقسیم سابقاً که چنان، مستحقان میان در را آن سپس
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 از بیگانگان و خویشان میان در و بنگرد یکسان همه به آنان مجلس در و کند تواضع مردم برابر در که دهد می فرمان را استاندار او

. نگذارد فرقی حق نظر

 از خدا راه در و نباشد هوس و هوا پیرو. دهد گسترش را عدالت و کند داوري حق به مردم میان در که دهد می فرمان او به

. والسالم. بدارند مقدم دیگران بر را او اطاعت و کنند پیشه را تقوا که است کسانی با خدا که، نترسد نکوهشگران نکوهش

. یافت نگارش 36 سال رمضان ماه روز نخستین در، خدا رسول ي شده آزاد ي بنده، رافع ابی بن عبیداهللا خط به نامه این

 مؤمنان امیر زیرا، است بوده کوتاه بسیار قیس حکومت مدت که رساند می، است متقارب عباده بن قیس لعز با که، نامه این تاریخ

. است شده نوشته، حکومتش از ماه هشت گذشت از پس، نامه این و شد انتخاب مسلمین ي خلیفه عنوان به 35 سال اواخر در) ع(

 براي را) ع (امام ي نامه گاه آن و کرد سخنرانی و خاست بپا مصر مردم میان در رسید بکر ابی بن محمد دست به نامه این که وقتی

. خواند آنان

 حضرت آن از و پرسید اسالم سنتهاي و حرام و حالل از آن در و نوشت) ع (امام حضور به اي نامه مصر از بکر ابی بن محمد

. تو بر درود. بکر ابی فرزند محمد از مؤمنان امیر خدا ي بنده به: نوشت چنین) ع (امام به خود ي نامه در و. کرد راهنمایی درخواست

 را ما واجبات آن در که بنویسد اي نامه ما براي ببیند مصلحت مؤمنان امیر اگر. سپاسگزارم نیست خدایی او جز که را خدایی

. بیفزاید مؤمنان امیر پاداش رب خدا. بیاورد آن در هستند مبتال بدان من چون افرادي که را اسالم قضاي از احکامی و سازد روشن

 اعتکاف و صوم، منکر از نهی و معروف به امر، نماز مواقیت، وضو احکام، قضا به مربوط مسائل پیرامون او ي نامه پاسخ در) ع (امام

. شد یادآور را مسائلی دوزخ و بهشت خصوصیات و حساب و مرگ ي درباره، نصیحت عنوان به، سپس و نوشت را مطالبی

. است آورده خود کتاب در را حضرت آن ي نامه کامل متن الغارات مؤلف

. کرد می داوري آن طبق و نگریست می آن به پیوسته رسید بکر ابی بن محمد دست به امام ي نامه چون: نویسد می ثقی ابواسحاق

 براي و کرد جمع را همه او و دافتا عمروعاص دست به ها نامه، شد کشته و مغلوب مصر به عمروعاص ي حمله در محمد که گاه آن

 را معاویه اعجاب عقبه بن ولید.نگریست آن در بیشتري دقت با و کرد جلب را معاویه توجه نامه این ها نامه میان در. فرستاد معاویه

 عقبه فرزند. کنی نظر اظهار نباید باره این در تو. باش آرام: گفت معاویه. بسوزانند را نامه این که بده فرمان: گفت و کرد مشاهده

 درس آنها از تو و توست نزد ابوتراب احادیث که بفهمند مردم که است صحیح آیا! نداري رأي حق تو: گفت معاویه پاسخ در

 چنین که دهی می فرمان من به، تو بر واي: گفت معاویه؟ جنگی می علی با چرا است چنین اگر؟ کنی می قضاوت و گیري می

 را خود پیشین سخن ولید. ام نشنیده آن از روشنتر و استوارتر و تر جامع دانشی که سوگند خدا به؟ مبسوزان را دانشی ي گنجینه

 را عثمان ابوتراب اگر: گفت وي پاسخ در معاویه؟ کنی می نبرد او با چرا شگفتی در علی داوري و دانش از اگر: وگفت کرد تکرار

 ما: گفت و نگریست خود اطرافیان به و کرد سکوت قدري گاه آن. موختیمآ می علم او از ما نشست می فتوا مسند در و کشت نمی

 رسیده وراثت به محمد فرزندش به که بوده صدیق ابوبکر هاي نامه این گوییم می ما. است علی هاي نامه اینها که گوییم نمی هرگز

 بن عمر تا بود امیه بنی هاي گنجینه در وستهپی امام هاي نامه، باري. دهیم می فتوا و کنیم می داوري آن طبق بر نیز ما و است

. است طالب ابی بن علی احادیث ها نامه این که کرد اعالم و گرفت دست به را کار زمام عبدالعزیز
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 افسوس آن بر بسیار است افتاده معاویه دست به نامه این که شد آگاه، محمد شدن کشته و مصر فتح از پس، )ع (علی وقتی

 او. کردیم مشاهده را تأثر آثار او سیماي در نماز از فراغت از پس و گزارد نماز ما با) ع (امام: گوید می سلمه بن عبداهللا. خورد

 براي را بکر ابی بن محمد: گفت؟ چیست شما مقصود: پرسیدیم امام از. بود گذشته بر تأسف آن مضمون که خواند می شعري

 سنتهاي آن در و نوشتم اي نامه او براي. ندارد فراوانی اطالع پیامبر سنت از که نوشت نامه من به او. گماردم مصر امور ي اداره

. افتاد دشمن دست به نامه و شد کشته او ولی، کردم تشریح را خدا رسول

   طرف بی افراد و علی استاندار

. کردند معرفی طرف بی ادافر را خود کرده گیري کناره وي حکومت از گروهی، قیس بن محمد، مصر معزول استاندار زمان در

 به وابستگی و اطاعت اعالم یا که ساخت مخیر کار دو بین را طرف بی افراد وي گذشت ماه یک ابوبکر فرزند زمامداري از وقتی

 آنان پاسخ استاندار ولی، کنیم فکر باره این در ما تا بده مهلت: گفتند استاندار پاسخ در آنان. گویند ترك را مصر یا کنند حکومت

. شدند دفاع ي آماده و دادند نشان مقاومت خود موضع در نیز آنان و نپذیرفت را

 از طرفین و است شده واگذار داور دو به معاویه و) ع (امام میان اختالف حل که رسید خبر داد رخ صفین نبرد وضعی چنین در

 با مخالفت به صریحاً و آمدند در طرفی بی حالت از بار این و یافت افزایش استاندار بر گروه این جرأت اند کشیده دست جنگ

 این ولی، بپردازند آنان نصیحت و ارشاد به تا دارد گسیل کنانی حارث نامهاي به را نفر دو شد ناگزیر استاندار. برخاستند حکومت

 راه این در نیز او و کرد ماعزا نیز را سومی فرد ابوبکر فرزند. شدند کشته مخالفان دست به خود مأموریت اجراي هنگام به نفر دو

. شد کشته

 و کنند دعوت عثمان خون انتقام گرفتن به را مردم شامیان همچون که دهند جرأت خود به برخی که شد سبب گروه این قتل

 و شد کشیده اغتشاش به مصر سرزمین سرانجام و شدند همراه آنان با نیز دیگر گروهی داشت وجود قبالً مخالفت هاي زمینه چون

 آرامش توانند می نفر دو تنها: فرمود و شد آگاه مصر وضع از) ع (مؤمنان امیر. بازگرداند مصر به را آرامش نتوانست جوان استاندار

 که گفت موقعی را مطلب این. اشتر مالک دیگري و داشت دست به را امور زمام قبالً که سعد بن قیس یکی،بازگردانند مصر به را

، امام ارتش در او وجود اما، بود) ع (امام رکاب مالزم سعد بن قیس. بود داشته اعزام »جزیره «سرزمین به حاکم عنوان به را مالک

 در هنگام این در او و نوشت اشتر مالک به اي نامه) ع (امام، جهت این از. رسید می نظر به ضروري، بود مستقر عراق در که

 شرح چنین را مصر و خود وضع) ع (امام، نامه آن در. برد می سر به، است مشا و عراق میان وسیعی ي منطقه که، نصیبین سرزمین

 و کنم می قمع و قلع را سرکشان نخوت و دارم می پاي به را دین آنان کمک به من که هستی کسانی از تو، بعد اما: دهد می

 اند رفته بیرون او اطاعت از گروهی ولی، دمبو گمارده مصر استانداري براي را بکر ابی بن محمد من. کنم می پر را هولناك خألهاي

 بگیرد انجام باید که را آنچه تا برسان ما به را خود زودتر چه هر. شود پیروز آنان بر نتوانسته تجربگی بی و جوانی سبب به او و

