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  مقدمه كتاب

الحمد هللا رب العالمين وصالة اهللا وسالمه على خير الخالئق أجمعين 
خلفائه محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وأهل بيته المطهرين وعلى 

 .حسان إلى يوم الدينلهم بإ الراشدين والتابعين
. اما بعد، در نظر بود مختصري در تاريخ خلفاء راشـدين در دو قسـمت بنويسـم   

كـه هـردو نفـر پـدر زن      بتاريخ ابوبكر و عمر ) شيخين(قسمت اول آن به نام 
  .هجري شمسي چاپ و منتشر شد 1356بودند، قبالً تأليف و در سال  �رسول اهللا 

تـاريخ عثمـان و علـي    ) دو دامـاد (يعنـي  ) صـهرين ( اينك قسمت دوم آن به نام

�والسالم بودند بـه توفيـق خـدا ةكه هردو نفر داماد رسول اهللا عليه الصال ب

  .رسد تأليف شده و به چاپ مي
فرمائيد، بين رسول اهللا و خلفاء راشدين هم قرابـت نسـبي و    چنانكه مالحظه مي

پـدر زن  ) ابـوبكر و عمـر  (دوم چه خليفه اول و . هم خويشاوندي سببي وجود دارد
  .داماد رسول اهللا بودند) خليفه سوم و چهارم(و عثمان و علي  �رسول اهللا 

 ]نگاشـتيم ) شـيخين (و چنانكـه در كتـاب   [به گـواهي تـاريخ خـودي و بيگانـه     
العـرب   ةتمام شبه جزيـر  �حكومت عدالت گسترِ اسالم در دورة خالفت ابوبكر 

و مخـالفين دولـت اسـالم كـه در آغـاز خالفـت       را فرا گرفت و همه دشمنان دين 
يا سـركوب شـدند يـا سـر تسـليم      . ابوبكر سر به طغيان زدند و مسلحانه قيام كردند

  .پيش كشيدند و بدين سان سرتاسر شبه الجزيره تحت نظام حكومت اسالم درآمد
اين حكومت در اواخر دورة ابوبكر قدم از خاك شبه الجزيره فراتـر نهـاد و بـر    

  .ز ايران در عراق و بر قسمت مهمي از مستعمره روم در شام تسلط يافتقسمتي ا
در اثـر تـدبير    �حكومت اسالم در دوران طالئي خالفـت عمـر بـن الخطـاب     

تـا   ،صحيح و سياست فطري و خدادادي اين خليفه راشد و اين امير المؤمنين مقتدر
قبل  538تاريخ كه از [آنجا به اوج قدرت و عظمت رسيد كه تمام خاك عراق را  

سـال متـوالي در اشـغال دولـت      1178بعد از ميالد يعني  640از ميالد مسيح تا سال 
از دست اين دولت دركشيد و سـپس در آن واحـد از يكسـو بـر خـاك       ]ايران بود
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اصلي ايران تاخت و به عنايت و مدد پروردگار عالمين بـر پـاي تخـت شاهنشـاهي     
شاهنشاهي را برهم زد و برباد داد و خـود بـه    ايران استيالء يافت و تاج و تخت اين

هـاي   روم بزرگ را از تمـامي سـرزمين   دولت از سوي ديگر دست. جايش نشست
بعـد از   640قبل از ميالد تـا سـال    330كه از سال [سوريه و فلسطين و اردن و مصر 

به كلي قطع كرد و اهل اين دو ديار را كه  ]سال در تصرف داشت 970ميالد يعني 
ين مدت مديد زير بار ستم سنگين اين استعمارگران و ايـن مهمانـان ناخوانـده    در ا

ا را ديانتـاً  هـ  اسـالم كشـيد و آن   كمر خم كرده بودند، سياستاً زيـر پـرچم پراهتـزازِ   
  .ال اهللا محمد رسول اهللا قرار دادتحت لواي مبارك ال إله إ
سـاله اول  بينـيم، حكومـت اسـالم در شـش      مي) صهرين(چنانكه در اين كتاب 

در اثر لياقت و حسـن تـدبير ايـن خليفـه راشـد چـه در        �خالفت حضرت عثمان 
ايران و چـه در جاهـاي ديگـر كماكـان قـوي و مقتـدر بـود و خيلـي خـوب پـيش           

خواسـتند از اطاعـت    عالوه بر اين كه ايرانيان و روميان متمـرد را كـه مـي   . رفت مي
بـور بـه اطاعـت نمـود و سـر      ها را بـاز مج  اين حكومت سرباز زنند، سركوب و آن

جايشان نشاند، بلكه عالوه بر اين موفقيت مهم، به فتوحاتي اضافه بر آنچـه كـه دو   
هـاي   خليفه قبل موفق شده بودند، دست يافت و باقيمانده خاك ايران يعني قسـمت 

جنوب شرقي و نواحي شمالي ايران و نيز مستعمرات شرقي دولت روم را گرفت و 
بـه خـاك اصـلي روم     ،اين بود كه ساراده و نقشه عثمان . داددر قلمرو خود قرار 

زيـرا در سـال   . حمله و آن را تصرف كند؛ ولي فرصت اين كار از دستش در رفت
گـاه سـر    هفتم خالفتش در خود شبه الجزيـره و در مراكـز مهـم آن فتنـه از كمـين     

ظـاهر بـه   يعني دشـمنان ديـن و دولـت اسـالم كـه ت     . برآورد و به تدريج به راه افتاد
كردند ولي در باطن دشمن سرسـخت اسـالم بودنـد و در آتـش حقـد و       اسالم مي
بـه  بعـداً  . سوختند، آواي تظلم و دادخواهي عليه عمـال عثمـان سـر دادنـد     كينه مي

اعـدالتاه سـر دادنـد و تـدريجاً بـه حـدي افكـار        خود عثمان تعرض كردند؛ آواز و
ان صـحابه كـرام در مدينـه نيـز     عمومي را عليه عثمان مشوب كردند كه حتـي اذهـ  

  .مكدر گرديد و از كارگزاران و عمال عثمان بيزار شدند و از خود او رنجيدند
هـا ميـدان و    اين ماجرا زمينه مساعدي براي اين دشمنان فراهم سـاخت و بـه آن  

داشتند، طبـق يـك نقشـه حسـاب شـده       مجال داد تا آنچه را در دل ناپاك نهان مي
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سرانجام نيز بـه مدينـه مركـز خالفـت و حكومـت      . درآورند عيان نمايند و به عمل
  .را به قتل رسانيدند �اسالم يورش بردند و خليفه مسلمين عثمان بن عفان 

وجود آورد  كه رسول اهللا آن را به[با شهادت حضرت عثمان، وحدت مسلمين 
  .از بين رفت ]و ابوبكر و عمر آن را تقويت كردند و در حفظ آن كوشيدند

هادت حضــرت عثمــان همــانطور كــه خــود او در گرمــاگرم فتنــه بــه  آري، شــ
هـاي   ريـزي  هاي حـاد و خـون   انگيزان در مدينه فرموده بود، باعث بروز دشمني فتنه

از اين رو ديگر خبر و اثـري از جهـاد بـا دشـمن در     . زيادي در بين مسلمين گرديد
كه معاويـه پـس   خارج و فتح جديد و توسعه دايرة حكومت اسالمي نبود، تا آنگاه 

هـاي   قـدرت . رقيـب و يكـه تـاز گرديـد     از شهادت حضرت علي بن ابي طالب بـي 
نمــاي  متفرقــه را يــك جــا در دمشــق بــه دســت گرفــت و همــان دشــمنان دوســت 

پس از فراغت از ايـن كـار شـروع    . گر را شناسائي كرد و ماهرانه از بين برد آشوب
پيمان با روم  ت اسالم كه همبه جهاد نمود و به نواحي مجاور مرزهاي غربي حكوم

  .ها را تصرف كرد بودند حمله و آن
حضرت علـي كـرم اهللا وجهـه هنگـامي بـه خالفـت رسـيد كـه اوضـاع جامعـه           
مسلمين در اثر شهادت حضرت عثمان به حدي آشفته بود كه اميـد هـر اميـدواري    

گـري كـه    انگيـز آشـوب   زيـرا همـان دشـمنان فتنـه    . شد به يأس و نااميدي مبدل مي
ثمان خليفه مسلمين را به قتل رسانده بودند و بيت المال مسلمين را غـارت كـرده   ع

بودند، به آرزوي خود رسيده و بر شهر مدينه مركز حكومت اسـالم كـامالً تسـلط    
مسلمين در واليـات و ايـاالت بـه دو فرقـه     . ها بود قدرت در دست آن. يافته بودند

اي  واهان خـون عثمـان بودنـد و فرقـه    اي طرفدار عثمان و خ منقسم شده بودند فرقه
ديگر كه از زمره همين دشمنان بودند بدخواه عثمـان و بـر ضـد طرفـداران عثمـان      

  .اين دو فرقه بر ضد يكديگر در مقابل هم قرار گرفتند. بودند
لذا دوره خالفت اين شخص عظيم جهان اسالم، دوره پرآشـوب تـاريخ اسـالم    

. هـاي داخلـي گذشـت    سياسـي و جنـگ  هـاي   بود و تقريبـاً يكسـره در كشـمكش   
هاي صحيح و خداپسندانه اين خليفه راشد كه براي اصالح امـور مسـلمين در    نقشه

ها و منازعات داخلي به او مجال داد تا آنچه  نه جنگ. نظر داشت، صورت نگرفت
خواست و آنطور كه در نظر داشت عمل كند و نه همراهان و طرفدارانش او را  مي
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گذاشتند تا به دلخواه خويش تصميم بگيـرد و اقـدام    اشت آزاد ميچنان كه اراده د
هيچ ترديد مسير اسالم غير از آن هدف كه شـد و اوضـاع مسـلمين     كند و گرنه بي

  .غير از اين بود كه اكنون هست
مگر نه اين است كـه در جنـگ صـفين كـه لشـكر حضـرت علـي تـا نزديـك          

ه به پيروزي كامـل برسـند و كـار    گاه معاويه پيش رفت و چيزي نمانده بود ك خيمه
معاويه را براي هميشه يكسره نمايند، همين لشكريان طرفدار علي فريب خوردند و 
برخالف ميلش علناً بـا ادامـه جنـگ مخالفـت ورزيدنـد و عمـالً دسـت از جنـگ         

از همينجا بود كه در بين صفوف لشكرش اختالف پديد آمد و منجـر بـه   . كشيدند
جنگ و خونريزي در بين خـود لشـكر حضـرت علـي بـه      جنگ نهروان شد؛ يعني 

  .ميان آمد
خواسـت عبـداهللا بـن     نيز آنگاه كه كار به حكميـت كشـيد، حضـرت علـي مـي     

بـازهم همـين طرفـدارانش    . عباس پسر عمويش را از طرف خود حكـم قـرار دهـد   
صريحاً و عالنيتـاً بـا او مخالفـت و بـرخالف ميـل او ابوموسـي اشـعري را انتخـاب         

  .كردند
اي كـه گفتـيم و بـا     يلي واضح است كه حضرت علي در چنين اوضاع آشفتهخ

توانست آنچنانكـه در دل داشـت، از عهـده     چنين مردم خودسري كه شنيديم، نمي
الزم بـود، انجـام    �كار برآيد تا آنچه را كه براي اصالح امور آشفته امت محمـد  

  .دهد
دم بـه حـق مـؤمني از    ناگفته نماند كه بودند در بين همراهان حضـرت علـي مـر   

بودنـد؛   قبيل عمار بن ياسر و ضرار بن حمزه كه مانند انصار انبياء، مخلص و وفادار
مطيع مخلص حضرت علي بودنـد و او  . از دنيا بيزار و از عالئق دنيا دل كنده بودند

  .دانستند را بر جانِ خويش مقدم و اولي مي
بود كـه وقتـي از    ها نسبت به حضرت علي به حدي شدت اخالص و محبت آن

: ضرار بن حمزه سؤال شد از شـنيدن شـهادت علـي در چـه حـالي افتـادي؟ گفـت       
مصيبتي ديدم مانند مصيبت و فاجعـه مـادري كـه فرزنـدش را جلـو چشـمش و در       
دامانش سر ببرند ولي اين اشخاص در صفوف حضرت علي گروه كوچكي بودند 

  .ها مستقالً كار كند توانست با آن كه نمي
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ي چنانكه در نهج البالغه آمده و ما در اين كتاب نقل كـرده ايـم از   حضرت عل
ها را روي منبر مسجد كوفه مالمت و سـرزنش   آن. ها داشت توده طرفدارانش گله

  .فرمود مي
مختصـر و   بآنچـه در ايـن مقدمـه در بـارة عثمـان و علـي       ! خواننده عزيـز 

آنچـه در  . ن خواهيـد خوانـد  فشرده بيان شده با مطالعه اين كتاب، بيشتر در بارة آنا
در بـاره  . خوانيد از منابع تاريخي موثق و مورد اعتمـاد نقـل شـده انـد     اين كتاب مي

اهللا  اي از مطالب كتاب نظر شخصي خودم را ذكر كرده ام كه اميد است انشـاء  پاره
هذا ومـن اهللا التوفيـق ولـه الحمـد أوالً وأخـراً چهـاردهم ربيـع        . به خطاء نرفته باشم

اول بهمن ماه هزار و سيصد و پنجـاه و نـه هجـري    (هجري قمري  1400سال ول األ
  ).شمسي

  سيد عبدالرحيم خطيب

  )بندر عباس(



  ميبسم اهللا الرحمن الرح

  حضرت علي بن ابي طالب

ب به اتفاق تواريخ اسالمي و بيگانه چهارمين خليفه راشدين علي بن ابي طال
  .بود

. دباش شي مييبن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف قر )1(پدر علي، عبد مناف
  .م اصلي شهرت داشت، ابوطالب استكنيه پدرش كه با آن بيش از اس

ان در آن روزگار. ابوطالب در امر رسالت الهي حامي و پشتيبان رسول اهللا بود
كه مشركين قريش در اين باره بر آن حضرت سخت گرفتند و بر ضد او به شدت 

خواهي  آنچه مي! پسر برادرم: قيام كردند، ابوطالب او را تقويت نمود و گفت
  .من نخواهم گذاشت از كسي به تو آسيبي برسد. پروا بگو بي

ك ابوطالب قبل از هجرت رسول اهللا در مكه وفات يافت و در آنجا به خا
  .سپرده شد

مادر علي، سيده فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف قريشي و از نخستين 
بنابراين، علي هم از جانب پدر . زنان مسلمان در اسالم و از مؤمنات مهاجرات بود

قوميت نزديك  شي نسب و از بني هاشم و از طرف والدينيو هم از جانب مادر قر
  .با رسول اهللا داشت

 تحت توجه و سرپرستي فاطمه بنت اسـد مـادر علـي و همسـر     محمد رسول اهللا
محمــد از بــدوِ تولــد تــا ســن هشــت ســالگي نــزد جــدش  . ابوطالــب بــزرگ شــد

بـر حسـب وصـيت او تحـت كفالـت       پـس از وفـات عبـدالمطلب   . عبدالمطلب بود
  .عمويش ابوطالب قرار گرفت

اشـت؛  فاطمه بنت اسد مانند يك مادر رئوف نسبت به محمد توجه و عنايـت د 
چه در وجود آن حضرت از همان اوان كودكي از حركات، سـكنات و كلمـاتش   

  .ديد آثار عظمت را مي

                                         

احمـد بـن حنبـل از     199، صـ 3؛ ابن اثير الكامل، ج 223، ص 7، ج يةوالنها يةابن كثير، البدا -1
  .علماي انساب اين مطلب را تأييد كرده است
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اش را  جنـازه . رسول اهللا بر او نماز خواند. فاطمه بنت اسد در مدينه وفات يافت
خـدا تـو را در ازاي عنايـات مادرانـه     : گريست و فرمود تشييع كرد و بر مرگش مي

تو براي من بعد از مـادرم بهتـرين خلـق خـدا     . خير دهد كردي پاداش كه به من مي
  .بودي

  :سسسس تولد علي

حضرت علي به قول اصح تواريخ روز جمعه ده سال قبل از بعثـت رسـول اهللا و   
  .سال قبل از هجرت آن حضرت در مكه به دنيا آمد 23

، ولـي  )1(مادرش او را حيدر كه از نظر معني همنام پـدر خـودش بـود نـام نهـاد     
بعـداً چـون ابوطالـب عيالمنـد بـود و      . نامش را تغيير داد و او را علي ناميد ابوطالب

كرد،  آورد به خوبي كفاف معيشتش را نمي عوايدي كه از راه تجارت به دست مي
رسول اهللا از او خواست تا موافقت كند علي را بـه خانـة خـويش ببـرد و او را زيـر      

م بـه  تربيت نمايـد تـا هـ   سرش سيده خديجه نظر مبارك خودش و تحت توجه هم
ابوطالب كمك نمايد و هم احسان و عنايات چند ساله را كه قـبالً از او ديـده بـود    

  .جبران كند
كه هنوز به رسالت مبعـوث نشـده   [علي اكنون شش ساله بود كه به خانه محمد 

آمد و تا آنگاه كه رسول اهللا از مكه به مدينه هجرت كـرد در خانـة رسـول اهللا    ]بود
ها و از تعظيم شعائرِ شرك و رسـوم جاهليـت    ا نه تنها او را از پرستش بتخد. ماند

حفظ فرمود، بلكه مسلماً در اين خانه كه خواسته و مشيت رب العالمين بر اين بـود  
در خانـه  . كه خانة نبوت باشد، از همان اوان كودكي تحت عنايت رسول اهللا باشـد 

هايي به دسـت آورد كـه    نبوت اخالق و خوي و عادت نيك كسب كند و خصلت
  .ديگران از آن محروم بودند

  

  

                                         

 »دراأنـا الـذي سـمتني أمـي حيـ«: علي در ميدان جنگ ايـن مطلـب را تأييـد كـرد و گفـت      -1
  .ناميد) شير(من آن كس هستم كه مادرم مرا حيدر يعني : يعني
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  :اسالم علي

حيـات  (به طوري كه دكتر محمـد حسـين هيكـل دانشـمند مصـري در كتـابِ       
علـي متوجـه    �روزي از همان ايام اول بعثـت حضـرت محمـد    : نويسد مي) محمد

شود كه آن حضرت و سيده خديجه همسرش باهم مشـغول نمازنـد و ركـوع و     مي
كنند و آياتي را كه خدا تا آن وقـت بـر آن حضـرت نـازل فرمـوده بـود        سجده مي

  .خوانند مي
، ركـوع، سـجود و شـنيدن    حركات و سـكنات نمـاز از قيـام، قعـود    ن ديدن چو

سـابقه بـود، در جـايش ايسـتاد و همـين كـه آن        كلمات مقدسِ قرآن براي علي بي
سـجود   شـما بـه چـه كسـي    : يدرسـ حضرت و خديجـه از نمازشـان فـارغ شـدند، پ    

كـرديم كـه مـرا بـه      ما به آن خدائي سجود مـي : كرديد؟ حضرت رسول فرمود مي
رسالت مبعوث فرموده تا خلق را به سويش بخوانم و سپس بعضي از آيـات قـرآن   
را بر علي تالوت فرمود و از او خواست تا ايمان آورد و ايـن ديـن حـق را كـه آن     

  .حضرت بدان مبعوث شده بپذيرد
ر خيرخواهي، صداقت و صـحت گفتـار آن حضـرت هـيچ     علي كه از طرفي د

شك نداشت و از طرفي ديگر به شدت تحت تأثير جـالل و جمـال آيـات مقـدس     
گيرد كه دعوت آن حضرت را قبول كند و ديـن   قرآن قرار گرفته بود، تصميم مي

حق را بپذيرد، ولي چون در هر كاري قبالً با پدر خـود كـه در خيرخـواهي او نيـز     
در اين باره با پـدرم مشـورت   : كند كرد، عرض مي نداشت مشورت ميهيچ ترديد 

  .كنم مي
چون خـدا  : اما طولي نكشيد كه برگشت و اسالم خود را عرضه داشت و گفت

بدون آن كه با پدرم مشورت كند، مرا آفريـده اسـت نيـازي نديـدم كـه بـراي        �
  .پرستش او با پدرم مشورت كنم

ين قصه حقيقي از تـاريخ علـي كـه حكايـت از     دانم به ا در اينجا خيلي الزم مي
مگر نـه ايـن اسـت    . نمايد بديدة تكريم بنگريم عظمت نهاني و جاللت نهائي او مي
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رخ محقق اسـالم بـيش از ده   مؤ )1(كه او در اين هنگام به روايت مشهور ابن اسحق 
كـرد كـه شـعائر شـرك و مراسـم و عـادات        سال نداشت و در محيطي زندگي مي

طبيعي است كه چنين محيطي در هر انسـاني  . اسر آن را فرا گرفته بودجاهليت سرت
  گذارد؟ كند اثر مشهودي مي كه در آن نشو و نما و زندگاني مي

پس بايد پرسيد چرا علي از اثرات سوء اين محيط فاسد جاهليت حفظ شد و بـا  
چنين تفكري صائب و با چنين اجتهادي مصيب و با چنـين تعقـل صـحيح بـه ديـن      

  م مشرف گرديد؟اسال
مسلما در نهاد علي گوهر حقيقي نهفته و با حقايقي آميخته بود كه چيـزي   –ج 

قلـبش بـراي ايمـان قالـب     . پسـندد  جويد و جز حقيقت چيـزي را نمـي   جز حق نمي
دانيـد از كجـا؟ از    مـي . ريزي شده و وجودش براي پذيرش حق آفريـده شـده بـود   

در ) از سن شش سـالگي تـاده سـالگي   (آنجا كه تاكنون كه ايمان آورد چهار سال 
ثـار  حمد و زير نظر مبـارك محمـد بـود و آ   خانه محمد و تحت رعايت و عنايت م

  .خانة نبوت در او اثر كرده بود
صي تحت تـأثير عوامـل محـيط فاسـد     بنابراين، هيچ تعجبي ندارد كه چنين شخ

د صـحيح  ع نشود، هيچ تعجبي ندارد كه چنين كسي در اين سن كم با آن اجتهاواق
باشد به حضرت رسول ايمان آورد و بـه ديـن اسـالم     كه مبين حقيقت وجودش مي

مشرف شود و پس از اين هميشه و در هرجا و در هرحال مطيع خدا و پيـرو رسـول   
بشريت و نسـبت بـه همـه     خواه عالم هحياتش خيرخدا بوده باشد و تا آخرين لحظة 

ه شمشـير كينـه بـر سـر     كس رئوف باشد، حتي نسـبت بـه دشـمنش ابـن ملجـم كـ      
  .مباركش فرود آورده بود

به راستي كه هرگاه كرامت و عظمت انساني، در نهاد كسي نهان باشد مسلماً نه 
تواند مانع تجلي و ظهور آن  كمي سن و نه اثرات محيط فاسد و نه چيزي ديگر مي

  .گردد

                                         
ساله و بعضي  13شود كه بعضي  در اين مورد روايات محتلف ديگر از بقيه مؤرخين ديده مي -1

ده : گويـد  ساله گفته اند؛ ولي صحيحترين روايت همين روايت ابن اسحق است كـه مـي   15
تر از ديگـران اسـت و علمـاء اسـالم او را      سالم موثقچه او در امور تاريخي صدر ا. ساله بود

  .دانند در سيرت نبوي و تاريخ رجال بزرگ اسالم ثقه و حجت مي
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  :فضايل حضرت علي

  :يدگو دكتر عبدالحسين زرين كوب استاد دانشگاه تهران مي
در باره علي قضاوت آسان نيست؛ از اين كه دوسـت و دشـمن راجـع بـه او بـه      

دو كـس بـه سـبب مـن     : از خود او نقـل شـده اسـت كـه گفـت     . مبالغه گرائيده اند
آن كه در دشمني با من مبالغه كرد و آن كس كه در دوستي مـن  : شوند هالك مي

  .افراط داشت
  :گويد سپس مي

چون در اين سـخناني كـه   . درستي او را شناخت توان به از سخنان علي هم نمي
به او منسوبست چيزهائي است كه به احتمـال قـوي از او نيسـت و در سـخناني كـه      

، )1(كتـاب بامـداد اسـالم   . ديگران در حق وي گفته اند هم بيم جعل و دروغ هست
  .109ص 

و اوصاف علي را كه در كتب صـحيح  بنابراين، ما ناچاريم مختصري از فضايل 
ار و تواريخ موثـق در بـاره او ذكـر شـده اسـت در ايـن كتـاب بنويسـيم تـا نـه           بخا

  .قصوري در حق او كرده باشيم و نه غلو و زيادگوئي در شأن شريفش
در شأن او فرموده نقـل   �نظيري كه رسول اهللا  اينك ما يك فضيلت مهم و بي

د و بـه آن بزرگـوار اختصـاص دا    �كنيم و سپس كرامت عظيمي را كه خـدا   مي
جــز او هــيچكس از اولــين و آخــرين از آن برخــوردا نيســت بــه شــرح زيــر ذكــر  

  :كنمي مي
علي بن ابي طالب طبق فرموده رسول رب العالمين محل تشـخيص ايمـان و    -1

  :گويد ام سلمه همسر رسول اهللا در اين باره مي. كفر مردم بوده و هست
د و هـيچ مـؤمني كينـه    دار علي نخواهد بو ي دوستقهيچ مناف: رسول اهللا فرمود

  .)2(دارد علي در دل نمي

                                         
و  1345كـوب اسـت كـه بـراي اولـين بـار در سـال         اين كتاب تأليف دكتر عبدالحسن زريـن  -1

ه در چاپخانـه سـپهر بـه وسـيلة مؤسسـ      1355و سومين بـار در سـال    1354دومين بار در سال 
  .مطبوعاتي امير كبير در تهران چاپ و منتشر گرديد

َال ُيِحـب َعِليــاً ُمَنــاِفٌق َوَال : يـَُقــْول ����َكــاَن رسـول الّلــِه «: مــتن روايــت چنــين آمــده اســت -2
  .سبط النجوم العوالي 497ترمذي ص  »يـُْبغُضُه ُمؤِمنٌ 
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  :فرمايد و نيز از حضرت فاطمه دختر رسول اهللا همسر علي روايت شده كه مي
همانا خوشبخت و چه خوشبخت آن كسي است كـه علـي را   : رسول اهللا فرمود

  .)1(دوست دارد، چه در حين حيات علي باشد و چه بعد از وفاتش
  :ه است كه فرمودو از خود علي نيز روايت شد

را شـكافت و ذريـه را از نطفـه    ) هاي روئيـدني  دانه(ها  قسم به آن كسي كه دانه
  .)2(دارد جز منافق ام در دل نمي دارد جز مؤمن و كينه آفريد، مرا دوست نمي

  :گويد جابر بن عبداهللا انصاري صحابي بزرگ رسول اهللا مي

  »عليا ببغضهم إال المنافقين نعرف كنا ما«
  .شناختيم، جز با اين عالمت كه با علي كينه داشتند ما منافقين را نمي :يعني

به علـي عنايـت فرمـوده ايـن اسـت كـه او را در        �فضيلت دومي كه خدا  -2
اي كه مشيئت ازلي خدا تعلق گرفته بود كه بيت  كودكي در خانه محمد يعني خانه

عنايـت خديجـه همسـر    النبوت و خانه خاتم النبيين باشد اسـكان داد و او را تحـت   
رسول اهللا و تحت توجه مستقيم خود رسول اهللا قرار داد تا سهم وافـري از اخـالق،   
سجايا و كرامت انساني را در اين خانـه مبـارك كسـب كنـد و تـا منشـاء وجـود و        

آري، ذريـه و نسـل رسـول اهللا يعنـي سـادات و      . بشـود  �تسلسل ذريـه رسـول اهللا   
و حسين پسران طيب حضرت فاطمـه دختـرِ    سيدات حسني و حسيني همه از حسن

باشند، پس اصـل و   اين دو نفر سالله طاهره علي بن ابي طالب مي. رسول اهللا هستند
  .علي بن ابي طالب همسر فاطمه است �رسول اهللا  منشاء ذريه

پس در باره چنين شخصي كه رسول اهللا حب و بغـض او را محـك و عالمـت    
به وسيله حب و بغض او مؤمن و منافق از هم جدا و ايمان و نفاق مردم قرار داده و 

  شود يافت؟ شوند، چه صفتي بهتر از اين مي شناخته مي

                                         

ــين اســت  -1 ــِعيدَ إن «: مــتن روايــت چن الس ،ــِعيدُ  َحــق نْ َمــ الس  ــا َأَحــبَوبـَْعــدَ  َحَياَتــهِ  ِفــي َعِلي 
  .احمد بن حنبل؛ سبط النجوم العوالي »َماتِهِ مَ 

 ُمْؤِمنٌ  ِإال  ُيِحبِنى الَ  النَسَمةَ  َوبـََرأَ  اْلَحبةَ  فَـَلقَ  َوالِذى«: عبارت اين روايت چنين آمده است -2
  .سبط النجوم العوالي ؛497صحيح مسلم، ص  »ُمَناِفقٌ  ِإال  يـُْبِغَضِنى َوالَ 
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لـوق خـدا   شأن شريف كسي كه خدا جـل و عـال ذريـه و نسـلِ بهتـرين مخ     در 
نبياء را از پشت او به وجـود آورد و تسلسـل داد و حفـظ    محمد بن عبداهللا خاتم األ

  توان گفت؟ رامت ميكرد، چه وصفي برتر از اين ك
 33خيلي عجيب است كه عالمه شيخ محمد مردوخ عالم كردستاني در صفحه 

  :نويسد در باره سادات مي) حل االختالف(رساله خود به نام 
در صورتي كه مالك نسب : گويند به اضافه خود را سيد و اوالد رسول هم مي

  .نطفه است نه رحم؛ يعني مميز نژاد تخم است نه مزرعه
  :افزايد مي سپس

بديهي است كه فرزند پسر منتسب به جد است و فرزندان دختر منتسب به غيـر،  
هـا   پيغمبري كه بدون پسر رحلت فرمود، اين همه اوالد از كجا پيدا شده انـد؟ ايـن  

  .در صورت صحت انتساب بايد خود را از نسل علي بخوانند نه اوالد رسول
واب اين است كه نه تنهـا سـالله و   مقصود شيخ محمد مردوخ از اين تقرير ناص

شـوند،   اوالد حسن و حسين كه از شكمِ فاطمه هستند ذرية رسول اهللا محسوب نمي
زيـرا پسـر و اوالد پسـر ذريـه انسـان      . بلكه خود حسنين هم ذرية رسـول اهللا نيسـتند  

هستند نه فرزندان دخترش چون حسنين پسران فاطمه دختر رسول اهللا هستند، ذريـة  
پس اوالد حسنين به طريق اولي ذريـه و نسـل آن   . شوند حسوب نميآن حضرت م

ها ذريه علي بـن ابـي طالبنـد نـه      بنابراين، حسنين و اوالد آن. حضرت نخواهند بود
  .گويد اين است آنچه شيخ مي. ذريه رسول اهللا

ما هرگز انتظار نداشتيم كه شخص عـالمي ماننـد شـيخ محمـد مـردوخ كـه در       
پا روي حق واضحي بگذارد و حقيقتي را انكار نمايـد  وسعت علمش شك نداريم 

كه در طول تاريخ اسالم مورد اتفاق جمهور علمـاي محقـق اسـالم و مـورد قبـول      
سـوره انعـام    86و  85قـرآن مجيـد هـم طبـق آيـة      . باشـد  عموم مسلمين بوده و مـي 

د دانـ  برخالف ردي او و مؤيد نظر جمهور علماء بوده اوالد دختر را ذرية انسان مي
  :فرمايد كه مي
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∩∇∈∪﴾.  