. ده قرار خود جانشین را اعتمادي مورد فرد و کنیم بررسی

 با مصر ناگوار اوضاع از و شتافت) ع (امام سوي به و ساخت خود جانشین را عامر بن شبیب او رسید مالک به) ع (امام ي نامه چون

 سبب به من.ندارم اختیار در کار این براي را کسی تو جز که کن حرکت مصر سوي به زودتر چه هر: فرمود او به امام. شد خبر

 تا و درآمیز نرمش با را سختگیري و بگیر کمک اتمهم بر خدا از. کنم نمی سفارش را چیزي دارم سراغ تو در که درایتی و عقل

. بر بکار را خود قدرت نباشد کارساز چیزي خشونت جز که آنجا و کن رفتار مالیمت به توانی می
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 دوخته مصر به طمع چشم زیرا، کرد وحشت خبر این از رسید معاویه گوش به مصر به) ع (امام جانب از مالک اعزام خبر چون

 بدتر او براي مراتب به بکر ابی بن محمد زمان از آنجا وضع، بگیرد دست به را مصر امور زمام مالک اگر که تدانس می وي. بود

 را مالک قتل مقدمات، خراج از او کردن معاف قیمت به و خراجگزاران از یکی ي وسیله به و اندیشید اي چاره، رو این از. شد خواهد

 آنان نامه پاسخ در) ع (امام و کند معرفی را دیگري استاندار زودتر چه هر که کردند ستدرخوا) ع (امام از مصر مردم.ساخت فراهم

 او جز که کنم می ستایش را خدایی. شما بر سالم. مصر مسلمانان به مؤمنان امیر طالب ابی بن علی خدا ي بنده از: نوشت چنین

 از هولناك لحظات در هرگز و ندارد راه او چشمان به ابخو ترس روزهاي در که کردم اعزام شما سوي به را مردي. نیست خدایی

 او فرمان و بشنوید را او سخن. است مذحج ي قبیله از حارث فرزند مالک وي. است شدیدتر آتش از کافران بر و ترسد نمی دشمن

. رود نمی خطا به او ضربت و شود نمی کند که خداست شمشیرهاي از شمشیري او کنید پیروي، است مطابق حق با که آنجا تا، را

 به او اعزام با، من. است من فرمان او فرمان. ایستید باز داد توقف دستور اگر و کنید حرکت داد دشمن سوي به حرکت فرمان اگر

. دارم شما دشمن بر که سختگیري و شما به نسبت که خیرخواهی سبب به، داشتم مقدم خود بر را شما، مصر سوي

، داشت قرار، »فسطاط «منزلی دو در که، »قلزم «نام به اي منطقه به چون و کرد حرکت الزم تجهیزات با )ع (امام جدید استاندار

 خود به را مالک اعتماد داد نشان خود از که خدمتی خوش سبب به مرد این. آمد فرود آنجا مردم از مردي ي خانه در و رسید

 رفت فرو غالف در همیشه براي خدا ي برنده شمشیر این گونه بدین و ساخت مسموم عسل از شربتی با را او سرانجام و کرد جلب

 به. شد سپرده خاك به همانجا در و بربست جهان از چشم قلزم سرزمین در هجري 38 سال در وي. سپرد آفرین جان به جان و

 ي وسیله به قبالً وي. است آمده فرود او ي خانه در مالک که بوده سرشناسی فرد بلکه، نبوده عادي فرد یک میزبان این مسلم طور

. بود شده خریداري، باشد معاویه همان که، مالک دشمن

 بر مالک گماردن مورد در) ع (امام تصمیم از معاویه وقتی: نوشته دیگر اي گونه به و مشروحتر را او شهادت مورخان از دیگر برخی

 در و ببرد بین از را مالک بتوانند  که وسیله هر به که کرد واستدرخ قلزم سرزمین متنفذ دهقانان از یکی از شد آگاه مصر سرزمین

 و مردم ي روحیه تقویت براي و نکرد اکتفا کار این به معاویه. کرد خواهد معاف مالیات پرداخت از مصر بر تسلط از پس را او، برابر

 بخواهند خدا از و کنند نفرین را مالک پیوسته که خواست شام مردم از دارند می بر گام خدا راه در پیروانش تمام و او اینکه اثبات

 به بیشتري اعتماد آنان که شد می باعث و گشت می شام مردم شادمانی ي مایه شد می کشته مالک اگر زیرا. سازد نابود را او که

. کنند پیدا خود رهبري

 ي هزینه که گفت او اعتماد جلب براي و شود وارد اش خانه به که کرد دعوت او از معاویه مأمور، رسید قلزم سرزمین به مالک وقتی

. کرد خواهم حساب مالیات از را پذیرایی

 براي او. کند جلب را مالک اعتماد توانست که آنجا تا کرد می تظاهر) ع (علی با دوستی به اش خانه به مالک ورود از پس میزبان

. درآورد پاي از را مالک که نکشید طولی که بود مسموم قدري به شربت این. نهاد عسل از شربتی آن در و گسترد اي سفره مالک

 داشت توانا دست دو ابوطالب فرزند، مردم اي: گفت و گرفت قرار منبر باالي بر رسید معاویه به مالک قتل خبر وقتی، حال هر در

  . ردیدگ قطع امروز) اشتر مالک (دیگري و شده بریده صفین نبرد در) یاسر عمار (آنها از یکی که
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   ساخت گریان را گروهی و خنداند را گروهی که مرگی

 شهادت خبر وقتی اما. داشتند دل به را مالک ي کینه صفین نبرد زمان از آنان زیرا، شد شام مردم شادمانی ي مایه مالک شهادت

: فرمود و گریست بلند صداي با حضرت آن رسید) ع (امام به وي

. بگریند گر نوحه زنان باید تو مثل براي: یعنی.»مالک یا البواکی فلیبکین مثلک علی«

؟ کجاست مالک مانند: یعنی» ؟مالک مثل این«: فرمود گاه آن

: کرد آغاز چنین را خود سخن و گرفت قرار منبر فراز بر سپس

 در را اشتر مصیبت من، خدایا. است جهانیان پروردگار که سزاست را خداوندي ستایش. گردیم می باز او سوي به و خداییم از ما

 را خود عمر و کرد وفا خود پیمان به او. باد مالک بر خدا رحمت. است روزگار بزرگ مصائب از او مرگ زیرا، کنم می حساب تو راه

، کنیم صبر مصیبتی هر بر که بودیم ساخته آماده را خود پیامبر از پس اینکه با ما. کرد مالقات را خود پروردگار و رساند پایان به

. مصیبتهاست بزرگترین از مالک مصیبت که گوییم می حال این با

 و کند می تأسف اظهار پیوسته که دیدم و رسیدم او حضور به، رسید) ع (علی به مالک شهادت خبر وقتی: گوید می فضیل

. بود سختی سنگ بود سنگ اگر و بود نظیر بی کوهی که بود کوه اگر. مالک بود شخصیتی چه. دهد خیر مالک به خدا: گوید می

. کنند گریه گر نوحه زنان باید مالک مثل بر. سازد می مسرور را دیگر جهانی و لرزاند می را جهانی مالک اي تو مرگ، سوگند خدا به

؟ هست مالک براي همتایی آیا

. بود ننمایا وي ي چهره بر اندوه آثار روز چند تا و کرد می تأسف اظهار پیوسته) ع (علی: افزاید می سپس

  بکر ابی بن محمد به امام نامه

 خبر چون. بود دلتنگ بود کرده نصب او جاي به را مالک و داشته معزول مصر فرمانداري از را او) ع (امام اینکه از بکر ابی بن محمد

: نوشت چنین او به و کرد دلجویی ابوبکر فرزند از، مالک شهادت خبر اعالم از پس، اي نامه طی در، رسید امام او به او دلتنگی

 انجام جهت این به نه را کار این من ولی، اي کرده پیدا خاطر رنجش مصر سوي به اشتر اعزام از که است شده گزارش من به

 قرار جایی والی عوض در، دارم می معزول مصر فرمانداري از را تو اگر من و. اي کرده مسامحه مأموریت انجام در تو که ام داده

 برگزیده مصر فرمانروایی براي که را شخصی. باشد جالبتر تو براي آنجا حکومت و نخواهد مؤونه چندان آن ي دارها که دهم می

 را مرگ و کرد سپري را خود زندگی دوران که کند رحمت را او خدا. بود سختگیر دشمنان به نسبت و خیرخواه ما به نسبت بودم

 که است الزم تو بر اکنون. سازد مضاعف را او پاداش و گردد راضی او از نیز خداوند. بودیم راضی او از ما که حالی در نمود مالقات

 جنگ براي و کنی دنبال را کار بصیرت با و بزنی اردو آنجا در و کنی منتقل شهر از بیرون به را خود سپاه، دشمن با پیکار براي