سليمان، ايوب، يوسف، موسي و هارون و مـا   داود، )1(و از ذرية ابراهيمند: يعني
باشـد زكريـا،    و نيـز از ذريـه ابـراهيم مـي     ،دهيم به نيكوكـاران  اين چنين پاداش مي

  .رستگارانند ها از صلحاء و يحيي، عيسي و الياس و همة اين
شود قرآنكريم، اين كتـاب وحـي الهـي حضـرت عيسـي را       چنانكه مالحظه مي

م شمرده اسـت و حـال آن كـه نسـبت آن حضـرت از      صريحاً در زمرة ذرية ابراهي
  .رسد نه از پدر، زيرا عيسي پدر ندارد طرف مادرش مريم به ابراهيم مي

جزء دوم مختصر تفسير ابن كثير نيز ايـن مطلـب تأييـد شـده كـه       32در صفحة 
  :نويسد مي

خـول ولـد البنـات فـي ذريـة وفي ذكر عيسى في ذرية إبراهيم دليـل علـى د«
 مه مريم عليها السـالمبأ ÷÷÷÷نما ينسب إلى إبراهيم إ ÷÷÷÷يسى ن عأل. الرجل

  .»نه ال أب لهفإ
در جمـع ذريـه ابـراهيم    ) آيه فوق(در اين كه قرآن حضرت عيسي را در : يعني

يـه انسـان   رذكر كرده است دليل بر اين است كه اوالد دختـران انسـان داخـل در ذ   
 ÷م بـه ابـراهيم   از طـرف مـادرش مـريم عليهـا السـال      ÷شوند؛ زيرا عيسي  مي
  .رسد؛ چه او پدر ندارد مي

بـه ذكـر ايـن مطلـب      589 ـصـ  ،7ج  سيد محمـد رشـيد رضـا در تفسـير المنـار     
  :گويد پرداخته در پيرامون اين آيه مي

                                         
 »ومـن ذريتـه  «چون قبل از اين آيه نام نوح و ابراهيم هردو ذكر شده احتمال دارد كه ضـمير   -1

زيرا اين انبياء بزرگ كه در اين آيـه ذكـر   . هردو صحيح است. به نوح باشد راجع يا ابراهيم
نـوح و جـد بعـدي    هـا   زيرا جـد اول آن . باشند و هم ذريه نوح شده اند، هم ذريه ابراهيم مي

  .باشد مي) پدر انبياء(باشد كه ملقب به ابواألنبياء  ها ابراهيم مي آن
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ن لفــظ يســى فــي ذريــة إبــراهيم أو نــوح علــى أوقــد اســتدل بعضــهم بــذكر ع«
  »الذرية يشمل أوالد البنات

در شـماره  ) در آيـة مـذكوره  (ن كـه عيسـي   بعضي از علماي تفسير از ايـ : يعني
ذرية ابراهيم يا نوح ذكر شده است، استدالل كرده اند كه لفـظ ذريـه شـامل اوالد    

  .دختران هم مي شود
: گويـد  امام فخر الدين رازي نيز در تفسير خود به اين آيـه اسـتدالل كـرده مـي    

  ).باشند يم �اين آيه دليل بر اين است كه حسن و حسين از ذريه رسول اهللا (
  :گويد سيد محمد رشيد رضا در همان صفحه و از همان جلد تفسير المنار مي

وكـل ولـد آدم : نساب ألبي نعـيم مرفوعـاً وحديث عمر في كتاب معرفة األ«
  »فإن عصبتهم ألبيهم، خال ولد فاطمة، فإني أنا أبوهم

ب نقـل  نساب از روايت عمر بـن الخطـا  األ فةابونعيم در كتابش به نام معر: يعني
  :كند كه رسول اهللا فرمود مي

شود، جز فرزندان فاطمـه   شان از طريق پدرشان ثابت مي همه فرزندان آدم نسب
  .من پدرشان هستم

 �به روايت صحيح آمده است كـه رسـول اهللا    71 ـص، 9در صحيح بخاري ج 
  :در باره حسن بن علي فرمود

» دٌ  َهَذا اْبِنى ِإن1(َسي(،  هَ  َوَلَعلْينِ  بـَْينَ  ِبهِ  ُيْصِلحَ  َأنْ  الل   »اْلُمْسِلِمينَ  ِمنَ  ِفَئتـَ
. اين پسرم سرور بزرگـي اسـت  : فرمود) اشاره به حسن كرده(رسول اهللا «: يعني

چنـين   »و گروه از مسلمين صلح و آشتي دهـد اميد است كه خدا به وسيله او بين د
مسـلمين  زيرا در اثر صلحي كه حضـرت حسـن بـن علـي بـا معاويـه كـرد        . هم شد

دست از جنگ و خونريزي در بين خـود كشـيدند و شمشـيرها را در نيـام بردنـد و      
  .آسوده شدند

شـود، رسـول اهللا حسـن را در ايـن حـديث بـا توصـيف بـه          چنانكه مالحظه مي
دهد و چه دليلي بهتر و قـويتر از   و به عنوان پسر به خودش نسبت مي) سيد(وصف 

                                         
كلمة سيد كه به اصطالح علماي نحو و در اصطالح علم بديع نكره ذكر شـده تنكيـر تعظـيم     -1

  .يعني حسن سيد و سرور بزرگي است. باشد مي
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باشـد صـريحاً پسـر     دختـرش فاطمـه مـي   اين كه خود حضرت رسول او را كه پسر 
  .خود بداند

نبـوي   پس با توجه به مدلول آية قرآنكريم كه ذكر كرديم و با تصريح حديث
باشـند؛ همچنـين    مسلم است كه حسنين ذريه و نسل رسول اهللا مـي  كه نقل كرديم،

  .شوند سادات و سيدات حسني و حسيني هم تبعاً اوالد رسول اهللا محسوب مي
ين بحث بايد بگويم كه عالمه شيخ محمد مردوخ به خـوبي متوجـه   در خاتمة ا

 35داند در صفحة  آية مورد استدالل علماء بوده، ولي او آن را دليل بر اين امر نمي
  :گويد رسالة حل اختالف خود مي

حسنين بر عيسي هم كه به وسـيلة مـادر بـه نـوح انتسـاب دارد قيـاس مـع         قياس
دارد تا بـه وسـيلة او انتسـاب پيـدا كنـد؛ امـا حسـنين        زيرا عيسي پدر ن. الفارق است

  .داراي پدرند و مجوزي براي عدول از قانون انتساب وجود ندارد
هـا   شود نسـب آن  خالصه كالم شيخ اين است كه چون حسنين پدر دارند، نمي

ها را از ناحيـة مادرشـان فاطمـه بـه رسـول اهللا       را قياس بر نسب عيسي گرفت، تا آن
ي عيسي چون پدر ندارد، از ناحية مادرش مريم منتسب به نـوح شـده   نسبت داد، ول

  .است
اگر فرضاً عيسي پدري داشت كه از ذرية نوح يا ابراهيم نبود، بـا آن كـه   : يعني

دانسـت و او را   ها نمي خدا او را از ذرية آن) نعوذ باهللا(رسيد  ها مي نسب مريم به آن

 ةاللسان وهجـو  ةنعوذ باهللا من هفو. دفرمو از زمرة صلحاء و رستگاران محسوب نمي
  چه خطاي عظيمي از چه عالم بزرگي؟. القلم

يكي ديگر از مفاخر و فضايل علي اين است كه او طبق حديث صحيح رسـول  
هيچ ترديدي هم محبوب خـدا و رسـولش بـود و هـم محـب       اهللا به طور يقين و بي

  .خدا و رسولش
 ، صــ 5صـحيح بخـاري ج    بـزرگ اسـالم در  محمد بن اسمعيل بخاري محدث 

  :رسول اهللا شبي در ايام جنگ خيبر فرمود: گويد در اين باره روايت كرده مي 171
دهـم كـه خـدا بـا دسـت او بـه مـا فـتح و          فردا اين پرچم را به دست مردي مـي 

دارد و خـدا و رسـولش نيـز او را     او خدا و رسولش را دوست مي. دهد پيروزي مي
  .دارند دوست مي
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صـبرانه در انتظـار    يمـردم آن شـب را بـ   : گويد وي حديث ميراسهيل بن سعد 
كه متصف به چنين (دهد  گذراندند تا ببينند رسول اهللا اين پرچم را به چه كسي مي

باشد و در ايـن جبهـه مهـم جهـاد در راه خـدا بـه افتخـار فـتح و          صفت عظيمي مي
رسول اهللا  همين كه صبح شد، مردم نزد: گويد سهيل بن سعد مي) رسد پيروزي مي

ها اميد داشت كه كسي كه رسول اهللا فرموده بـود او باشـد و    هريك از آن. شتافتند
  .اين پرچم افتخار آفرين به او داده شود

! يـا رسـول اهللا  : كجاست علي بن ابي طالـب؟ گفتنـد  : رسول اهللا صبحگاه فرمود
ال نـزد  رسـول اهللا او را بـا ايـن حـ    . چشمش درد گرفته، شب از درد نياسائيده است

خود خواست و آب دهن مبارك خود را در چشم علي افشاند و برايش دعا كـرد  
خدا او را فوراً بـه حـدي شـفا داد كـه گـوئي اصـالً چشـم درد نداشـته         . تا شفا يابد

هـا   يـا رسـول اهللا بـا آن   : علـي عـرض كـرد   . آنگاه پرچم جهاد را به او سـپرد . است
  : فرمودبجنگم تا مانند ما مسلمان شوند؟ رسول اهللا

هـا را بـه سـوي ديـن اسـالم       آنگـاه آن . شـان برسـي   رام پيش برو تا به نزديكآ
بـه  . هـا بفهمـان   شود به آن ها واجب مي دعوت كن و آنچه از حقوق خدا كه بر آن

خدا قسم هرگاه خداوند حتي يك نفر را به وسيله تو هدايت فرمايد، براي تو بهتـر  
  .)1(رنگ خواهد بود از شترهاي سرخ

                                         

 :َخْيبـَرَ  يـَْومَ  قَالَ  ���� اللهِ  َرُسولَ  َأن  سسسس َسْعدٍ  ْبنُ  َسْهلُ  َعنْ «: اين است متن روايت بخاري - 1
 ايَةَ  َهِذهِ  ُألْعِطَينهُ  يـَْفَتحُ  رَُجًال، َغًدا الرَيَدْيِه، َعَلى الل  هَ  ُيِحبهُ  َوَرُسوَلُه، اللهُ  َوُيِحبالل 
َلتَـُهمْ  َيدُُكونَ  الناسُ  فـََباتَ  :قَالَ  .َوَرُسولُهُ   ِإَلى َغَدْوا الناسُ  َأْصَبحَ  فـََلما ،ْعطَاَهايُـ  أَيـُهمْ  لَيـْ
َقالَ  ،يـُْعطَاَها َأنْ  نيـَْرُجو  ُكلُهمْ  ،���� اللهِ  َرُسولِ   ُهوَ  :َفِقيلَ  ؟طَاِلبٍ  َأِبى ْبنُ  َعِلى  َأْينَ  :فـَ

نـَْيهِ  َيْشَتِكى اللهِ  َرُسولَ  يَا َبَصقَ  ِبهِ  فَأُِتىَ  ِإلَْيهِ  فََأْرِسُلوا :قَالَ . َعيـْ  ِفى ���� اللهِ  َرُسولُ  فـَ
ْيِه، نـَ بَـَرأَ  َلُه، َوَدَعا َعيـْ َقالَ  الرايََة، فََأْعطَاهُ  َوَجٌع، ِبهِ  َيُكنْ  َلمْ  َكَأنْ  َحتى فـَ  يَا :َعِلى  فـَ
لََنا، َيُكونُوا َحتى أَُقاتُِلُهمْ  اللهِ  َرُسولَ  َقالَ  ِمثـْ ُفذْ  :فـَ  تـَْنِزلَ  َحتى ،ِرْسِلكَ  َعَلى انـْ

َواللهِ  اللهِ  َحق  ِمنْ  َعَلْيِهمْ  َيِجبُ  ِبَما َوَأْخِبْرُهمْ  اِإلْسَالِم، ِإَلى اْدُعُهمْ  ثُم  ِبَساَحِتِهْم،  فـَ
رٌ  َواِحًدا رَُجالً  ِبكَ  اللهُ  يـَْهِدىَ  َألنْ   171، ص 5بخاري ج . »النـَعمِ  ُحْمرُ  ِمنْ  َلكَ  َخيـْ

  ). داشتني بود ستها خيلي قيمتي و دو رنگ نزد عرب توضيح اين كه شتر سرخ(
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ها را به سوي دين اسالم دعوت كن و اموري را كـه   ي در ابتداي كارت آنيعن
پـس از  . ها تبليغ كـن و بـه فهمـان    شود به آن ها واجب مي پس از قبول اسالم بر آن

  .ها بجنگ آن اگر نپذيرفتند با آن
دار خـدا   چنانكه در اين حديث خيلي صريح بيان شده رسول اهللا علي را دوست

اي بهتـر از   داند و چـه مـژده   دار علي مي و رسول خدا را دوستو رسول و نيز خدا 

  .!يا عليفنعما هی بشری لک اين؟ 

  :شجاعت علي

حضرت علـي مـردي بـود شـجاع و نيرومنـد و در عـين حـال خبيـر و دانـا؛ در          
آمـدي   از هيچ پيش. قاموس حياتش اصالً واژه و مادة ترس و هراس وجود نداشت

اين مرد روحاني و عظيم هم مـرد ميـدان جنـگ    . ترسيد هرچند خطرناك بود، نمي
شـجاعت و قـدرت بـازو و قـوت قلـب علـي در       . بود و هم رجل حظيره علم ديـن 

ما اكنـون چنـد مـوردي از    . موارد متعددي تجلي كرده كه تاريخ ضبط كرده است
  :كنيم ها را در اين كتاب ذكر مي آن

  :جرتدر شب ه -1

كرد دسـتور داد   رت زندگي ميبه علي كه در خانة آن حض �حضرت رسول 
خواست از مكه به مدينه هجرت فرمايد، در خوابگـاهش كـه در آن    تا شبي كه مي

فصل در اثر اعتدال هوا در حياط خانه قرار داشت بخوابد، تا اگر كفـار كـه در آن   
شب موعود مراقـب آن حضـرت خواهنـد بـود از شـكاف در ورودي يـا از محـل        

ر به داخل خانه نظر اندازند، با ديدن علـي در خوابگـاه   مرتفعي مانند بام خانة مجاو
رسول اهللا تصور كنند كه آن حضرت در جاي خود خوابيده است و اين امـر بـراي   
آن حضرت فرصتي باشد تا موفق شود در آن شب از مكه خارج گردد و به جـائي  

  .كه طبق نقشه در نظر داشت برود
گيرد كه ممكـن اسـت    قرار مي علي با يقين به اين كه در معرض خطر شديدي

به قيمت جانش تمـام شـود، ايـن مأموريـت دينـي را مخلصـانه و صـرفاً بـه خـاطر          
  .رضايت خدا قبول كرد و در خوابگاه آن حضرت خوابيد
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. تواند به خوبي از عهدة انجام اين كار خطرناك برآيـد  علي مطمئين بود كه مي
ده و مهـاجمي هرچنـد رزمنـ    زيرا از طرفي اطمينـان داشـت كـه از عهـدة دفـع هـر      

جـان كنـد و از طرفـي ديگـر      يد كه او را آناً جثة بـي آ زورمند باشد به درستي برمي
يقين داشت كه گرچه كفار خانه در آن شـب محاصـره خواهنـد كـرد و زيـر نظـر       

چـه عـادت و   . خواهند گرفت، ولي در طول شب كاري به خانـه نخواهنـد داشـت   
ب به خانه كسي كـه بـه او سـوء قصـد دارنـد      رسم موروثي عرب اين بود كه در ش

هجوم نبرند و اين امر يعني شبيخون را خيلي قبيح و بـرخالف مروئـت و مردانگـي    
به همين لحاظ بود كه كفـار قـريش در نظـر داشـتند خانـه را در طـول       . دانستند مي

شب تحت مراقبت گيرند و در هنگام صبح كه حضرت رسول طبق معمول گذشته 
رود مقصـود   شود و براي انجام نماز صبح بـه مسـجد الحـرام مـي     مياز خانه خارج 

  .مشؤم خود را انجام دهند
گذشته از اين حضرت رسول به حضـرت علـي دسـتور فرمـود تـا آن شـب در       

هـا و امانـات مـردم را كـه نـزد آن       جايگاه آن حضرت بخوابد و روز بعدش سپرده
يقين داشت كه آن حضرت  لهذا علي. ها مسترد نمايد حضرت بوده به صاحبان آن

رسد و او پس از سـفر آن حضـرت    تلويحاً فرموده است هيچگونه آسيبي به او نمي
صـاحب   هـا بـاز گردانـد؛ زيـرا فرمـايش      باقي خواهد ماند، تا ودايع مردم را بـه آن 

  .رسالت بزرگ به خطا نخواهد رفت
 گرچه علي با اين وصف بر حيات خويش اطمينان داشت، ولي يقين اسـت كـه  

خواهد تا كسي از روي ميـل و   نظير مي مع الوصف شجاعت شديد و قوت قلب كم
  .عالقه اين كار خطرناك را به عهده بگيرد و عمالً اقدام و انجام دهد

شد، علـي در دهـان مـرگ سـرخ قـرار       مگر نه اين است كه همين كه صبح مي
  گرفت؟ مي

وابگـاه رسـول اهللا   مگر نه اين است كه كفار در هنگام صبح با ديدن علـي در خ 
بردند كه در اثـر وجـود علـي در خوابگـاه رسـول اهللا فريـب        پي به خطاي خود مي

  شان نجات يافته است؟ خورده اند و رسول اهللا بدين سبب از دست
پس حضرت علي سبب مؤثر و عامل بس مهمـي در موفقيـت حضـرت رسـول     

ر امـر  علـي نقـش عظيمـي د    ،براي هجرت گرديده اسـت و بـه اصـطالح امـروزي    



    

  
    

  

 

        ﴾137﴿   صهرين

هجرت آن حضرت به عهده گرفته و به خوبي انجام داده است و بدين جهت يقين 
است كه كفار از كار علي خشمگين خواهند شد و طبيعي است كه بـراي تخفيـف   

  .شدت خشم خود قبل از هر كاري ظاهراً بايد او را به قتل برسانند
نـه تنهـا از   ولي چون لطف خدا و بركت نظر رسول اهللا شـامل حـال علـي بـود،     

  .مرگ نجات يافت، بلكه كمترين آزاري هم نديد
گشـايد، بلكـه    كفار فهميدند كه قتل علي نه تنها گرهي از مشكل كارشان نمـي 

زيــرا قتــل ايــن بزرگــوار خشــم بنــي هاشــم را . كارشــان را مشــكلتر خواهــد كــرد
تند و اي را به بار خواهد آورد، لهذا كاري به كار علي نداشـ  برانگيخته جنگ طايفه

بدون فوت وقت براي دست يافتن بر حضرت رسول و رفيق و همسفرش ابوبكر به 
  .اطراف و طرح خارج مكه شتافتند

  روز بدر -2

قبل از اين كه عمـالً جنـگ درگيـرد، طبـق رسـم آن روزگـار        )1(در غزوه بدر
هـاي عتبـه بـن     بدين گونه كه سه تن از جنگاوران قريش به نـام . مبارزه به ميان آمد

بيعه و پسرش وليد بن عتبه و برادرش شيبه بن ربيعه كه هرسه تن در فنون جنگـي  ر
مهارت داشتند، از صف مشركين خارج شدند و به ميان دو صف آمدند و مسلمين 
را به مبارزه خواستند تا سه تن را بين خود به ميان دو صف بفرستند كه تـن بـه تـن    

  .باهم بجنگند
امـا عتبـه بـن    . به ميان دو صف شـتافتند ) اهل مدينه(لذا سه نفر از جوانان انصار 

خواهيم با قوم خودمان يعني مسلمين قـريش   ما مي: ها را نپذيرفت و گفت ربيعه آن
مبارزه كنيم نه با شما كه همشأنِ ما نبوده در اصالت با ما برابر نيستند و نـداء در داد  

  .شأن ما باشندكساني به سوي ما بفرست كه قوم ما و هم! اي محمد: و گفت
                                         

در ) مـيالدي  624مـارس سـال    13(رمضان سال دوم هجـرت   17جنگ بدر اول صبح جمعه  -1
محلي به نام بدر بين رسول اهللا و اصحابش از يك طـرف و مشـركين مكـه از طـرف ديگـر      

با آن كه عده مسلمين كم و تجهيزات جنگـي كـافي نداشـتند بـر كفـار كـه عـده        . واقع شد
بـدر بـه   . لحه و تجهيزات جنگي كامل و ذخاير كافي داشتند، پيروز شدندزيادي بودند و اس

فاصلة يك شب با حركت شتر از مكه به طـرف طـايف واقـع شـده و چـون مالـك اول آن       
  .مردي بوده به نام بدر اين محل به نام او شهرت يافته است
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اين بار طبق خواسته او حمزه بن عبدالمطلب عموي رسـول اهللا و علـي بـن ابـي     
طالب پسر عموي رسول اهللا و عبيده بن الحارث بن عبدالمطلب پسر عموي رسـول  

شي و از بني هاشم بودند از صف مسـلمين خـارج شـدند و بـه     ياهللا كه هرسه تن قر
علـي نيـز بـا    . به درآميخت و او را به قتل رساندفوراً حمزه با عت. ها شتافتند سوي آن

وليد پسر عتبه درآميخت و فرصت عمل را از دستش گرفت و او را با يك ضربت 
بـن ربيعـه در مقابـل عبيـده بـن      چون شيبه . رآورد و به زمين افكندشمشير از پاي د

كمكش شتافتند؛ كار شيبه را يـك سـره    كرد، حمزه و علي به الحارث مقاومت مي
  .دند و او را كشتندكر

  :در اينجا

در اينجا بايد توقف كنيم و سر تعظيم و اجالل در مقابل علي خم كنيم چـه در  
اين ماجرا اگـر حمـزه بـر عتبـه بـن ربيعـه غالـب شـد و او را كشـت، گرچـه عتبـه            

زيرا حمزه بن عبدالمطلب نيز يكي . جنگاوري كار آزموده بود، ولي عجيب نيست
وار كار ماهر و اسلحه باز نامداري بـود كـه جنـگ ديـده و     از شجاعان ورزيده و س

  .در فنون جنگ ماهر بود
اما علي كه بر وليد بن عتبه سلحشور ماهر قريش پيروز گرديـد، در ايـن تـاريخ    

اي بود كه تاكنون هرگز نه تنها عمـالً   نوجوان بيست و پنج ساله) تاريخ جنگ بدر(
نه با . حنة جنگ را به چشم نديده بودوارد ميدان جنگ نشده بود، بلكه هيچگاه ص

مـع الوصـف   . شمشير آشنائي داشت و نه با نيزه الفتي و نه با دشمني در آميخته بود
در اينجا كه اولين بار شمشير به دست گرفته است كار يك نفر جنگـاور شـجاع و   

دهد كه گوئي در فنون جنگي بصير و تا آنجا كـار   كند و انجام مي دلير را قبول مي
كند بـا يكـي از پهلوانـان ورزيـده و      رده و از كارش مهارت آموخته كه قبول ميك

مشهور عرب يعني وليد بن عتبه به مبارزه و به جنگ تن بـه تـن، تـن در دهـد و بـه      
گيرد كـه قبـل از ايـن كـه او بتوانـد       حدي مهلت را از دست حريف نيرومندش مي

كـارش را يكسـره   شمشيرش را به حركت درآورد، علـي بـا يـك ضـربت كـاري      
  .افكند كند و به زمين مي جان مي اي بي كند و او را الشه مي
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هـاي جنـگ قبـول     اين چه شخصـيتي اسـت كـه اوالً بـا آن كمبـودي     ! اهللا اكبر
كند با يكي از شجاعان ماهر عرب طرف مبارزه شود و هيچ خوف و رعبـي بـه    مي

ا بـا يـك ضـربت كـاري     ثانياً وارد كار شده اين پهلـوان جنگـي ر  . دهد دل راه نمي
  .بكشد و به زمين افكند

خدا قلب علي را قوي و به پنجه و بازويش قدرت . حقاً عنايت خدا در كار بود
داد و او بر دشمن مقتدرش پيروز فرمود و از اينجا استحقاق لقب اسداهللا الغالـب را  

  .پيدا كرد

  :در واقعة خندق -3

العـرب كـه در اثـر ازيـاد      ةدر سال پنجم هجرت، يهوديـان سـاكن شـبه جزيـر    
شـان در آتـش حقـد و حسـد      قدرت مسلمين و پشـرفت سـريع ديـن اسـالم قلـوب     

سوخت، مشركين قـريش و سـاير قبايـل و احـزاب عـرب را بـا خـود همـدل و          مي
نمايند تا قواي زيادي فراهم كنند و همه باهم به مدينه حملـه نماينـد و    همدست مي

. را قتـل عـام و شـهر مدينـه را غـارت نماينـد       رسول اهللا را به قتل رسانند و مسلمين
  .كنند شوند و مقدمات كار را فراهم مي عمالً نيز وارد كار مي
رسـد و رسـول اهللا و مسـلمين را در فـزع و      وف به مدينـه مـي  خبر اين اقدام مخ

اندازد؛ زيرا عده نيروها و تجهيزات و ابزار جنگي مدينه در مقابـل جمـع    خوف مي
گويد ده هزا نفـر بودنـد نـاچيز     مل دشمن مهاجم كه تاريخ ميكثير و تجهيزات كا

در فـارس وقتـي    :گويـد  در اين گيرودار سلمان فارسي صحابي رسول اهللا مـي . بود
آيـد، پارسـيان دورادور شهرشـان خنـدق      كه براي شهري چنين وضـعي پـيش مـي   

. شـوند ها نتوانند وارد شـهر   زنند تا از ورود دشمن به شهر جلوگيري كنند و آن مي
كند تا جهت شمالي شهر كه زمين ساده و براي عمليات جنگي مناسب  پيشنهاد مي

بود، خندق حفر نمايند و بقيه جهات شهر كه مزارع و باغ و نخلستان اسـت، چـون   
براي عمليات جنگي از كر و فر پياده نظام و تاخت و تاز سواره خطرناك اسـت و  

وضع خود باشد؛ زيـرا  د، كماكان در انداز دشمن خود را در مخاطر آن جهات نمي
  .آيد نمي خطر از آن سو
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مسلمين به امر رسـول  . شود اين پيشنهاد مورد پسند رسول اهللا واقع و پذيرفته مي
خـود  . كننـد  شوند و شب و روز خيلـي شـتابان كـار مـي     اهللا خيلي سريع مشغول مي

ق در ظـرف  كند تا آن كه اين خنـد  ها كار مي حضرت رسول نيز شخصاً همراه آن
مسلمين در پناه اين خندق براي دفاع از شـهر مسـتقر   . شود شش شبانه روز تمام مي

  .ماند سابقه شهر مدينه از هجوم دشمن در امان مي با اين تدبير بي. شوند مي
يهود و قريش و ساير احزاب عرب مغرورانه به سوي مدينه پـيش تاختنـد اميـد    

اين تـداركات و تجهيـزات كـافي كـه فـراهم      داشتند كه با اين عده خيلي زياد و با 
خيلـي زود بـر مسـلمين    . كرده اند و در اختيار دارند، هيچ مشـكلي در كـار نباشـد   

ها را تا آخرين نفر نابود كنند و از صفحه وجود معـدوم نماينـد و    پيروز گردند، آن
  .در صفحه تاريخ جاي دهند

افتد كـه هـيچ وقـت     ميشان به چيزي  رسند، چشم اما همين كه به كنار شهر مي
ــود كــه از محاســبة آن  ــد و آن همــين خنــدق ب ــود و تصــور   نديــده ان هــا خــارج ب

  .كردند كه مواجه با چنين مشكل ال ينحلي بشوند نمي
به هرحال راهي نبود جز اين كه در آن سوي خندق رو به روي مسلمين كه در 