 را تو شداید در و کند می کفایت را تو مهم امور در او که يبجو استعانت او از و کن دعوت خدا سوي به را مردم. بندي همت کمر

. رساند می یاري
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   امام به ابوبکر فرزند نامه

 از و رسید من دست به مؤمنان امیر ي نامه:نگاشت چنین حضرت آن ي نامه پاسخ در، رسید محمد دست به امام ي نامه وقتی

 شهر بیرون در من. نیست من از مهربانتر دوستانش بر و سختگیرتر نمؤمنا امیر دشمنان به نسبت کسی. شدم آگاه آن محتواي

 هر در. اند کرده تظاهر ما با دشمنی به و اند درآمده جنگ در از ما با که کسانی جز به، ام داده امان مردم ي همه به و ام زده اردو

. مؤمنانم امیر پیرو من، حال

  مصر به عمروعاص اعزام

 و شمرد غنیمت را فرصت، خوارج ي وسیله به) ع (امیرمؤمنان ارتش در شکاف پیدایش و صفین نبرد تنیاف پایان از پس، معاویه

 خطیري امر چنین اجراي براي او. سازد خارج) ع (امام حکومت قلمرو از را مصر تا کوشید عمروعاص فرماندهی به سپاهی اعزام با

 بن ضحاك، عامري ارطاة بن بسر، فهري مسلمه بن حبیب، مروعاصع میان آن در که. کرد دعوت را سپاه فرماندهان از گروهی

 کرد جمعیت به رو گاه آن. خوند فرا مشورت براي را افرادي نیز قریش غیر از و خوردند می چشم به خالد بن عبدالرحمان و قیس

؟ ام کرده احضار را شما چرا دانید می: گفت و

 خراج و است حاصلخیزي سرزمین آنجا چه، اي کرده دعوت مصر فتح براي را ما تو: گفت و برداشت پرده او راز از عمروعاص

. آنجاست فتح گرو در یارانت و تو عزت و دارد فراوانی

 پیروز علی بر اگر که بود داده وعده او به عمروعاص همکاري آغاز در که آورد خاطر به و برخاست عمروعاص تصدیق به معاویه

 مردم به فراوانی هاي نامه که شد این بر تصمیم سرانجام و گرفت انجام زیادي مذاکرات مجلس نآ در. ببخشد او به را مصر شود

 به یا دعوت آرامش و صلح به را دشمنان و شود داده مقاومت و ثبات فرمان دوستان به و شود نوشته، دشمن و دوست از اعم، مصر

 سپس و نوشت کندي معاویه و مسلمه نامهاي به) ع (علی مخالفان از نفر دو به اي نامه معاویه، رو این از. کنند تهدید نبرد

 گرفتند را او اطراف عثمان هواداران رسید مصر مرزهاي به عمرو که هنگامی. کرد اعزام مصر به انبوهی سپاه رأس در را عمروعاص

 و شوم درگیر تو با ندارم میل من«: آورد چنین آن در و نوشت اي نامه مصر استاندار به نقطه آن از عمروعاص و پیوستند او به و

. »اند شده پشیمان تو پیروي از و دارند نظر اتفاق تو با مخالفت بر مصر مردم. بریزم را خونت

 به قرائت از پس را نامه دو هر مصر استاندار. فرستاد او براي بود نوشته محمد به معاویه که اي نامه همراه به را نامه این عمرموعاص

 مصر خواهید می اگر که شد یادآور و کرد گزارش مصر مرزهاي به را شام قواي پیشروي اي نامه در و داشت گسیل) ع( امام حضور

. کنید کمک سپاه و پول با مرا باید بماند باقی شما دست در

. کرد سفارش مقاومت به را مصر استاندار خود ي نامه در) ع (امام

 ارتش استقبال به مردم کردن بسیج با شد ناچار سرانجام و گفت پاسخ معاویه و عاصعمرو هاي نامه به سپس بکر ابی بن محمد

 پشت نفر هزار دو رأس در نیز خود و داد می تشکیل بشر بن کنانۀ فرماندهی به نفر هزار دو را او سپاه ي مقدمه. برود عمروعاص

 ولی، کوبیدند درهم را شام ارتش از ستونهایی قبح، شدند روبرو شام ارتش با مصر سپاه پیشتازان وقتی. کرد حرکت او سر
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 در و پرداخت دشمن با تن به تن جنگ به یارانش با و شد پیاده اسب از خود کنانه. شدند مغلوب، نیرو کمی سبب به سرانجام

. رسید شهادت به کرد می تالوت را آیه این که حالی

 نجزي و منها نوته االخرة ثواب یرد من و منها نؤته الدنیا ثواب یرد من و موجالً کتاباً اهللا باذن اال تموت ان النفس کان ما و«

 دنیا پاداش کس هر. بمیرد شده ثبت و معین اجلی در و خدا اذن به جز که نیست انسانی هیچ شأن)145: عمران آل.(»الشاکرین

. دهیم می پاداش را سپاسگزاران و بخشم می وا به آن از بخواهد را دیگر سراي ثواب کس هر و کنیم می عطا او به آن از بخواهد را

  بکر ابی بن محمد شهادت

 بن محمد اردوگاه سوي به و دهند ادامه خود پیشروي به که شدند آن بر همگی و افزود شام ارتش جرأت بر بشر بن کنانۀ شهادت

 بن معاویه. برد پناه اي ویرانه به سرانجام تا بود دانسرگر نیز او و یافتند متفرق را او یاران رسیدند او اردوگاه به وقتی. بروند بکر ابی

 سپاه مرکز که فسطاط بنام اي منطقه به و آورد بیرون جا آن از و کرد دستگیر خرابه در را او و شد آگاه محمد جایگاه از حدیج

. درآید پاي از عطش از بود نزدیک که حالی در کرد منتقل، بود عمرو

 عمروعاص از و بکشید گونه این را برادرم دهم نمی اجازه من: کشید فریاد. بود عمرو سپاه در محمد ادربر بکر ابی بن عبدالرحمان

 به را خود ي نماینده عمروعاص. کند نظر صرف او قتل از که دهد دستور حدیج بن معاویۀ سپاهش ي فرمانده به که کرد درخواست

؛ شد کشته بود من عموي پسر که بشر بن کنانۀ: گفت حدیج فرزند ولی دهد تحویل زنده را محمد که فرستاد حدیج ابن سوي

 ي بهانه به، حدیج فرزند ولی، بدهند آب او به که کرد درخواست شد آگاه خود سرنوشت از که محمد. بماند زنده نباید نیز محمد

. کرد خودداري آب دادن از، شد کشته تشنه هم عثمان اینکه

 در را تو جسد من: گفت پایان در و کنیم می نظر صرف آن نوشتن از که کرد محمد نثار زشتی سخنان حدیج فرزند میان این در

 اي معامله چنین خدا اولیاء با کراراً خدا دشمنان شما: گفت پاسخ در محمد. سوزانم می آتش با و دهم می قرار مرده االغ این شکم

 و تو بر وبالی را وآن دهد قرار عافیت و سرد ابراهیم آتش مچونه من براي را آتش این خدا که امیدوارم من. اید داده انجام

 شعله شود خاموش بخواهد هرگاه که بسوزاند آتشی به را عمروعاص و سفیان ابی بن معاویۀ پیشوایت و را تو خدا و، سازد دوستانت

. سوزانید آتش به و داد قرار اي مرده غاال شکم در را او و زد گردن را محمد و آمد خشم به حدیج بن معاویۀ سرانجام. گردد ورتر

 نماز هر پایان در او. گریست سخت او وضع به که بود عایشه خواهرش یکی: کرد متأثر همه از بیش را نفر دو محمد شهادت خبر

 و گرفت عهده به را او فرزند و برادر عیال سرپرستی عایشه. کرد می نفرین را حدیج بن معاویۀ و عمروعاص و سفیان ابی بن معاویۀ

 بن جعفر همسري افتخار مدتی که بود عمیس بنت اسماء دیرگی و. شد بزرگ او کفالت تحت قاسم نام به بکر ابی بن محمد فرزند

) ع (علی با ابوبکر گذشت در از پس و شد متولد محمد او از و درآمد ابوبکر ازدواج به جعفر شهادت از پس و داشت را طالب ابی

 ولی گردید متأثر سخت شد آگاه خود فرزند سرنوشت از وقتی مادر این. یحیی نام به آمد وجود به فرزندي وا از و کرد ازدواج

. گشت مبتال شدیدي خونریزي به سرانجام و کرد نفرین او قاتالن بر و رفت نماز جایگاه به و برد فرو را خود خشم

 را خود، گویند می دروغ یکدیگر به که، سیاستبازان ي همه همچون و داد خبر نفر دو آن شهادت از معاویه به اي نامه در عمروعاص