ازي با تير كمـان  جز تيراند. آن طرف مستقر شده بودند اردو بزنند و موضع بگيرند
هـا   خصوصاً كه مسلمين در پشـت ديوارهـاي خانـه   . آمد شان برنمي كاري از دست

  .دادند ها را با تير، خيلي خوب پاسخ مي سنگر گرفته بودند و تيرهاي آن
تواند كاري از پيش برد تا به مقصود خود  با اين وضع معلوم بود كه دشمن نمي

د و تيراندازي با كمـان بـه تنهـائي در كـار     ياب زيرا به جنگ اصلي دست نمي. برسد
. چه در آن روزگار پيشرفت و پيروزي با نيزه و شمشير بود. جنگ اثر مهمي ندارد

لذا دشمن در كارش متحير شد كه چه كند؟ آيا مأيوسانه دسـت خـالي برگـردد و    
ارمغانِ خجلت و شرمساري با خود ببرد، يا مدت خيلـي طـوالني در پشـت خنـدق     

آن هم معلوم نيست آخر چه شود و تا كي بماند؟ مخصوصاً كه ابوسفيان بماند كه 
كار حمله به مدينـه خيلـي آسـان و خيلـي      ،به سران قبايل و احزاب عرب گفته بود

اينـك دچـار   . شـان خواهـد شـد    زود انجام خواهد گرفت و غنـايم زيـادي نصـيب   
  .مشكلي شده اند كه در حل آن به كلي درمانده اند
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ي بحراني و سرگرداني بعضي از پهلوانـان مشـهور دشـمن از قبيـل     در همين اثنا
، عكرمه بن ابي جهل، ضرار بن الخطاب و چند تن ديگر از اين )1(ود عمرو بن عبد

محلـي از خنـدق را كـه    . ها پيش آمـده بـود، خشـمگين شـدند     وضعي كه براي آن
آن سـو بـه ايـن    هاي خود سـواره از   تنگتر از بقيه قاط بود در نظر گرفتند و با اسب

لذا گروهي از مسلمين به رهبري علي بن ابي طالب بـه مقابلـه   . سوي خندق پريدند
ود ايـن پهلـوان    ها درآميزند، عمـرو بـن عبـد    ها شتافتند و قبل از اين كه با آن با آن

علي بن ابـي  . كند دهد و از گروه مسلمين طلب مبارزه مي نظير عرب ندا در مي كم
عمـرو كـه علـي را در    . رود دهد و پيش مـي  سخ مثبت ميطالب به دعوت عمرو پا

تـو چـرا اي پسـر    : گويـد  پندارد متكبرانـه مـي   مقابل خويش نوجوان غير جنگي مي
علـي بـا كمـالِ جـرأت     . دارم تـو را بكشـم   برادرم؟ به خدا قسـم مـن دوسـت نمـي    

هـردو از اسـب پيـاده     .دارم تو را بكشم دا خيلي دوست ميولي من به خ: گويد مي
  .شوند ور مي گردند شمشير به دست به يكديگر حمله مي

كند و عمـرو را   سابقه پيشدستي مي خيلي عجيب است كه علي اين نوجوان كم
همراهـان عمـرو   . زنـد  آورد و او را به زمين مـي  با يك ضربت شمشير از پاي درمي

شـوند و فـرار    ها نيز از رزمندگان كار كشته بودنـد، مبهـوت و مرعـوب مـي     كه آن
پرند، تا به قرارگاه خود بشتابند و خبر قتـل عمـرو    كنند و به آن سوي خندق مي مي

  .را كه باورنشدني بود، به مردم برسانند
علي با اين پيروزي عظيم، پرچم فخر و مباهـات را بـدوش گرفـت و بـه سـوي      

  .رسول اهللا و مسلمين شتافت تا مژده اين توفيق مهم را به آنان بدهد

                                         

ني كلب آن را هاي ب الجندل كه عرب مةود به فتح بر وزن قد نام بتي بوده در شهر دو - 1

θ#)﴿: فرمايد سوره نوح ذكر كرده مي 23قرآنكريم آن را در آيه . پرستيدند مي ä9$ s% uρ Ÿω ¨βâ‘ x‹s? 

ö/ä3 tG yγÏ9#u Ÿω uρ ¨βâ‘ x‹s? # tŠuρ Ÿω uρ % Yæ# uθ ß™ Ÿω uρ šWθäótƒ s−θ ãètƒ uρ # Z�ô£ nΣ uρ ∩⊄⊂∪﴾ قوم نوح به هم «: يعني

يد، نه ود، نه سواع، نه يغوث، نه يعوق هرگز هيچكدام از خدايان خود را ترك نكن: گفتند
ولي متأسفانه مردم حتي بعضي از اهل علم دين اين كلمه را اشتباهاً . »و نه نسر هيچكدام را

  .خوانند كه البته غلط است و عبد ود يعني بنده بت ود به ضم واو بر وزن بت مي



    

  
    

  

 

        ﴾142﴿   ����طالب  علي بن ابي   

وان كار كشته خيلي مشهور عرب بود كـه كمتـر كسـي از    عمرو بن عبد ود پهل
چنانكه گفتيم تا آنجا خيـره  . سلحشوران عرب ياراني مقابله و مبارزه با او را داشت

ميل ندارم با تو : زد كه به علي گفت سر بود و الف و دالوري و مهارت جنگي مي
آسـان  يعنـي كشـتن علـي را بـه حـدي بـراي خـود سـهل و         . مبارزه و تو را بكشـم 

. داد؛ ولي ميل نداشت اين كار را بكنـد  پنداشت كه كمترين شكي بدل راه نمي مي
بينيم كه علي او را به حساب نياورد و به حدي از خود اطمينان غلبه  مع الوصف مي

بـه   مـن : و پيروزي بر او داشت كه هيچ اعتنائي به او نكرد و قسم ياد كرد و گفـت 
  .انكه گفته بود، او را زود كشتچن. دارم تو را بكشم خدا دوست مي

اي از شجاعت علي كـه همـه در زمـانِ     اين سه واقعه بس مهم را به عنوان نمونه
دهيم تا خود به عمق كـار و   حيات رسول اهللا بوده در نظر خوانندگان عزيز قرار مي
  .شدت شجاعت اين شخص عظيم جهان اسالم پي برند

و سـاير امـم جهـان مراجعـه نمـاييم و       ناگفته نماند كه اگر به تاريخ امت اسالم
ها را چه در زمان گذشـته و چـه در اوان حاضـر     هاي معروف رزمي امت شخصيت

رسيم كه كمتـر كسـي پيـدا شـده كـه جـامع        به نظر آوريم، به اين حقيقت واقع مي
روحانيت و شجاعت باشد؛ بلكه يا رجل روحاني صرف بوده يـا فقـط مـرد ميـدان     

  .جنگ
هم شخصيت عظـيم  : ين قاعده كلي جامع هردو صفت بودولي علي برخالف ا

به عبارت ديگر علي هـم اهـل مسـجد و    . روحاني داشت و هم شجاعت و دالوري
نقطة تعجب اينجاسـت   .)2(و شمشير و حراب )1(منبر و محراب بود و هم مرد حرب

كه علي با آن كمـي سـن و عـدم آمـوزش در عمليـات جنگـي چنانكـه گفتـيم بـا          
. گرديـد  ها غالـب و پيـروز مـي    جنگيد و بر آن اور و مشهور عرب ميقهرمانان جنگ

  .حقاً كه در اين راه مؤيد به تأييد رب عالمين بود

  

  

                                         
  .حرب يعني جنگ -1
  .حراب يعني نيزه -2
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  :فصاحت و بالغت كالم علي

نانِ متفـرق امـام را در   خسـ مواعظ علي را در نهج البالغه يـا  ها و  هركس خطبه
و از قواعد و [ر اندازد ساير كتب مطالعه كند يا به اشعاري كه به علي منسوبست نظ

محققاً در كالم علي به حدي علو فصـاحت و   ]ادبيات زبانِ اصيل عرب مطلع باشد
بيند كه جز كالم اهللا و كـالم رسـول اهللا در كـالم فصـحا و بلغـاء عـرب        بالغت مي

  .هرگز چنين چيزي نخواهد ديد )1(عرباء
از ايـن  اين خصوصيت از آنجـا بـراي علـي بـه وجـود آمـد كـه چنانكـه پـيش          

نگاشتيم، او از سن شش سالگي تا بيست و پنج سالگي يعني نوزده سال متـوالي در  
نظير و منحصر بـه فـرد بـود و     منزلي به سر برد كه از حيث بركت معنوي در دنيا بي

تـرين   ترين و بليـغ  مانندي پرورش يافت كه فصيح تحت عنايت و تربيت شخص بي
  .سخنورِ عالم بود

 نه نبوت و اين شخص عظيم خير البشر محمد ابـن عبـداهللا  اين منزل مبارك، خا
  :فرمايد بود كه مي �

  »أَنَا َأْفَصُح َمْن َنَطَق بِالضادِ «
  .كند ترين كسي هستم كه تكلم به حرف ضاد مي من فصحيح: يعني

هـاي متـداولِ    حرف ضاد اختصاص به زبانِ عرب دارد؛ چه در هيچيك از زبان
  .نيده نشده استدر دنيا حرف ضاد ديده و ش

چـون حضـرت رســول كـه مربـي علــي بـوده فصـيحترين قــوم عـرب بــود، در        
  .ساختن كالم علي اثر گذاشت و او را فصيح و بليغ بار آورد متوحل

اينك يكي از شعار پرمغز امير بالغت را كه در باره هويت و تساوي افـراد بشـر   
  :فرمايد كه مي كنيم و اهميت علم دين سروده است، به عنوان نمونه نقل مي

  ال أكفــــاءالنــــاس مــــن جهــــة التمثــــ
  أبـــــــــــــــــــــوهم آدم واألم حـــــــــــــــــــــواء

  صــلهم شــرفوإن يكــن لهــم فــي أ
  والمــــــــاءيفـــــــاخرون بــــــــه فـــــــالطين 

                                         
  .ي عرب اصيلعرباء بر وزن رعناء يعن -1
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  مـــا الفضـــل إال ألهـــل العلـــم إنهـــم
  دالءعلـــى الهـــدى لمـــن اســـتهدا أ

ـــــداً  ـــــه أب ـــــاً ب   ففـــــز بعلـــــم تعـــــش حي
  فالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتى

  هــــــــــــــــــــل العلــــــــــــــــــــم أحيــــــــــــــــــــاءوأ
  كـــان يحســـنهوقيمـــة المـــرء مـــا قـــد  

  )1(عـــداءجـــاهلون ألهـــل العلـــم أوال
  

افراد بشر از حيث هيكل و ساختمان جسد و اعضاء و جـوارح ظـاهري و   : يعني
اگر كسي به اصالت خود به نـازد و  . باطني تفاوتي باهم ندارند و همه باهم يكسانند

براي خود از اين جهت برتري و شرف بر ديگران پنـدارد، پـس بايـد بدانـد كـه از      
ها گـل اسـت و آب و    زيرا اصل اول همه آن. با ديگران ندارداين جهت هم فرقي 

  .از اين جهت كسي بر ديگري برتر نيست
بدان كه هيچ فخر و فضيلتي براي هيچ احدي بر ديگري نيست جـز بـراي اهـل    

ها هستند كه بـراي جوينـدگان راه مسـقتيم الهـي مرشـد و هـادي        چه اين. علم دين
همـه مـردم مردگاننـد ولـي     . ميشـه زنـده بمـاني   باشند؛ پس علم دين بياموز تا ه مي

هميشه حتي پـس   هاي علوم غير ديني ن فنون و رشتهحتي علماء و دانشمندا(علماء 
شان هميشه در كتـب بـاقي و نـام بلندشـان      آثار نافع. از مرگ هم زنده و جاويدانند

 ارج و ارزش هركسي در ميان خلـق بـه  . )باشد دائماً در زبان مردم جهان جاري مي
دانشـان دشـمن    ايـن را هـم بايـد فهميـد كـه بـي      . همان اندازه است كه دانـش دارد 

  .دانشمندانند
  :فرمايد پس از فتح و پيروزي در جنگ بدر بدين مناسبت مي

  نصـــــــرنا رســــــــول اهللا لمــــــــا تــــــــدابروا
ـــه المســـلمون ذووالحجـــي   وثـــاب إلي
  ضــــــربنا غــــــواة النــــــاس عنــــــه تكرمــــــاً 
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  يــروا قصــد الســبيل وال الهــدىولمــا 
ـــــــا بالهـــــــدى ـــــــا  ولمـــــــا أتان   كـــــــان كلن

  )1(على طاعة الرحمن والحق والتقـى
  

به ياري رسول اهللا برخاستيم، از همان روزهاي اول بعثـتش،  ) اهل بدر(ما : يعني
آنگاه كه اين دشمنان مشرك و مغلـوب شكسـت خـورده از قبـول دعـوتش روي      

  .فتند و به دورش جمع شدندگردانيدند و مسلمين دانا به سويش شتا
ايـن دشـمنان مشـرك و    . براي دفاع از رسـول اهللا خـوب زديـم   ) بدر(در اينجا 

گمراهي را كه نه قبالً دين صحيحي داشتند و نه اكنون كه رسول اهللا از سوي خـدا  
) اهـل بـدر  (براي هدايت خلق مبعوث شده است دين حقـش را پذيرفتنـد ولـي مـا     

ه سوي دين حق هدايت فرمود، زود پـذيرفتيم و خـدا را   همين كه رسول اهللا ما را ب
  .اطاعت كرديم و راه پرهيزكاري را پسنديديم و در پيش گرفتيم

غز اين امير فصاحت كه بـه پسـر عمـوي خـود     ماين هم يكي از مواعظ نثري پر
  :فرمايد عبداهللا بن عباس نوشته مي

ه فوت ما لم أما بعد فإن المرأ قد يسره درك ما لم يكن ليفوته ويسوئ«
سفك على ما رتك، وليكن أفليكن سرورك بما نلت من آخ. يكن ليدركه

س عليه فاتك منها، ما نلت من دنياك فال تكثر به فرحاً، وما فاتك منها فال تأ
  .)2(»الموت جزعاً، وليكن همك فيما بعد

آورد او  بني آدم چنين است كه چيزي كه به دست مـي  طبيعت و سرشت: يعني
سـازد و چيـزي را كـه از دسـتش در رود او را اسـفناك و       و خرسند مـي را مسرور 

كند، تو به دنيا زياد دل مبند، دلخوشي و خوشحالي تو بايد بـه خيـرات    غمگين مي
ها دست يابي و تأسف و دلتنگي بـود بايـد از منـافع اخـروي      اخروي باشد كه بدان

  .اي باشد كه از تو فوت شده و بدان دست نيافته
ز مال و متاع دنيا به دست آوردي زياد خوش مدار و از آنچه از دنيا به آنچه ا

اهتمام و كوششت بايد . كه به تو نرسد هيچ تأسف مخور و دل بدان تنگ مدار
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äο﴿ز مرگ براي تو نافع و مفيد باشد نسبت به اموري باشد كه پس ا t� ÅzFψ$# uρ ×�ö� yz 

#’ s+ö/ r& uρ ∩⊇∠∪﴾ )است و هم جاويدانجهان آخر هم بهتر ) 17: األعلي.  

  :گويد مي بعبداهللا بن عباس 

  »نتفعت بكالٍم بعد كالم اهللا ورسوله كانتفاعي بهذا الكالمما ا«
ي ماننـد ايـن   بعـد از كـالم رسـول اهللا از هـيچ سـخن     من بعد از كالم اهللا و : يعني

  .استفاده نكردم) كالم علي(سخن 
  :فرمايد كند و مي ميامام در عبارت رساي نثري ديگر به عموم مردم نصيحت 

ــاك فــي نفســك بلــوغ لــذة أو شــفاء غــيظ « ال يكــن أفضــل مــا نلــت مــن دني
  »وليكن أطفاء باطل ونصر حق

مبادا نزد تو بهترين چيزها از دنيايـت ايـن باشـد كـه بـه لـذات و عـيش و        : يعني
نوش برسي، يا آرزو كني كه بر دشمنت پيـروز شـوي تـا خشـم و غضـبت را فـرو       

ن چيزها نزد تو اين باشد كه عليه باطلي قيام كني و آن را از بـين  نشاني، بلكه بهتري
  .ببري و در جانب حق به پا خيزي آن را پيروز نمائي

دانم يكي از نصايح بس مهمي را كه به والدين نسبت بـه   اينجا خيلي واجب مي
  :فرمايد شان فرموده است، نقل كنم كه مي فرزندان

ـــان غيـــر ال تقســـروا أوالدكـــم علـــى التخلـــق بـــ« أخالقكم ألنهـــم وجـــدوا لزم
  .»زمانكم

و رويـه زنـدگي و طـرز    در امور دنيـوي  (تان را مجبور نكنيد كه  فرزندان: يعني
يرنـد، زيـرا فرزنـدان شـما در زمـاني بـه وجـود        و رفتار شما را بگ قاخال) معاشرت

آمده اند كه با زمان شـما بسـي مغـايرت دارد و هـر زمـاني مقتضـياتي دارد كـه بـا         
  .)1(ات زمان گذشته مناسب نبوده و قابل قبول نيستمقتضي

تصــور نشــود كــه نصــايح و دســتورات امــام همــه روحــاني و در بــاره آخــرت 
باشند، بلكه بسيار گوناگونند هم در حكمت و فلسفه و هم در سياست ملـك و   مي

. مملكت و هم در توجيه خلق نسبت به طرز معاشـرت صـحيح بـا يكـديگر هسـتند     

                                         
  .198كتاب خلفاء محمد؛ تأليف اسمعيل سليمان المير علي، صص  -1
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مختلف با همان بالغت و فصاحت خدادادي داد سخن داده است  خالصه در امور
كه اگر ما بخواهيم در اين كتاب حتي از اين مطالـب يكـي از فرمايشـاتش را نقـل     

لذا خواننـدگان  . كنيم، اين كتاب كه در نظر است مختصر باشد، مطول خواهد شد
  .كنيم را به مراجعه به نهج البالغه راهنمائي مي

كه جمالت اين اشعار روان و عبـارات ايـن سـه موعظـة امـام      بايد توجه داشت 
بالغت و فصاحت كه ما بـراي نمونـه نقـل كـرديم بـه حـدي لطـايف فصـاحت و         
بالغت عربي دارند كه نارسايي ترجمة فارسي من و هركسي ديگـر بـه هـيچ وجـه     

اصـل كـالم    به طور كلي ترجمة هر كالمي مطابق بـا . تواند آن را منعكس كند نمي
  .ود، تا چه رسد به كالم اهللا و كالم محمد رسول اهللا و كالم علي حبيب اهللانمي ش

  :سسسس خالفت علي

دانيد اين كتاب، كتاب عقيده دينـي نيسـت، بلكـه     چنانكه مي! خوانندگان عزيز
ما بـه خواننـدگان   . كتاب تاريخ است و صرفاً متضمن حقائق و وقايع تاريخي است

باره اين خالفت هم مانند سه خالفت قبلـي بـا   دهيم كه در  گرامي عهد و ميثاق مي
عه به كتب معتمد و موثق تاريخ آنچه را حقيقت و واقعيت بوده به قلم آوريم اجمر

و هيچگونه نظر شخصي، طرفداري و تعصب نسبت به اصل تحقـق ايـن خالفـت و    
  .حوادثي كه در پي آن به وجود آمده است به كار نبريم

اي از  ه مثبت و نه منفي با عقيده مـذهبي هـيچ فرقـه   هيچگونه ارتباطي ن ،بنابراين
اميدم اين است كـه انشـاء اهللا سـوء تفـاهمي بـه ميـان       . فرق مسلمين نخواهد داشت

  .نيايد
انگيـزان آشـوبگر بـه شـهادت      نوشتيم كه او به دسـت فتنـه   سدر تاريخ عثمان 

ز حكومـت  انگيز بر مدينه مركـ  ها پس از اين واقعه اسف آن: گويد تاريخ مي. رسيد
اسالم تا آنجا تسلط يافتند و به قدرت رسيدند كه غافقي بن حـرب عـامري رئـيس    

وظيفـه روحانيـت را نيـز اشـغال      .)1(مفسدين مصر امارت مدينه را به دست گرفـت 

                                         

فقي بن حرب همان فاسق و فاجري اسـت كـه عمـود را بـر     غا. 226، صـ 7، ج ةيوالنها ةيالبدا -1
كرد با لگد دور افكند الكامل،  پيشاني عثمان زد و قرآني را كه جلو عثمان بود و تالوت مي

  .188، صـ ةيوالنها ةي؛ البدا90، صـ 7ج 
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كسي نـه  . كرد و خود را در مقام امام نماز جماعت جا زد و براي مردم نماز گذارد
از توجـه  . داشت در اين باره حرفي بزند عمالً توانست جلو گيرد و نه كسي جرأت

ها چقدر در مدينـه صـاحب قـدرت شـده      توان فهميد كه آن به اين امر به خوبي مي
  .بودند

عالوه بر اين مردم چه در مدينه و چه در ايـاالت و واليـات مملكـت اسـالم از     
. آغاز بروز آشوب و قيام بر ضد عثمان به دو گـروه متخاصـم منقسـم شـده بودنـد     

اكنـون هـم طبعـاً كماكـان طرفـدار و خونخـواهش       . ي طرفدار عثمان بودنـد گروه
بودند، گروهي ديگر دشمن عثمان بوده و اكنون هم مثل گذشـته دشـمنش بودنـد    

رفت كه اين دو گروه بر روي  هرآن احتمال مي. دانستند خونش را مباح و هدر مي
كه تنها چيـزي كـه    رسد چنين به نظر مي. يكديگر سالح بكشند و به جان هم افتند

خواسـتند ببيننـد    داشت، اين بود كه مي هريك از اين دو گروه را از اين كار باز مي
چـون اگـر معلـوم شـود در كنـار گـروه       . ايده و اقدام آينده خليفـه بعـدي چيسـت   

باشد، آن گـروه ديگـر بـه مخالفـت بـا       مخالف قرار گرفته و به زيان يك گروه مي
  .استه جنگ به راه اندازندخليفه و گروه مخالف خود برخ

عرب و زعيم بنـي اميـه    يو سياسداهيه از طرفي ديگر معاويه بن ابي سفيان اين 
در دمشق تكيه بـر اريكـه امـارت زده اسـت سـرزمين شـام اعـم از سـوريه، اردن،         

او مسلماً طرفـدار  . فلسطين و لبنان را در اختيار داشته بر اين ديار زرخيز تسلط دارد
مهمتر اين است كه عده سـپاه و  . ايستد ر صف طرفداران عثمان ميعثمان است و د

تجهيزات و اسلحه و ذخاير و خزاين مالي او خيلـي بـيش از مدينـه و سـاير مراكـز      
  .اسالمي بود

كه او و ساير طرفداران عثمان از هركسي كه به خالفت برسد جداً  واضح است
. ن خليفه مقتول مسلمين برسـد خواهند تا قبل از هر كاري به حساب قاتلين عثما مي

ها به قتـل رسـيده بـود و     به دست آن ينمظلومانه و بدون هيچگونه مجوز ديزيرا او 
صورتي كـه ايـن كـار در     چه كاري براي خليفه جديد مهمتر از اين كار است؟ در

زيـرا اگـر   . آغاز امر نه تنها براي خليفه جديد آسان نبود، بلكه محال و ناممكن بود
شد  انگيز مي كرد رو به رو با عكس العمل همان آشوبگران فتنه اين كار مياقدام به 
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كه اكنون بر مدينه تسلط يافته انـد و در مراكـز ديگـر مملكـت طرفـداران زيـادي       
  .داشتند

معلوم است كه با اين جو پـر اضـطراب و در ايـن اوضـاع و احـوال آشـفته كـه        
فشـان خطرنـاك    بر قلـة آتـش   مملكت در آشوب و فتنه فرو رفته بود و امت اسالم

توانـد   شود؛ زيـرا نمـي   قرار گرفته بود، هيچ احدي مايل به قبول وظيفه خالفت نمي
  .به تحسين اوضاع و توفيق در كارش اميد داشته باشد

به همين علل و اسباب موجود بود كه وقتي مردم به حضور علي بن ابـي طالـب   
د؛ حال آن كه نه در مدينه كسـي بهتـر و   شتافتند تا با او بيعت كنند جداً امتناع فرمو

  .تر از علي براي اين كار بود و نه در ساير جهان اسالم اليق
دانـد كـه در پـس     علي چگونه خالفت را قبول فرمايد؛ حال آن كه به يقين مـي 

هـيچ ترديـدي زود سـر     پرده ايام آينده چه متاعب و مشكالتي مستتر گرديده و بي
  .گذارد آورد و پا در ميان مي درمي

اصحاب رسول اهللا كه طلحه و زبير : گويد مي 98 ، صـ3ابن األثير در الكامل ج 
آيند تا بـا او بيعـت كننـد؛ ولـي      كنند و نزد علي مي ها بودند اجتماع مي در جمع آن

هركسـي را  . من نياز به اين امر ندارم: فرمايد كند و مي علي از قبول بيعت امتناع مي
  .نتخاب كنيد، من راضي خواهم بودكه شما براي اين كار ا

بـاز چنـدين بـار    . ما كسي جز تو را انتخـاب نخـواهيم كـرد   : گويند اصحاب مي
هـا   علي در هر بار همان جواب را بـه آن . كنند براي اين امر مهم به علي مراجعه مي

دارنـد و آخـرين بـار     هـا دسـت برنمـي    دهـد كـه اولـين بـار داده بـود، ولـي آن       مي
بينيم كه براي ايـن كـار از تـو اليقتـر و از حيـث سـابقه در        ي نميما كس: گويند مي

  .اسالم از تو جلوتر و از نظر قرابت با رسول اهللا از تو نزديكتر باشد
در (مـن بـراي شـما    . اصرار نورزيد: دهد كند و جواب مي باز علي موافقت نمي

اصـحاب   .)1(باشـم ) خليفـه (وزير باشم بهتر است از اين كه امير ) اين دوره خالفت
ايـن بـار   . داريم تا آن كه با تـو بيعـت كنـيم    به خدا قسم از دامنت برنمي: گويند مي

پس بيعت در مسجد باشد، بيعت با من نبايد در خانه پنهاني انجـام  «: فرمايد علي مي

                                         
  .136نهج البالغه چاپ بيروت، صـ  -1
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علي در حالي كه كمـانش را در دسـت    »بايد در مسجد و در مالء عام باشد. گيرد
شوند و با كمال رغبت با او بيعت  مردم خوشحال مي. دشو داشته به مسجد وارد مي

سپس زبير بن العـوام  . كند، طلحه بن عبيداهللا بود اولين كسي كه بيعت مي. كنند مي
  .كند بيعت مي

اين ماجرا در غالب كتب تاريخ عرب و غير عرب با انـدكي كـم و زيـاد ذكـر     
سـالم تـأليف دكتـر    بامـداد ا : ما اكنون خالصة ايـن مطلـب را از كتـاب   . شده است

ــارتش نقــل مــي  عبدالحســين زريــن ــا كمــي تغييــر در عب ــيم و در نظــر  كــوب ب كن
  :گويد گذاريم كه مي خوانندگان عزيز مي

سر و ساماني كه در اواخـر عهـد عثمـان مـردم را      مخصوصاً هرج و مرج و بي«
عاصي و گستاخ كرده بود، هرگونه ميل و رغبت به حكومت و امـارت را از قلـب   

  .علي بيرون برده بود )طاهر(
اي كه بني اميه در اين چنـد سـال بـر     كرد كه با غلبه علي اين را خوبي حس مي

كـه علـي   (تمام مقامات مهم پيدا كرده بودند بازگشت بـه حيـات عهـد رسـول اهللا     
آسـان نيسـت، خاصـه كـه غنـائم ايـن چنـد سـال و طـرز توزيـع آن،           ) خواست مي

  .انداخته بود هاي تازه مسلمين را تا حدي به خيال
در ايـن چنـد روزه   (از اين رو بود كه علي از قبول خالفت ابـاء داشـت و غالبـاً    

يك بار وقتي با انبوه مردم مواجه شـد  . شد از مردم پنهان مي) بعد از شهادت عثمان
اگـر   مرا بگذاريد و كسي ديگر بجوئيد از آن كه من: ها را ديد، گفت و اصرار آن

بـرم و بـه حـرف سـخنگويان و      دانـم راه مـي   كه خودم مي بپذيرم، شما را به سوئي
دهم، امـا اگـر مـرا واگذاريـد ماننـد يـك تـن از شـما          عتاب مالمتگران گوش نمي

گزينيـد اخـالص داشـته     شايد هم بيش از شما نسبت به آن كـس كـه برمـي   . هستم
تـا   در هرحال اين كه براي شما وزير و رأي زن باشم بيشتر بـه نفـع شماسـت   . باشم

  .»اي شما امير و فرمانده شومبر
گفـت؛   اين سـخنان را علـي بـه جـد و اعتقـاد مـي      «: افزايد كوب مي دكتر زرين

امـا مـردم او را رهـا    . چنانكه شيوه او بود و قصدش عذرآوردن و بازار گرمي نبـود 
يـك روز بـه دورش ريختنـد و اطـرافش را چنـان گرفتنـد كـه دو طـرف         . نكردند

ها در كار  گرفتاري. فرزندانش زير دست و پا بروند ردايش پاره شد و نزديك بود
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اما مردم او را رها نكردند . ها و از اين رو در كار بيعت ترديد داشت بود و پريشاني
اهل مدينه و مخالفان عثمـان بـا او بيعـت كردنـد و     . و اصرار رفت تا ناچار پذيرفت

 ر مدينه مانده بودنـد، پيش از همه طلحه و زبير، و حتي كساني از بني اميه هم كه د
  .»با او بيعت كردند، اما به كراهت

 106و  105و  104كـوب كـه از صـفحه     اين بود تقدير دكتر عبدالحسين زرين
بينيم كـه گـزارشِ ايـن اسـتاد محقـق       مي. كتابش به نام بامداد اسالم خالصه گرفتم