 باقی خود ضاللت در و کردند مخالفت حق با آنان ولی، کردیم دعوت سنت و کتاب به را آنان ما: گفت و ساخت گر جلوه محق
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 بسته دست را آنها و زد آنها شتهايپ و ها چهره بر خدا و خواستیم مدد خدا از ما. درگرفت ایشان و ما بین نبرد سرانجام. ماندند

. ساخت ما تسلیم

  شود می آگاه محمد شهادت از علی حضرت

 براي مردم که داد دستور) ع (امام. ساخت آگاه محمد اسفبار شهادت از را) ع (علی و شد کوفه وارد کنان ناله قعید بن عبداهللا

، عمروعاص. است مصر اهل از شما برادران و محمد هاي ناله این: فرمود آنان به خطاب گاه آن. شوند جمع وي سخنان شنیدن

 اعتماد و باطل به گمراهان ي عالقه که ندارم انتظار هرگز. است شده مسلط آنها بر و رفته آنان سوي به، شما دشمن و خدا دشمن

. باشد حق به شما ي عالقه از استوارتر طاغوتشان به آنان

 برکت و خیر نظر از مصر، خدا بندگان. بشتابید آنان کمک به زودتر هرچه. اند تاخته شما سر بر مصر به حمله با آنان که گویی تو

 براي و عزت شما براي باشد شما اختیار در مصر اگر. مدهید دست از را مصر. هستند شام مردم از بهتر آنجا مردم و شام از برتر

. برسیم یکدیگر به فردا ات شوید روانه جرعه اردوگاه به زودتر چه هر. است نکبت دشمن

 نفري هزار دو سپاه یک فرماندهی به کعب بن مالک سرانجام، )ع (امام حضور به عراق سران آمد و رفت و روزها گذشت از پس

. شد مصر رهسپار

 دایشخ که بکر ابی بن محمد و شد گشوده دشمن دست به مصر: دهد می شرح چنین را جریان عباس ابن به اي نامه در) ع (امام

 و مهربان فرزندي مصیبت. دارم مسئلت او از را آن پاداش و گذارم می خدا حساب به را مصیبت این. رسید شهادت به کند رحمت

 از پیش که دادم فرمان آنان به و کردم تشویق او به پیوستن به را مردم من.بازدارنده قدرتی و برنده شمشیري، تالش پر کارگزاري

 خود هماهنگی اکراه با گروهی. کردم دعوت او سوي به حرکت براي، پنهان و آشکار، را همگان من. برسند وا فریاد به رویدادي هر

 هرچه که کنم می درخواست خدا از. برداشتند او یاري از دست سوم وگروه زدند بیماري به را خود دیگر گروهی و داشتند اعالم را

. بخشد نجات مردم این دست از مرا زودتر

 و فرزندانم براي و فرزند من براي او«: فرمود آلود اشک چشمان با حضرت آن و آمد گران بسیار) ع (علی بر حمدم شهادت

. »بود برادر بردارم فرزندان

. »بودم داده پرورش را او خود دامن در من و بود من ي عالقه مورد او«: فرمود نیز و

 دست به را) ع (علی حکومت غروب توانستند می تیزبین افراد و افتاد یم اتفاق پی در پی، صفین نبرد از پس، حوادث نوع این

 منطقه عمروعاص و شد مسلط شام بر معاویه که برد می سر به وضعیتی در) ع (امام زمان این در. کنند بینی پیش نادانش دوستان

 یورش اطراف به مرکزي حکومت تضعیف براي معاویه طرف از پیوسته آدمکش و غارتگر گروههاي و بود گرفته اختیار در را مصر

 مردم از خواست می چگونه؟ بود چه اسفباري وضع چنین ي درباره) ع (علی تدبیر اما. کنند سلب را امنیت کلی به تا بردند می

 سخنرانی خود حیات روزهاي آخرین در) ع (امام که نویسد می تاریخ.بگیرد کمک فساد ي ریشه برکندن براي عراق دل مرده

. کرد زنده را عراقیان ي مرده دلهاي که فرمود ایراد نیآتشی
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   امام  خطبه آخرین

 بر امام و کرد نصب حضرت آن براي سنگ از سکویی مخزومی جعد) ع (امام زندگی روزهاي آخرین در: گوید می فضاله بن نوفل

 کثرت از او پیشانی و بود خرما لیف از وا نعلین و شمشیر بند و داشت تن بر پشم از پیراهنی که حالی در، گرفت قرار آن روي

 الیه الذي اهللا الحمد«: کرد آغاز چنین را خود سخنان و پرداخت سخنرانی به حضرت آن. بود بسته پینه شتر زانوي سان به سجده

 المواعظ لکم بثثت قد انی، الناس ایها. امتنانه و فضله نوامی و برهاه نیر و احسانه عظیم علی نحمده. االمر عواقب و الخلق مصائر

 فلم بالزواجر حدوتکم و تستقیموا فلم بسوطی ادبتکم و بعدهم من الی االوصیاء ادت ما الیک ادیت و اممهم بها االنبیاء وعظ التی

 بصفین هم و دماوهم سفکت الذین اخواننا ضرا ما... ؟ السبیل یرشدکم و الطریق بکم یطأ غیري اماماً اتتوقعون! انتم هللا تستوسقوا

 این. خوفهم بعد االمن دار احلهم و اجورهم فوفاهم اهللا لقوا اهللا و قد! الرنق یشربون و الغصص یسیغون؟ احیاء الیوم یکونوا اال

 الذین اخوانهم من نظراوهم این و؟ ذوالشهادتین این و؟التیهان ابن این و؟ عمار ان؟ الحق علی مضوا و الطریق رکبوا الذین اخوانی

 و بزرگش احسان برابر در را او. اوست سوي به جهان امور و بندگان سرانجام که سزاست را خدایی سپاس»؟نیۀالم علی تعاقدوا

 که را آنچه و کردم پخش شما میان در را پیامبران پندهاي من، مردم اي. کنیم می ستایش اش فزاینده کرم و روشنش برهان

 بازدارنده سخنان با را شما. نگرفتید پند اما، کردم ادب را شما ام تازیانه با. مرساند شما به بودند رسانده آیندگان به آنان جانشینان

 را شما و سازد هموار شما براي را راه که هستید من جز پیشوایی انتظار در آیا، خدا به را شما. نپیوستید هم به ولی، راندم پیش به

 را غصه جامهاي تا ندیدند را روزي چنین زیرا، نکردند زیانی شد ریخته صفین در آنان خون که ما برادران؟ کند رهبري حق راه به

 را آنان پاداش نیز خدا و یافتند راه خدا لقاي به آنان که سوگند خدا به. بنوشند زندگانی نحو این آلود گل آب از و بکشند سر

؟ سپردند جان راه آن در و برداشتند گام حق راه در که من برادران رفتند کجا. داد جاي را آنان خود امن دیار در و ساخت کامل

؟ بودند استوار خود نیت و عزم بر که برادرانشان و آنان همانند کجایند؟ ذوالشهادتین کجاست؟ تیهان ابن کجاست؟ عمار کجاست

 تلوا الذین اخوانی علی اوه«: فرمود گاه آن و گریست هاي وهاي زد خود محاسن بر خود دست با امام لحظه این در: گوید می نوفل

 برادرانی، دریغ، دریغا. »فاتبعوه بالقائد تقوا و فاجابوا دعواللجهاد. البدعۀ اماتو و السنۀ احیوا، فاقاموه الفرض تدبروا و فاحکموه القرآن

. میراندند را تهابدع و کردند زنده را سنتها. داشتند بپا را آنها و اندیشیدند آن فرائض در و کردند استوار را آن و خواندند را قرآن که

. کردند پیروي او از و اعتماد خود رهبر به. گفتند پاسخ را دعوت و شدند دعوت دشمن با جهاد به

 بندگان. »فلیخرج اهللا الی الرواح اراد فمن، هذا یومی فی معسکر انی و اال! عباداهللا الجهاد الجهاد«: زد فریاد بلند صداي با گاه آن

. شود خروج ي آماده است جهاد میدان سوي به رفتن خواهان  که کس هر و زنم می اردو امروز من، کارپی و جهاد باد شما بر، خدا

 نفر هزار چهل قریب زمانی اندك در که ساخت زنده آنچنان را عراقیان ي مرده دلهاي) ع (امام آفرین شور و حماسی سخنان این

 و سعد بن قیس و) ع (حسین خود فرزند براي) ع (امام. شدند هآماد صفین میدان در دشمن با جنگ و خدا راه در جهاد براي

 و بست پرچمهایی نیز دیگري افراد براي و کرد حرکت ي آماده نفر هزار ده رأس در را یک هر و بست پرچمهایی انصاري ابوایوب

 ملجم بن عبدالرحمان شمشیر با که بود نیامده سر به هفته هنوز که افسوس اما، نمود حرکت ي آماده گروهی رأس در را یک هر

. درآمد پاي از

 گوسفندانی صورت به همگان و بازگشتند کوفه به آنان ي همه رسید بودند کوفه بیرون در که سپاهیانی به) ع (امام قتل خبر چون

. ربایند می را آنان سرعت به گرگان که باشند داده دست از را خود چوپان که درآمدند
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. بزنیم ورق را حضرت آن شهادت ي نحوه یعنی، )ع (امام زندگی از برگ آخرین که ستا رسیده آن هنگام اکنون

   عبادت محراب در شهادت

 ي زمزمه دوباره بودند کرده توبه نهروان در که خوارج از اي عده ولی، فرمود مراجعت کوفه به) ع (علی و یافت پایان نهروان جنگ

. تندگذاش آشوب و فتنه بناي و دادند سر مخالفت

 ایشان هدایت از چون ولی، داشت برحذر حکومت با مخالفت از و کرد دعوت آرامش به را آنان و فرستاد پیام آنان براي) ع (علی

 به پا هم اي وعده شدند زخمی و کشته آنان از برخی نتیجه در و کرد مار و تار را طغیانگر و ماجراجو گروه آن قدرت با شد ناامید

. گریخت مکه به که بود مراد ي قبیله از ملجم بن عبدالرحمان، خوارج فراریان از یکی. گذاشتند فرار

 عبداهللا بن برك و مرادي ملجم بن عبدالرحمان نامهاي به آنان از تن سه و دادند قرار خود عملیات مرکز را مکه خوارج فراریان

 از و کردند بررسی را داخلی جنگهاي و خونریزیها و روز آن اوضاع و آمدند گردهم شبها از یکی در تمیمی بکر بن عمرو و  تمیمی

 و معاویه و) ع (علی برادرکشی و خونریزي این باعث که رسیدند نتیجه این به سرانجام و کردند یاد خود کشتگان و نهروان

 اي خلیفه خود لمی به و دانست خواهند را خود تکلیف مسلمانان شوند برداشته میان از نفر سه این اگر و هستند عمروعاص

 از یکی کشتن متعهد آنان از یک هر که کردند مؤکد سوگند به را آن و بستند پیمان هم با نفر سه این پس. کرد خواهند انتخاب

 قتل نیز عبداهللا بن برك و گردید عمروعاص کشتن دار عهده بکر بن عمرو و شد) ع (علی قتل متعهد ملجم ابن.گردد نفر سه

 خود هدف وقت یک در نفر سه هر اینکه براي و شد کشیده مکه در محرمانه طور به توطئه این ي نقشه. گرفت عهده به را معاویه

 خود نظر مورد شهر سوي به خود مأموریت انجام براي یک هر و کردند تعیین را رمضان مبارك ماه نوزدهم شب، سازند عملی را

 و کرد حرکت شام سوي به معاویه قتل براي عبداهللا بن برك و رفت مصر به عمروعاص کشتن براي بکر بن عمرو. کرد حرکت

. شد کوفه راهی نیز ملجم ابن

 با داشت سجده به سر معاویه که حالی در و ایستاد نماز به اول صف در موعود شب در و رفت مسجد به شام در عبداهللا بن برك

 و آمد فرود معاویه ران بر سر جاي به و رفت خطا به او یرشمش، دستپاچگی و روحی اضطراب اثر در، ولی کرد حمله او به شمشیر

 از معاویه کردند حاضر او پیش در را ضارب وقتی. شد بستري و کردند منتقل اش خانه به فوراً را او. برداشت شدیدي زخم معاویه

 برك؟ چیست تو ي مژده: گفت عاویهم. بدهم او به اي مژده تا دارد معاف مرا امیر: گفت؟ کردي جرأت کار این بر چگونه: پرسید او

 نشده کشته اگر و، برسد تو به آن خبر تا کن توقیف مرا نداري باور اگر و است کشته من همدستهاي از یکی امشب را علی: گفت

 خبر چون و داشت نگه) ع (علی قتل خبر رسیدن تا را او معاویه. آیم تو نزد باز و بکشم را او و بروم که کنم می تعهد من باشد

 .رساند قتل به را او وقت همان دیگر نقل به بنا و کرد رها را او شد مسلم

 با باید زخم محل گرنه و کرد معالجه دوا با توان می نخواهد اوالدي امیر اگر: گفتند کردند معاینه را معاویه زخم چون طبیبان

. هستند کافی من براي عبداهللا و یزید: گفت و شد راضی نسل قطع به و ترسید آتش با کردن داغ از معاویه. شود داغ آتش

 شدیدي تب را عمروعاص شب آن در قضا از. ایستاد نماز به اول صف در و رفت مسجد به مصر در شب همان در نیز بکر عمروبن

 مسجد به ازنم اداي براي را) حذافه (حنیفه بن خارجۀ و برود مسجد به بود نتوانسته آن کسالت و التهاب از که بود شده عارض
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 من:یعنی »خارجۀ اهللا اراد و عمراً اردت«: گفت دانست را جریان چون و کشت عمروعاص جاي به را او بکر بن عمرو و بود فرستاده

. را خارجه کشتن خدا و خواستم را عمرو کشتن

 خبر با آمدنش از) ع (علی چون گویند. آمد کوفه به هجري 40 سال شعبان ماه بیستم روز در مرادي ملجم بن عبدالرحمان اما

. است آن هنگام اکنون و نمانده من ي عهده بر چیزي آن جز همانا؟ رسید آیا: فرمود شد

 در. کرد می آماده را خود شمشیر کردن تیز با،روز هر و ماند او ي خانه در ماه یک و آمد فرود قیس بن اشعث ي خانه در ملجم ابن

 ملجم ابن عموي دختر قطام، مسعودي نقل طبق گردید او عاشق و شد مواجه، بود خوارج از یزن او که، قطام نام به دختري با آنجا

 چیز همه دید را او ملجم ابن چون و بود کوفه دختران زیباترین از قطام. بودند شده کشته نهروان ي واقعه در برادرش و پدر و بود

. نمود خواستگاري وي از رسماً و کرد فراموش را

 عبدالرحمان. دهی قرار من میل مطابق مرا ي مهریه  اینکه بر مشروط پذیرم می خود همسري به را تو میل کمال با من: گفت قطام

 کنیز یک و غالم یک و درهم هزار سه: گفت و کرد سنگین را مهر، دید تسلیم را عاشق که قطام؟چیست مقصودت بدانم بگو: گفت

. طالب ابی بن علی قتل و

! کنی پیشنهاد من به را علی قتل وقت آن و بخواهی مرا کنم مین تصور: ملجم ابن

 داشت خواهیم خوشی روزگار و ایم گرفته را خود انتقام دو هر بکشی را او اگر، صورت آن در. کنی غافلگیر را او کن سعی تو: قطام

. است پایدارتر و بهتر جهان این تهاينعم از است کرده ذخیره تو براي خداوند آنچه و اخروي جزاي شوي کشته راه این در اگر و

. ام نیامده کوفه به کار این براي جز من که بدان: ملجم ابن

  : است گفت قطام ي مهریه ي درباره شاعر

    اعجم و فصیح من قطام کمهر/ سماحۀ ذو ساقه مهراً ار فلم

    المصمم بالحسام علی قتل و/ قینۀ و عبد و االف ثالثۀ

   ملجم ابن قتل دون اال قتل ال و/ عال ان و علی من اعلی فالمهر

 و درهم هزار سه از بود عبارت آن و قطام مهر مثل شود دار عهده را آن، عجم و عرب از اعم، کرمی صاحب که را مهري ندیم من

 باشد گرانمایه چند هر نیست) ع (علی از گرانتر مهري هیچ و. برنده تیز تیغ به) ع (طالب ابی بن علی قتل و کنیز یک و غالم یک

. بود نخواهد ملجم ابن جنایت از بدتر جنایتی هیچ و

 مردم و کرد هم را کار همین و دهند یاري باره این در را تو که کنم می هماره تو با خود ي قبیله از را جمعی من: گفت قطام

. ساخت همراه يو با را الرباب تیم ي قبیله همان از مجالد بن وردان نام به کوفه خارجیان از دیگري
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: گفت او به و کرد مالقات بود اشجع ي قبیله از که بجره بن شبیب نام به خوارج از یکی با بود) ع (علی قتل به مصمم که ملجم ابن

: گفت شبیب. کن کمک طالب ابی بن علی قتل در من به: گفت؟ چیست منظورت:پرسید! ؟هستی آخرت و دنیا شرف طالب آیا