  .ها است هاي مؤرخين عرب يكسان و مؤيد آن دانشگاه تهران با گزارش
بينم، علي با التماس و اصرار و الحاح مردم از صـحابه و غيـرهم ايـن     انكه ميچن

هاي خـارج از قابـل    ها و دشواري هاي گشادة فتنه با دروازه وخالفت را كه رو به ر
  .ها داد محاسبه بود پذيرفت و دست بيعت به آن

ذي الحجه سال سـي و پـنجم هجـري     اين بيعت صبح روز جمعه بيست و پنجم
هفته بعد از شهادت عثمان در مدينه منوره، در مسـجد مقـدس نبـوي و در    يك  در

  .انجام گرفت �جنب مرقد مطهر رسول اهللا 
اولـين كسـي كـه بـا امـام      : گويـد  مي 227 ، صـ7، ج ةيالنهاو ةيابن كثير در البدا

ذي الحجه بيعت كرد و سپس روز  24بيعت كرد، اشتر نخعي بود كه روز پنجشنبه 
بيعـت عمـومي در مسـجد    ) يعني يك روز بعد از بيعت اشتر(حجه ذي ال 25جمعه 

  .نبوي انجام گرفت
زيـرا چنانكـه گفتـيم و    . به نظر من اين روايت قطعاً نه مقبول است و نـه معقـول  

چنانكه تواريخ اتفاق دارند، اصحاب رسول اهللا اعـم از مهـاجرين و انصـار چنـدين     
ا امام را راضي كنند كـه دسـت بيعـت    بار به امام مراجعه كردند و اصرار ورزيدند ت

ولي امام نظر به مشكالتي كه جـو جهـان اسـالم را فـرا گرفتـه بـود،       . ها بدهد به آن
جواب رد داد، تا آن كه آخرين بار در اثر الحاح و التماس زياد اصحاب بـا اكـراه   

هـا بدهـد و    مع الوصف باز هم راضي نشد تا در خانه دسـت بيعـت بـه آن   . پذيرفت
  .بايد در مسجد و در انظار مالء عام مردم باشد نه مخفي: فرمود

شود باور كرد كه اين امام كه چندين  بنابراين، چگونه امكان دارد و چگونه مي
شود تا مخفيانه و به آساني  كند، راضي مي بار تقاضاي اصحاب رسول اهللا را رد مي
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فـردي پنهـاني    دست بيعت به كسي بدهد كه از صحابة پيغمبر نبود؟ و چنين بيعـت 
  چه ارزش و چه اثري دارد؟

اين روايت با توجه به اين توجيه كه كردم واضح است كه اصالً صحت نـدارد  
و روايت صـحيح همـان روايـت اسـت كـه مـا آن را ذكـر كـرديم و مـورد اتفـاق           

  .باشد مؤرخين مي

  :اولين خطبة امام به عنوان خليفه مسلمين

زمام  روز جمعه كه با بيعت عمومي مردم، تواريخ اتفاق دارند كه امام در همان
خالفت را به دست گرفت، در مسجد نبـوي روي منبـر رسـول اهللا ايسـتاد و اولـين      

  :خطبة خود را در آغازِ خالفت در مالء عام چنين القاء فرمود
در ايـن  (خـدا  . باشـد  خداوند عزوجل كتابي نازل فرموده كه حقـاً راهنمـا مـي   «

پس شـما  . بد است همه را واضح بيان فرموده است آنچه نيكوست و هرچه) كتاب
دانـد بگيريـد و انجـام دهيـد و از هرچيـز كـه ايـن         آنچه را كه اين كتاب نيكو مـي 

فرائضي را كه خدا بر شما واجب . داند اجتناب كنيد و بپرهيزيد كتاب آن را بد مي
خدا شما را در بهشـت جـاي خواهـد داد خـدا     . فرموده است خوب به جاي آوريد

خدا هتك ) ها برحذر باشيد از آن(امري را بر شما حرام فرموده كه ناشناخته نيست 
را از ) هـا  به جان و مال و نـاموس و حيثيـت آن  (اندازي به مسلمانان  حرمت و دست
خدا تأمين حفـظ حقـوق مسـلمين را در بـين آنـان      . تر دانسته است هر حرامي حرام

يعنـي هرگـاه   (دانـد   هـا مـي   لمه آنمربوط به اخالص نيت و حسن عمل و توحيد ك
مسلمين نسبت به يكديگر اخـالص و اتحـاد كلمـه داشـته باشـند، حتمـاً نسـبت بـه         

كنند و امنيت عمومي در كليه شؤون اجتمـاعي   حقوق يكديگر تعدي و تجاوز نمي
  .»شود شد و حقوق عموم مردم حفظ مي برقرار خواهد

  :افزايد سپس امام مي
واقعي كسي است كه مسـلمانان از زيـان زبـانش و    پس مسلمان حقيقي و مؤمن 

هـيچ مسـلماني حـق    . از آسيب دستش در امان باشند جز در آنجا كه به حـق باشـد  
ندارد با زبان يا با دستش مسلماني را اذيت كند، مگر در موردي كه به حكم ديـن  

يعني مسلمان كاري كرده باشد كه بايد طبق حكـم شـرع اسـالم مجـازات و     (باشد 
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به كارهاي عمومي امت اهميت دهيـد و بـراي انجـام    ) عي بر او جاري شودحد شر
خيلي از مردم پـيش  . ترديد مرگ را در پيش دارد هركسي از شما بي. ها بشتابيد آن

شما را با سرود ) مانند ساربان پشت سرتان افتاده(قيامت . از شما از اين جهان رفتند
يعنـي معصـيت   (ان را سـبك ببنديـد   برد، بـار سـفرت   سفر قيامت آرام آرام پيش مي

. از عتاب و عقاب خدا بترسيد و برحـذر باشـيد  ) نكنيد تا در قيامت سبك بار شويد
در باره مسـلمين و شهرهايشـان و حتـي نسـبت بـه حيوانـات در هرجـاي مملكـت         

مبادا مسلماني گرفتار شود و به دادش نرسيد يا حيواني در معـرض  (مسؤليت داريد 
  ).ود و به نجاتش نشتابيدضياع و تلف واقع ش

خدا را هميشه اطاعت كنيد و هيچگاه از حكم خدا عصيان و تمـرد نكنيـد اگـر    
روبرو با امر خير شديد بشتابيد و آن را انجام دهيد و اگر مواجه با امر شري شـديد،  

  .روي از آن بگردانيد و رهايش كنيد
  :را تالوت كرد سورة انفال 26سپس امام براي حسن ختام خطبة نافع خود آية 

﴿(# ÿρã� à2 øŒ$# uρ øŒÎ) óΟ çFΡ r& ×≅‹Î=s% tβθ à: yè ôÒtG ó¡ •Β ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# šχθèù$ sƒ rB βr& 

ãΝä3x: ©Ü y‚ tGtƒ â¨$ ¨Ζ9 $# öΝä31uρ$ t↔sù Νä. y‰ −ƒr& uρ Íν Î� óÇuΖÎ/ Λäl s% y—u‘uρ z ÏiΒ ÏM≈t6Íh‹©Ü9 $# öΝà6 ‾=yè s9 

tβρã� ä3 ô±s? ∩⊄∉∪﴾  

كـم   )از حيـث عـدة نفـرات   مسلمين ( وريد آن زماني را كه شمابه ياد آ«: يعني
شـديد و   بوديد و در اين سرزمين از حيث قـدرت ضـعيف و نـاتوان محسـوب مـي     

آيـد و   مانند عقاب كه بر سـر پرنـدگان فـرود مـي    ) (دشمنان(ترسيديد كه مردم  مي
پس خداوند تبـارك و تعـالي شـما    . شما را بربايند و از بين ببرند) ربايد ها را مي آن

جــاي داد و جمــع و متحــد و مؤيــد بــه يــاري خــود فرمــود و  )دينــهشــهر م ( را در
اميد است با ياد اين عنايات الهي كـه  . هاي طيب و حالل به شما عطاء فرمود روزي
  .)1(»لطف فرموده است سپاسگذارش باشند بر شما

                                         

تعـالى أنـزل كتابـًا هاديـًا بـين فيـه إن اهللا «: فرمايـد  اين است متن خطبه عربـي امـام كـه مـي     -1
الخيــر والشــر، فخــذوا بــالخير ودعــوا للشــر، الفــرائض أدوهــا إلــى اهللا ســبحانه وتعــالى 
يؤدكم إلى الجنة، إن اهللا حرم حرمًا غير مجهولـة، وفضـل حرمـة المسـلم علـى الحـرم 
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  در خطبه امام چه مي بينيم؟

بـارة   شود امام در اين خطبـه نسـبت بـه شـخص يـا در      به طوري كه مالحظه مي
زند و از ايـن بابـت چيـزي حتـي كمـك از كسـي        خالفتش يك كلمه حرف نمي

هـا داده   چون امام در اثر اصرار و الحاح خود مردم دست بيعت بـه آن . خواهد نمي
ار و پشتيبان خليفة خواسته خـود باشـد،   دها به حكم دين مكلف بودند طرف بود، آن

  .ها نخواهد گو آن كه خليفه از آن
خالفـت خـود را در ادراه مملكـت اسـالم براسـاس دسـتورات و       امام سياسـت  

  :فرمايد تعليمات قرآنكريم قرار داده كه در ابتداء خطبه مي

  »اً بين فيه الخير والشر فخذوا بالخير ودعوا الشريإن اهللا أنزل كتابًا هاد«
در اين هنگام كه امام به خالفـت رسـيد، اوضـاع كشـور چنانكـه شـرح داديـم        

فكر تمرد و عصيان در بين غالـب طبقـات مـردم در اغلـب نقـاط      . ودخيلي آشفته ب
لذا ايـن مـردم بـيش از هـر چيـزي نيـاز بـه تقويـت روح،         . گرفت كشور شدت مي

تحسين نيت، اصالح اخالق و اخالص در قول و عمـل داشـتند، تـا آن كـه بـا ايـن       
  .اوصاف يك امت صالح و مصلح و قابل حيات مطلوب باشند

هاي خطبه امام منطبق با اوضـاع و احـوال    شود بقية جمله ه ميلذا چنانكه مالحظ
ها را به سوي ساحت روحانيت  اين مردم بوده همه مواعظ و ارشاداتي است كه آن

كشد و هرگاه چنين باشند، امت محمـد بـه خيـر و سـعادت      و كماالت انسانيت مي

                                                                                             

كلها، وشـد بـاإلخالص حقـوق المسـلمين، والمسـلم مـن سـلم المسـلمون مـن لسـانه 
بـادروا أمـر العامـة وخاصـة . ال يحل لمسل أذى مسلم إال بمـا يجـب.  بالحقويده إال

أحدكم الموت، فإن الناس إمامكم، وإنما خلفكم الساعة تحدوكم، فتخففوا تلحقوا، 
اتقـوا اهللا فـي عبـاده وبـالده، فـإنكم مسـؤولون حتـى عـن . فإنما ينتظـر بالنـاس أخـراهم

وه وإذا رأيـتم الخيـر فخـذوه، وإذا رأيـتم الشـر البقاع والبهائم، ثم أطيعوا اهللا وال تعصـ
#)﴿فــــــــــــــــــدعوه  ÿρ ã� à2øŒ $#uρ øŒ Î) óΟçFΡ r& ×≅‹ Î=s% tβθ à:yèôÒ tG ó¡ •Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# šχθ èù$ sƒrB βr& ãΝ ä3 x:©Üy‚ tG tƒ 

â¨$ ¨Ζ9 $# öΝ ä31uρ$ t↔sù Ν ä. y‰−ƒr&uρ  ÍνÎ� óÇ uΖÎ/ Λ äl s% y— u‘ uρ zÏiΒ ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9 $# öΝ à6 ‾=yès9 tβρ ã� ä3 ô± s? ∩⊄∉∪﴾  خطبـه  اين

  .امام در اكثر كتب تاريخ آمده است
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جـاي   شـود و بـر   رسند و امنيت و آسـايش عمـومي اعـاده مـي     دنيوي و اخروي مي
  .نشيند آشفتگي و اختالل كنوني مي

عمـر شـما    :فرمايـد  نمايد مي آري، امام در اين خطبه مردم را متوجه آخرت مي
. شـويد  هـا ملحـق مـي    رسد و شما بـه آن  گذرد و به آخر مي نيز مانند گذشتگان مي
گذران به فكـر جهـان جاويـدان باشـيد از اينجـا بـراي آنجـا         پس بايد در اين جهان

  .اد برگيريد و از زيان تمرد و عصياني كه در سر داريد بپرهيزيدتوشه و ز
مسلمان كسي است كه ديگران از ايـذاء  : فرمايد امام با الهام از حديث نبوي مي

  .زبان و از آزار دستش در امان باشند
، دروغ، شـهادت زور  )چينـي  سـخن (حقا اين زبان اسـت كـه بـا غيبـت، نميمـه      

كند  فتراء و بحث و جدال باطل مردم را اذيت مي، فحش، تهمت، ا)شهادت ناحق(
و چه بسا كه اين زبان كار را به جائي برساند كه منجر بـه زد و خـورد و منتهـي بـه     

اي يـا جهـاني شـده اسـت چنانكـه شـاعر عربـي         قتل فردي يا جنگ و مقاتله طايفه
  :گويد مي

  )1(وإن الحرب أولها كالم
 شـود و ايـن   بشـود از كـالم شـروع مـي     هر جنگي كه در دنيا واقع شده يا: يعني

شـود و بـه اوج    كالم بين طرفين متخاصم فردي يا دو گروه متعادي رد و بـدل مـي  
  .نشيند آنگاه است كه جنگ عملي جاي جدال زباني مي. رسد شدت مي

اين دست است كه منشاء مفاسد زيادي از قبيل سرقت، غصب، خيانت، بطش، 
  .شود ت و آسايش عمومي ميجرح، جنايت، قتل، جنگ و سلب امني

                                         
گويند اين جمله مصراح شعري است از اشـعار نصـر بـن يسـار اميـر خطـة خراسـان در زمـان          -1

بـراي برانـداختن   : گويـد  دهد و مي خالفت بني اميه كه ضمن اشعاري به بني اميه هشدار مي
  :گويد اي در خراسان به كار افتاده و چنين مي ها توطئه آن

ــارأري خ   لــل الرمــاد ومــيض ن
  وأخشــى أن يكــون لهــا ضــرام
  فـــــإن النـــــار بـــــالعودين تـــــذكي
  وإن الحـــــــرب أولهـــــــا كــــــــالم
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 كـه عينـاً   »دهيسلم من سلم المسلمون من لسانه و الم« ،لذا امام با فرمايش
خواهد تـا از ايـن آزارهـا كـه از زبـان       باشد از عموم مردم مي حديث رسول اهللا مي

خيزد، خودداري كنند و برحذر  ها كه از دست برمي شود و از اين آسيب صادر مي

شـامل تحـذير از كليـه     »دعـوا الشـرو «: فرمايد ام در خطبه ميباشند، و آنجا كه ام
  .باشد شرور زباني، دستي، ارادي و قلبي مي