؟ نداري اطالع) ص (پیامبر زمان در علی فداکاریهاي و سوابق و خدمات از تو مگر، ندبنشی عزایت به مادرت

؟ رساند قتل به را ما نمازگزار برادران و شد خدا کالم در مردم حکمیت به قاتل او که دانی نمی مگر، تو بر واي: گفت ملجم ابن

. کشت خواهیم را او، خود دینی برادران انتقام به، بنابراین

. آمد کوفه مسجد به مقرر موعد در سپس و داد آب مهلک زهري با را آن و کرد تهیه شمشیري ملجم ابن و پذیرفت شبیب

 وردان بن مجاشع که گفت دو آن به او و کردند مالقات، بود معتکف رمضان ماه سیزدهم جمعه روز در که، قطام با آنجا در دو آن

 حریر دستمالهاي با را آنان سرهاي قطام رسید فرار عمل هنگام چون. کند همکاري آنان با که است شده داوطلب نیز علقمه بن

 از یکی مقابل در و بردند سر به ماندند می مسجد در که کسانی با را شب و گرفتند دست به را خود شمشیرهاي سه هر و بست

. نشستند بود »السده باب «به معروف که مسجد درهاي

   شهادت شب در امام

 منبر فراز بر که هنگامی، ماه میانی روزهاي از یکی در حتی. داد می خبر خود شهادت از پیوسته سال آن رمضان ماه در) ع (امام

 ماه: فرمود همچنین. »کرد خواهد رنگین سرم خون با را موها این مردم شقیترین«: فرمود و کشید شریفش محاسن به دست، بود

 یک در سال این در شما که باشید آگاه. آید می پدید دگرگونی حکومت وضع در ماه این در ماههاست سرور آن و رسید فرا رمضان

. نیستم شما میان در من که است این اش نشانه و کرد خواهید حج) امیر بدون (صف

 در حضرت آن، جهت همین به. کنیم نمی درك را آن ولی دهد می خود مرگ از خبر سخن این با او: گفتند می حضرت آن اصحاب

 فرزندش نزد در شبی و) ع (حسن فزندش نزد را شبی. رفت می خود فرزندان از یکی منزل به شب هر، خود عمر آخر روزهاي

 تناول غذا لقمه سه از بیش و کرد می افطار) ع (زینب حضرت شوهر جعفر بن عبداهللا دامادش نزد در شبی و) ع (حسین

. باشد تهی شکمم خواهم می من و آید می خدا امر«: فرمود) ع (امام. پرسید را وي خوردن کم سبب فرزندانش از یکی. فرمود نمی

. خورد ضربت شب همان در پس. »است نمانده بیشتر شب دو یا شب یک

 اول از و پرداخت عبادت به سپس و خورد غذا لقمه سه افطار هنگام در. بود کلثوم ام دخترش میهمان را افطار شهادت شب در

 فجر طلوع چه هر و گرفت می نظر در را ستارگان حرکات و کرد می نگاه آسمان به گاهی. بود تشویش و ضطرابا در صبح تا شب

 به که کسی آن نه و گویم می دروغ من نه، قسم خدا به«: فرمود می و شد می بیشتر حضرت آن ناراحتی و تشویش شد می نزدیکتر

. »اند داده شهادت ي دهوع مرا که شبی است این؛ است گفته دروغ داده خبر من

 و فضیلت در که اي خطبه پایان در) ص (پیامبر که کند می نقل خود) ع (علی. بود داده وي به) ص (اکرم پیامبر را وعده این

 پیش تو براي ماه این در که سرنوشتی براي: فرمود؟ کنی می چراگریه: کردم عرض. کرد گریه فرمود بیان رمضان ماه احترام

 فخضب فرقک علی ضربۀ فضربک ثمود ناقۀ عاقر شقیق االخرین و االولین اشقی انبعث قد و لربک تصلی انت و بک نیکا«: آید می
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 کند می قیام، ثمود ي ناقه ي کشنده همتاي، جهان مردم شقیترین و هستی نماز مشغول تو که بینم می گویا: یعنی .»لحیتک منها

. سازد می رنگین خون با ار محاسنت و آورد می فرود تو فرق بر ضربتی و

 که مرغابیانی. کرد حرکت مسجد سوي به صبح نماز اداي براي سحر تاریکی در) ع (علی و رسید پایان به هولناك شب آن باالخره

 اتنبعه صوائح فانهن دعوهن«:فرمود. سازند دور او از را آنها خواستند بعضی.آویختند اش جامه به و رفتند او پی در بودند خانه در

. دارند پی در گرانی نوحه که هستند کنندگانی فریاد که بگذارید خود حال به را آنها: یعنی »نوائح

 کشته که دهد می گواهی من دل لیکن، زنم نمی بد فال، پسر اي: فرمود؟ زنی می که است بدي فال چه این: گفت) ع (حسن امام

. شد خواهم

. بگزارد نماز مردم با و برود مسجد به جعده که بفرمایید دستور: کرد رضع و شد پریشان) ع (امام گفتار از کلثوم ام

 کرد می زمزمه را بیت دو این که حالی در و بست محکم را خود کمربند گاه آن. گریخت توان نمی الهی قضاي از: فرمود حضرت

  . شد مسجد عازم

   القیکا الموت فان/ للموت حیازیمک اشدد

   بوادیکا حل اذا/ الموت من تجزع ال و

. مکن فریاد و جزع، درآید تو سوي به که گاه آن،مرگ از و. کرد خواهد مالقات را تو مرگ زیرا، ببند محکم مرگ براي را خود کمر

 که حالی در ملجم ابن هنگام این در. رفت سجده به قرائت از پس و گفت افتتاح تکبیر و ایستاد نماز به و شد مسجد وارد) ع (امام

 محلی بر ضربت این قضا از. آورد وارد) ع (علی مبارك سر بر ضربتی زهرآلود شمشیر با، »علی یا لک ال الحکم هللا«: زد می فریاد

. شکافت پیشانی تا را حضرت آن مبارك فرق و بود شده وارد آن بر عبدود بن عمرو شمشیر سابقاً که کرد اصابت

: کند می نقل) ع (سجاد امام از گرامیش پدران از) ع (الرضا موسی بن یعل امام از دیگري حدیث »امالی «در طوسی شیخ مرحوم

. ساخت وارد حضرت آن مبارك فرق بر ضربتی، بود سجده در) ع (علی که حالی در ملجم ابن

، زد ضربت را او ملجم ابن که نمازي از رکعت نخستین در) ع (علی: کند می نقل خود تفسیر در رازي ابوالفتوح شیعه معروف مفسر

. کرد تالوت را انبیاء ي سوره از آیه یازده

 و کردند حمله او به نفر چند گرفت قرار محراب در امام که هنگامی: نویسد می جوزي ابن سبط تسنن اهل معروف دانشمند

. گریختند همراهانش با بالفاصله و آورد فرود حضرت آن بر ضربتی ملجم ابن

: »الکعبۀ رب و فزت«: فرمود حضرت آن حال این در. کرد رنگین را شریفش محاسن و دش جاري محراب در) ع (علی سر از خون

. »اخري تارة نخرجکم منها و نعیدکم فیها و خلقناکم منها«: فرمود تالوت را آیه این سپس. شدم رستگار که سوگند کعبه خدا به
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 با را او آنکه مگر شد نمی نزدیک او به کسی و شتافتند مملج ابن پی از مردم. بگیرید را او: زد فریاد خورد ضربت وقتی) ع (علی

. کوبید زمین به و گرفت بغل را او و تاخت پیش عباس بن قثم پس. زد می خود شمشیر

: فرمود حسن فرزندش به شناخت را ضارب حضرت وقتی آري: گفت؟ ملجم پسر: گفت او به، آوردند) ع (علی نزد به را او چون

 او با پروردگارم نزد در تا کن ملحق من به را او مردم اگر پس. کن محکم را بندش و سیر را کمشش، باش دشمنت مواظب

. کنم می قصاص یا بخشم می را او یا ماندم زنده اگر و کنم احتجاج

. آوردند تحضر آن نزد به را ملجم ابن دیگر بار بردند خانه به و گذاشتند گلیم در را) ع (علی، هاشم بنی اتفاق به) ع (حسنین

 من رأي که دید خواهم ماندم سالم اگر و، کشته مرا که چنان، بکشید را او مردم من اگر: فرمود و نگریست او به) ع (امیرالمؤمنین

 مرا اگر پس. ام داده زهر دیگر درهم هزار به و ام خریده درهم هزار به را شمشیر این من: گفت مرادي فرزند. چیست او ي درباره

. گرداند هالك را او تعالی حق کند خیانت

 تو پدر بلکه، ام نکشته را امیرالمؤمنین: گفت ملعون آن؟ کشتی را المؤمنین امیر، خدا دشمن اي: گفت او به کلثوم ام موقع این در

. ام کشته را

. یابد شفا جراحت این از حضرت آن که امیدوارم: گفت کلثوم ام

 زمین اهل میان در را آن اگر که ام زده ضربتی را او من که واهللا. بود خواهی گریان برایش هک بینم می: گفت وقاحت با باز ملجم ابن

 .کند هالك را همه کنند قسمت

. نکنید اذیت را او و بدهید شیر این از نیز خود زندانی به فرمود و نوشید را شیر آن از کمی. آوردند حضرت آن براي شیر قدري

 جراحات که بود عمرو بن اثیر ماهرتر همه از آنان بین در. آمدند گرد وي بالین به کوفه پزشکان ردخو ضربت) ع (امام که هنگامی

 بیرون آن از رگی سپس. بیاورند او براي است گرم هنوز که را گوسفندي شش داد دستور دید را زخم او وقتی. کرد می معالجه را

 و رسیده مغز به ضربت این زیرا، بکن را خود وصیتهاي علی یا: گفت آورد بیرون را آن که گاه آن و داد قرار ضربت محل در و آورد

. نوشت) ع (وحسین حسن دوفرزندش به خطاب را خود وصیت و خواست دواتی و کاغذ) ع (امام هنگام این در. نیست موثر معالجه

 محدثان از اي عده را وصیت این. ستا عالم پایان تا بشر تمام براي حقیقت در ولی است) ع (حسنین به خطاب گرچه، وصیت این

 که است آن از بیشتر وصیت اصل البته. اند کرده نقل سند ذکر با اند زیسته می او از بعد و رضی سید مرحوم از قبل که مورخانی و

 بغتکما ان و لدنیاا تبغیا ال ان و اهللا بتقوي صیکما او: آوریم می را آن از قسمتی اینک. است آورده البالغه نهج در رضی سید مرحوم

 از ترس و تقوي به را شما. عوناً للمظلوم و خصماً للظالم کونا و لالجر اعمال و بالحق قوال و عنکما زوي منها ء شی علی تاسفا ال و

 .مخورید تأسف دهید می دست از دنیا از آنچه بر و آید شما سراغ به دنیا گرچه، نباشید دنیا پی در اینکه و کنم می سفارش خدا

. باشید مظلوم یاور و ظالم دشمن و کنیم کار) الهی (پاداش و اجر براي و بگویید را حق سخن

: یقول) ص (جدکم سمعت فانی، بینکم ذات صالح و امرکم نظم و اهللا بتقوي کتاب بلغه من و اهلی و ولدي جمیع و اوصیکما

 آنان به ام وصیتنامه این که را کسانی و خاندانم و فرزندان تمام و شما، من. »الصیام و الصالة عامۀ من الفضل البین ذات صالح«
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 که شنیدم) ص (شما جد از من که زیرا، کنم می سفارش البین ذات اصالح و خود امور نظم و خداوند از ترس و تقوي به رسد می

. است برتر روزه و نماز سال یک از مردم میان اصالح: فرمود می

 ظننا حتی بهم یوصی زال ما. نبیکم وصیۀ فانهم جیرانکم فی اهللا اهللا و. بحضرتکم یضیعوا ال و افواههم واتغب فال االیتام فی اهللا اهللا

 عدم اثر در، شما حضور در که نکند؛ بمانند گرسنه گاهی و سیر گاهی که نکند؛ یتیمان مورد در را خدا را خدا. سیورثهم انه

. بروند بین از رسیدگی

 همواره وي. هستند شما پیامبر سفارش و توصیه مورد آنان که چرا، کنید خوشرفتاري خود همسایگان دمور در که را خدا را خدا

 فی اهللا واهللا.داد خواهد قرار برایشان ارث از اي سهمیه زودي به بردیم گمان ما که آنجا تا فرمود می سفارش همسایگان به نسبت

 لم ترك ان فانه بقیتم ما تخلوه ال ربکم بیت فی اهللا واهللا. دینکم عمود فانها الصالة فی اهللا واهللا. غیرکم به بالعمل یسبقکم ال القرآن

 ستون که، نماز مورد در را خدا را خدا. گیرند پیشی شما از آن به عمل در دیگران که نکند؛ قرآن به توجه در را خدا را خدا.تناظروا

 گذارده خالی اگر که، نگذارید خالی را آن هستید زنده که هنگام آن تا؛ پروردگارتان ي خانه مورد در را خدا را خدا. شماست دین

. گیرد می فرا را شما الهی بالي و شوید نمی داده مهلت شود

 تترکوا ال. التقاطع و التدابر و ایاکم و التباذل و بالتواصل علیکم و. اهللا سبیل فی السنتکم و انفسکم و باموالکم الجهاد فی اهللا اهللا و

 و اموال با جهاد مورد در را خدا را خدا. لکم یستجباب فال تدعون ثم شرارکم علیکم فیولی المنکر عن النهی و بالمعروف االمر

 فراموش را بخشش و بذل و کنید محکم را محبت و دوستی پیوندهاي که است الزم شما بر و. خدا راه در خویش زبانهاي و جانها

 مسلط شما بر اشرار که مکنید ترك را منکر از نهی و معروف به امر. باشید حذر بر ابطهر قطع و هم به کردن پشت از و نکنید

. گردد نمی مستجاب کنید دعا چه هر سپس و شوند می

 مسلمانان خون در و آورید بیرون آستین از را خود دست من شهادت از بعد شما که نکند، عبدالمطلب نوادگان اي: فرمود سپس

 شود خونریزي براي اي بهانه این و شد کشته مؤمنان امیر بگویید و برید فرو

) ص (اهللا رسول سمعت فانی، بالرجل تمثلوا ال و، بضربۀ ضربۀ فاضربوه هذه ضربته من مت انا اذا انظروا. قاتلی اال بی تقتلن ال اال.... 

 این از من هرگاه که بنگرید. بکشید باید را قاتلم تنها من خون قصاص به که باشید آگاه. »العقور بالکلب لو و المثلۀ و ایاکم«: یقول

 و بینی و گوش (نکنید مثله را او که زنهار و. باشد ضربتی برابر در ضربتی تا بزنید ضربت یک تنها را او گفتم بدرود را جهان ضربت

. »باشد گزنده سگ به سبتن گرچه، بپرهیزید کردن مثله از«: فرمود می که شنیدم خدا رسول از من که، )نبرید را او اعضاي

 حضرت آن جانپرور و دلپذیر سخنان به فشرد می را آنان گلوي اندوه و غم که حالی در و بودند نشسته خاموش) ع (امام فرزندان

 چند سخنی تو با، حسن اي: فرمود کرد باز را خود چشمان مجدداً چون و رفت هوش از وصیت این پایان در اما. دادند فرامی گوش

 و کفن اعمال مباشر شخصاً خود و کن کفن و بده غسل مرا خود دست با درگذشتم چون. است من عمر آخر شب امشب. دارم

 با آن از کسی تا بسپار خاك به مخفیانه کوفه شهر از دور مرا ي جنازه شب تاریکی در و بخوان نماز من ي جنازه بر و باش من دفن

. نشود خبر

 سن در) هجري40 سال یکم و بیست شب ( رمضان ماه آخر ي دهه از روز نخستین ي جمعه شب رد و بود زنده روز دو) ع (علی

 تکبیر هفت نماز در خواند نماز او بر و داد غسل خود دست با را او) ع (حسن امام گرامیش پسر. گفت حیات بدرود سالگی 63
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 گفته تکبیر هفت هیچکس جنازه بر) ع (علی از پس که بدانید: یعنی. »بعده احد علی تکبر ال إنها اما«: فرمود سپس و گفت

. بود ماه ده و سال چهار خالفتش دوران. شد دفن »فعلی اشرف نجف (»غري «بنام جایی در کوفه در) ع (علی. شود نمی

  علی سوگ در

: گفت سپس و فرستاد وددر پیامبر بر و گفت ثنا او بر و ستود را خدا و ایستاد خطبه به) ع (علی بن حسن) ع (امام شهادت از پس

. االخرون مثله یري لن و االولون یدرکه لم رجل اللیلۀ هذه فی مضی قد انه اال«

 فیها رفع و عمران بن موسی فیها قبض التی اللیلۀ فی توفی لقد اهللا و. شماله عن میکائیل و یمینه عن جبرئیل و یقاتل کان من

. »الهله خادما بها یبتاع ان اراد عطائه من فضلت درهم سبعمائۀ اال بیضاء ال و صفراء خلف ما انه و اال.القرآن انزل و مریم بن عیسی

 نبرد چون که کسی. دید نخواهند را او مانند هرگز آیندگان و اند نرسیده او حقیقت به پیشینیان که درگذشت مردي امشب

 عمران بن موسی که یافت وفات شبی همان در، سوگند خدا به. بودند او چپ طرف در میکائیل و راست طرف در جبرئیل کرد می

 از که درهم هفتصد مگر نگذاشت برجا خود از سیمی و زر او که بدانید. گردید نازل قرآن و شد برده آسمان به عیسی و درگذشت

. بخرد خادمی اش خانواده براي مبلغ آن با خواست می و بود شده انداز پس او مقرري

 الناس ان لو و خیر مفتاح حیاتک کانت لقد فواهللا، المؤمنین امیر یا علیک اهللا رضوان«: گفت و برخاست زراره بن قعقاع سپس

 مؤمنان امیر اي باد تو بر خدا رضوان. »االخرة علی الدنیا آثروا و النعمۀ غمطوا لکنهم و ارجلهم تحت عن و فوقهم من الکلوا قبلوك

 را آنان خدا نعمت و خوردند می خود پاي زیر و سر باالي از پذیرفتند می ترا دممر اگر و، بود خیر هر کلید زندگیت سوگند خدا به

. برگزیدند آخرت بر را دنیا و کردند ناسپاسی را نعمت اینان لیکن؛ گرفت می فرا

  : است سروده) ع (علی رثاي در را زیر ابیات دوئلی ابواالسود

 حرب بن معاویه ابلغ اال

   الشامتینا عیون قرت فال

 فجعتمونا الصیام شهر یاف

  ؟ اجمعینا طرا الناس بخیر

 المطایا رکب من خیر قتلتم

   السفینا رکب من و ذللها و

 حذاها من النعال لبس من و

   المبینا و المثانی قرء من و
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 حسین ابی وجه استقبلت اذا

   الناظرینا فوق النور رایت

 کانت حیث قریش علمت لقد

   دینا و حسبا خیرهم بانک

 مردم تمام بهترین سوگ به را ما رمضان ماه در آیا. مباد روشن کنندگان شماتت چشمهاي که بگویید حرب بن معاویۀ به

 آیات که کسی بهترین و کرد بپا نعلین که کسی بهترین، کرد رام را آنها و شد سوار دامها بر که کشتید را کسی بهترین؟ نشاندید

. است انداخته پرتو بینندگان سر فراز بر که کنی می مشاهد را او فروغ بنگري حسین پدر روي به اگر. خواند را مبین کتاب و مثانی

. هستی آنان بهترین دین و حسب در تو که است دانسته باشد کجا هر قریش، علی اي

 او. است بوده فمعرو جوابی حاضر و بالغت در که است صوحان بن صعصعۀ است گفته مرثیه) ع (علی ي درباره که کسانی جمله از

 تو همانا).الهی کرامتهاي (تو بر باد گوارا و مؤمنان امیر اي باد تو فداي مادرم و پدر: گفت سخن) ع (امیرالمؤمنین سوگ در چنین

 خود پروردگار سوي به و کردي سودي پر ي معامله خدا با و رسیدي داشتی آرزو آنچه به و بودي مجاهد و شکیبا و مولد پاکیزه

 در را تو خداوند و شدي ساکن) ص (مصطفی جوار در و آمدند گرد تو بر فرشتگان و پذیرفت نوید و خوشی با را تو او و شتافتی

 منت ما بر را تو از پیروي که (خود خداي از: فرمود سیراب خود جام از و کرد عطا تو به او منزلت مانند منزلتی و داد قرار او جوار

 تو با را ما که کنیم می مسئلت) باشیم دشمنانت دشمن و بوده دوستانت دوست و کنیم عمل تو روش به که داد توفیق و نهاد

 دست به کسی تو از پیش که آوردي دست به را مقامی و نرسید آن به کسی تو از پیش که رسیدي اي مرتبه به زیرا، سازد محشور

 فتنه و ساختی محکم را سنت و کردي استوار را خدا دین و کردي جهاد صورت بهترین به پیامبر پیشاپیش خدا راه در تو. نیاورد

. است نشده جمع تو غیر در که آمد گرد تو در مناقبی و پذیرفت انتظام تو به دین و شد پایدار تو به اسالم و کردي خاموش را

 با و شدي پیشقدم او ريیا به و داشتی مقدم دیگر چیز هر بر را او پیروي و کردي اجابت را) ص (پیامبر دعوت کسی هر از پیش

 تو ي وسیله به سرسختی ستمکار هر. برکشیدي نیام از او یاري براي را خود شمشیر و کردي فداکاري خدا راه در خود جان

 هالك را سرکشان و گمراهان و شدند برکنده تو دست با ستم و شرك و کفر. شد خوار تو دست به کافري هر و خورد شکست

 به مردم نزدیکترین. داشت ارزانی تو بر فضائل و مناقب این از خداوند که را آنچه امیرالمؤمنین اي تو بر باد گوارا پس. کردي

 در تو سوابق و دلیرتر و شجاعتر همه از و کاملتر یقین در و برتر همه از فهم و علم در و آوردي ایمان همه از قبل و بودي پیامبر

. است بیشتر همه از اسالم

 بدي درهاي تو شهادت با اما. بستی ما روي به را بدیها در و بودي خیرات کلید تو زیرا، نسازد محروم تو اجر از را ما خداوند پس

، شد می روان آنان پاي پایین از و سر باال از خیرات شنیدند می را تو سخنان مردم اگر. گردید بسته خیر درهاي و شد باز ما روي به

. دادند جیحتر آخرت بر را دنیا که افسوس ولی

 نام به خوارج از یکی. کردند می تمجید وي اقدام از و بودند خوشحال ملجم ابن هولناك جنایت این از اسالم دشمنان دیگر و خوارج

  : است گفته قثم ابن ي درباره وقاشی حطان بن عمران
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 بها اراد ما تقی من ضربۀ یا

   رضواناً العرش ذي من لیبلغ اال

 سبهفاح یوما الذکره انی

   میزاناً عنداهللا البریۀ اوفی

 نزد که کنم می تصور آورم می یاد به را او وقتی من. نداشت قصدي آن از الهی رضوان به رسیدن جز که پرهیزگاري از ضربتی چه

  : است سروده چنین او پاسخ در شافعی عبداهللا بن طاهر ابوطیب قاضی و. است سنگینتر همه از ترازویش ي کفه خداوند

 بها اراد ما شقی من ضربۀ یا

   ارکاناً لالسالم لیهدم اال

 فالعنه یوما ذکره ال انی

   حطاناً و عمراناً العن و دنیا

 متصالً الدهر علیه ثم علیه

   اعالناً و اسراراً اهللا لعائن

 جاءبه النار کالب من فانتما

   تبیاناً و برهاناً الشریعۀ نص

 عمران به دنیا یک آورم می یاد به را او که روزي من. نداشت قصدي آن از دین هاي پایه دنکر ویران جز که تبهکاري از ضربتی چه

 آن بر شریعت نص که هستید دوزخ سگهاي از شما و، نهان و آشکار در خداوندي لعنتهاي پیوسته باد او بر. کنم می لعن حطان و

. است گواه و شاهد

، که انسانی. شد خاموش رسید شهادت به مسجد در و شد زاده کعبه در که ییواال انسان حیات فروغ پر هاي شعله طریق بدین

 از آگاهی و علم در نه، بود نظیري او براي ایثار و جهاد در نه. دید نخواهد و ندیده همتایی او براي جهان، )ص (اکرم رسول از پس

  : آیند نمی گرد شخصی در هرگز که بود داضدا از اي مجموعه شریفش وجود که آنجا تا، فضائل دیگر در نه، هستی اسرار

 االضداد صفاتک فی جمعت

   االنداد لک عزت فلهذا



٣٨١

 شجاع حلیم حاکم زاهد

   جواد فقیر ناسک فاتک

 و شجاع و بردبار و سیاستمدار و وارسته انسانی تو. یافت توان نمی همتایی تو براي رو این از و اند آمده گرد گوناگون صفات تو در

. هستی ایثارگر و سخاوتمند و تهیدست و ء جري و عابد

 ي چهره از ناقص نیمرخی حتی است نتوانسته که داند می و کند می کوتاه، شرمندگی کمال با، را سخن دامن جا همین در نگارنده

 داشتن درست در با و کرده عمل خود وظیفه به که است خوشحال اما. کند ترسیم را) ع (علی امام امیرالمؤمنین ممتاز و ملکوتی

. اوگردد شفاعت مشمول روزي که شاید، است آمده در یوسف خریداران عداد در ارزش بی نخ بسته یک

 سبحانی جعفر

) ع (صادق امام مؤسسه، قم

 ش.ه 1367 خرداد10

   ق.ه 1408 شوال 15 با برابر
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