امــا بــا تــالوت آيــة قــرآن در آخــر خطبــة خــودش مــردم را متوجــه الطــاف و  
فرمايد تا هميشه به ياد داشته شـكرگزار خـدا باشـند نـه فقـط بـا        هاي خدا مي نعمت

عمل به اوامر خدا و اجتنـاب و گريـز از نـواهي ديـن     زبان، بلكه همراه با اطاعت و 
  :فرمايد چنانكه خدا در قرآن خطاب به خانوادة داود مي

﴿(#þθ è=yϑôã $# tΑ#u yŠ…ãρ# yŠ # [� õ3ä© 4 ×≅‹Î=s%uρ ô ÏiΒ y“ÏŠ$ t6Ïã â‘θ ä3¤±9   )13: سبأ( ﴾∪⊃⊆∩ #$

ديـن   شمار خدا به وسيلة عمل به هاي بي در ازاي نعمت! اي خانواده داود: يعني
  .خدا شكرگزارش باشيد و كمند از بندگانم شكرگزاران درست

  :سرآغاز خالفت امام علي

خود ايشان ايـن  . چنانكه فهميديم علي نياز به خالفت نداشت! خوانندگان عزيز
خواستند با ايشان بيعت كنند صريحاً اظهار فرمـود؛ ولـي    مطلب را به مردمي كه مي

در جهان اسالم نبود، ايـن خالفـت بـود كـه نيـاز      چون كسي برتر و اليقتر از ايشان 
هـا   ايشان در اثر اصرار مكرر مردم دست بيعت به آن. شديد و مبرم به ايشان داشت

  .داد
در اين مـاجراي واقعـي كـه مـورد اتفـاق تـواريخ اسـالمي و غيـر اسـالمي           اگر

كنيم كه در اين صورت نبايد هيچ احـدي   باشد فكر كنيم، پيش خود تصور مي مي
ا ايشان مخالفت كند و همة امت در مقابل ايشان در يك صف واحدي بايسـتند و  ب

  .دست به سينه مطيع شوند و گردن خم كرده منتظر فرمان گردند
اين تصور ما صحيح نبـوده و   ولي مع الوصف آيندة خيلي نزديك نشان داد كه

حقـاً   بينيم كه حوادث دلخراشي پيش آمـد كـه   زيرا در تاريخ مي. هم نيستجز تو
ما ان شاء اهللا اسباب و علل اين حوادث را در آخر كتاب بقلـم خـواهيم   . نبايد بيايد

  .آورد
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پس اكنون اين شما و اين حـوادث كـه از البـالي اوراق كتـب تـواريخ موثـق       
گذاريم و بدون اين كه بـه خـود حـق دهـيم تـا       كنيم و زير نظرتان مي استخراج مي

ين حوادث قضاوت كنـيم، ايـن داوري را بـه    بودن هريك از ا نسبت به حق و ناحق
  .كنيم تا خود را دور از معركه نگهداريم خود خوانندگان گرامي واگذار مي

فهميم كه امام در آغاز خالفتش با دو امر بـس مهـم مواجـه     از مطعاله تاريخ مي
يكي قضيه خون عثمان خليفة مسلمين كه يك هفته قبـل از ايـن بـه دسـت     . گرديد

اصحاب و ساير طرفداران عثمان از امـام  . د به ناحق ريخته شده بودآشوبگران مفس
  .ها قصاص بگيرد خواستند تا بر قاتلين خليفه حد شرعي را جاري كند، و از آن مي

دوم عــزل حكــام و أمــراء دورة عثمــان از ايــاالت و واليــات كشــور و نصــب  
عليه ) انه نبودكه جز به(ها كه آشوبگران براي همين امر  اشخاص ديگر به جاي آن

هـا اكنـون همـين امـر را از      آن. عثمان قيام كرده بودند و او را به قتل رسانيده بودند
  .خواستند امام علي خليفه وقت مي

اكنون بايد ديد آيا امام در آغاز خالفتش و در اين جو مضـطرب و نامسـاعدي   
توانست ايـن   ، ميكه اواخر حيات عثمان تاكنون كيان جهان اسالم را فرا گرفته بود

  دو امر مهم را كه تقريباً متضاد هستند تحقق بخشد؟
تاريخ بشر چه در جهـان اسـالم و چـه در جاهـاي ديگـر هميشـه و در        در طول

هرجا، موفقيت در هر كار اجتماعي چه ديني و چه سياسي رهين اجتمـاع دو اصـل   
جـود  سب و مسـاعد بـراي كـار، دوم و   مهم بوده و خواهد بود، يكي وجود جو منا

  .آري، رجال صالح و مخلص و فداكار. ال كاريرج
  آيا اين دو اصل براي امام در اين هنگام فشار و خفقان وجود داشت؟

گويد خير؛ خود امام هم در جواب طلحه و زبير صريحا فرمود خيـر؛   تاريخ مي
هـا را   كنـد و آن  در نهج البالغه نيز آمده كه امام به مردم خود در كوفه خطاب مـي 

  :فرمايد مي. داند نه مرد واقعي مرد مي شبيه

لـوددت إنـي لـم أركـم «: فرمايـد  تا آنجا كـه مـي   »يا أشباه الرجال وال رجال«
  .)1(»ولم أعرفكم
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اي مردمي كه شكل و شباهت مـرد داريـد ولـي مـرد نيسـتيد و مردانگـي       : يعني
  .شناختم نداريد، اي كاش شما را به چشم نديده بودم و به دل نمي

هـاي   مام در اين محيط فتنه و آشوب كشـور و بـا ايـن اشـباه و شـبح     پس براي ا
  شود؟ رجال چه كاري ميسر مي

نويسان مورد اعتمـاد عـرب قـدم بـه قـدم       در هرحال اكنون باهم همراه با تاريخ
  .ها چگونه بوده است رويم تا ببينم حوادث آينده چه بوده و مسير آن پيش مي

آيد طلحه و زبيـر   م از مسجد به خانه ميهمين كه امام پس از بيعت عمومي مرد
آينــد از ايشــان  و جمــاعتي از صــحابه رضــوان اهللا تعــالي علــيهم حضــور امــام مــي 

خواهند تا حد شرعي را بر قاتلين عثمان كه اكنـون همـه در مدينـه انـد، جـاري       مي
  :كند امام به طلحه و زبير خطاب مي. ها قصاص بگيرد كند و از آن
نيسـت؛  خواهيد بر من مجهول و مخفي  دانيد و از من مي ميآنچه شما  !برادرانم

يد و چه كنم در باره اين مردمي كه از ما قويترنـد و  آ ولي چه كاري از دستم برمي
كنند و اعـراب   ها را تقويت مي ها ايستاده اند و آن هاي شما در كنار آن اكنون برده

ته اند و در شهر شما جمـع  ها برخاس به طرفداري آن) نشين و قبائل صحراگرد باديه(
آيـا شـما   . توانند هرچه كـه بخواهنـد در حـقِ شـما انجـام دهنـد       ها مي شده اند؟ آن

  خواهيد برآيد؟ بينيد كه بتواند از عهدة انجام آنچه كه مي اكنون قدرتي مي
  .خير: گويند مي

  .)1(به خدا من ان شاء اهللا نظري جز نظر شما نخواهم داشت: فرمايد امام مي
شود كه طلحه و زبير معتقد بودند كـه گرچـه قـواي كنـوني      ريخ معلوم مياز تا

هـا   مدينه چنانكه امام فرمود براي اخذ قصاص از اشرار و دفاع از قيـام احتمـالي آن  

                                         

يا أخوتاه، إني لست أجهل ما تعلمون، ولكن كيف أصنع «: متن فرموده امام چنين است -1
ــــا، وال نملكهــــم، هــــاهم أوالء ثــــارت معهــــم عبــــدانكم، وثابــــت إلــــيهم  بقــــوم يملكونن

فهـل تـرون موضـعَا لقـدرة علـى شـيء . أعرابكم، وهم خالطكم يسومونكم ما يشائون
الكامـل، ج  : رك »فـال واهللا ال أرى إال رأيـًا ترونـه أبـدًا إن شـاء اهللا: مما تريدون؟ قالوا
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شود مردم را در اياالت مملكت بسيج كرد و قـوائي در مقابـل    كافي نيست، اما مي
  .ها برآيد بر آن اجراي قصاص ها و د از عهده دفع آناشرار تشكيل داد كه بتوان

اگر موافقت بفرمائي تا من بـه بصـره   «: گويد لذا طلحه به امام پيشنهاد كرده مي
زبير نيز  »ام رگان رزمنده به مدينه بازگشتهبيني كه با سپاهي از سوا روم، ناگهان مي

اگر موافقـت فرمـائي تـا بـه كوفـه      «: گويد اين مطلب را با امام در ميان گذاشته مي
  .»گردم مندگان سواره به مدينه برميوم ناگهان با لشكري از رزر

گذشته از اين امام مايل . ها در كارشان موفق شوند ولي امام مطمئن نبود كه آن
آن هم در شـهر مقـدس   . نبود اولين كارش قيام مسلحانه و جنگ و خونريزي باشد

موافقـت نكـرد و   هـا   لـذا بـا درخواسـت عجوالنـه آن    . مدينه مرقد مطهر رسـول اهللا 
  .)1(فرصت بدهيد در اين باره به خوبي فكر كنم: فرمود

داد كه طلحه و زبير چنانكه امام فهميده بود  اوضاع جاري جهان اسالم نشان مي
شـوند؛ زيـرا در بصـره و كوفـه و      در اين كاري كه پيشنهاد كرده بودند موفق نمـي 

ودنـد و بعضـي ديگـر    جاهاي ديگر بعضي از مردم طرفدار عثمان و خونخـواهش ب 
بنــابراين، طلحــه و زبيــر . بــالعكس دشــمن عثمــان بودنــد و طرفــدار قــاتلين عثمــان

چـه  . توانستند مردم را در هيچ جائي بسيج كنند و به طرف مدينـه سـوق دهنـد    نمي
كردند بين طرفـداران و دشـمنان عثمـان در هرجـا جنـگ       اگر اقدام به اين كار مي

اين بود يكـي از مشـكالت امـام در    . كرد رايت ميگرفت و به مدينه سريعاً س درمي
  .نمود آغاز خالفت نسبت به قصاص كه الينجل مي

مشكل ديگر اين بود كه اكنون كه امام به خالفت رسـيده آشـوبگران از ايشـان    
خواستند؛ يعني عزل عمـال عثمـان و    خواهند كه از عثمان مي نيز همان چيزي را مي

در اين باره دو . خود امام نيز همين اراده را داشت. ها نصب مردمي بهتر به جاي آن
زيـرا چنانكـه در   . بار با عثمان نيز مذاكره كرده بود و اين كار را از او خواسته بـود 

رسيد كه علـي و   تاريخ عثمان نوشتيم، اخباري از كارهاي عمال عثمان به مدينه مي
  .ها بدبين كرده بود اصحاب را نسبت به آن
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كرد كه امام در آغاز خالفت خود بـه عـزل    وقت ايجاب ميبنابراين، مصلحت 
آيـد كـه    و گرنه همان آشوبي به ميـان مـي  . عمل و كارگزارانِ عثمان اهتمام بورزد

چه همان آشوبگران كه چند روز قبل عثمـان را بـر سـر    . در دورة عثمان پيش آمد
تقر شـده  همين امر به قتل رسانيده و قدرت در دست گرفتند، اكنون در مدينـه مسـ  

هـا   پس اگر امام بـه خواسـتة آن  . اند و شمشيرهاي خود را هنوز در غالف نبرده اند
خواست اقدام نكند، همين شمشيرهاي برهنه بار ديگـر بـراي    كه خود نيز چنين مي

افتد و بـاز در شـهر مدينـه و مراكـز ايـاالت كشـور كـه گـروه          همين امر به كار مي
شـد و در نتيجـه    مكـار بودنـد آشـوب برپـا مـي     ها همصدا و ه كثيري از مردم با آن

گرفت كه گرچه عاقبت قطعي آن معلوم نبود، ولي ظاهراً پيـروزي بـا    جنگي درمي
خود امام همچنانكه در جـواب طحلـه و زبيـر و اصـحاب كـه از ايشـان       . ها بود آن

در حال حاضر كـه اوضـاع   : خواسته بودند تا از قاتلين عثمان قصاص بگيرد، فرمود
طلحه و زبيـر  . طرب است، قوائي در اختيار ندارد كه از عهده كار برآيدكشور مض

  .نيز اين مطلب را تأييد كردند
زيـرا ايـن كـار هـم كـم      . پس راه بهتر براي امام همين عـزل عمـان عثمـان بـود    

خـود امـام هـم    . برد ضررتر بود و هم شمشيرهاي برهنة آشوبگران را در غالف مي
هـا   ها ناراضي هستند و عليه آن مردم از آن كه توده دانست حكام و عمالي ئز ميجا

  .قيام كرده اند در دورة خالفت ايشان كماكان بر سر كار باشند
هـا   بعضي از صحابه كرام كه عبداهللا بن عباس پسر عموي امام نيـز هـم رأي آن  

خواسـتند در ايـن كـار     بود، با اصل عزل عمال عثمان موافق بودند، ولي از امام مـي 
حتياط را رعايت فرموده تسريع نفرمايـد، تـا آن كـه اوضـاع آشـفتة كشـور       جانب ا

آرام شود و مركز خالفت به حال عادي سابق بـازگردد و تبـديل بـه محـل تمركـز      
قواي مملكت بشود، يا حد اقل معاويه امير خطه شام را تا مدتي بر سر كارش ابقـاء  

بـردارش   مطيـع و فرمـان  باك است و هم اهـل شـام    فرمايد؛ زيرا او هم جريء و بي
در آينـده همـين كـه بيعـت از او گرفـت و اوضـاع بهتـر شـد و مـردم آرام          . هستند

  .شود او را به آساني از كارش كنار زد گرفتند، مي
ظاهر و باطني متفاوت نداشت، بلكه هميشـه  . ولي امام اهل مداهنه و خدعه نبود

واضـح عمـل    باك و بيزد و  پروا و صريح حرف مي و در هرجا و در هر كاري بي
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بـه  : ها موافقت نكرد و فرمود لهذا با تقاضاي آن. كرد و قول و عملش يكي بود مي
  .)1(خدا قسم من معاويه را حتي دو روز سرجايش ابقاء نخواهم كرد

اينك امام در آغاز سال سي و شش هجري تقريباً پس از گذشت يك هفتـه از  
فرمايـد و   هـاي كشـور بركنـار مـي     تانابتداي خالفتش عمال عثمان را از مراكـز اسـ  

كنـد و   ها منصوب مي اشخاص ديگر را از اصحاب رسول اهللا بشرح زير به جاي آن
  .فرستد شان مي به محل امارت

داهللا بن عباس پسر عموي خـود را بـه امـارت يمـن بـه جـاي يعلـي ابـن         يعب -1
  .)2(منيه

  .عثمان بن حنيف به امارت بصره به جاي عبداهللا بن عامر -2
  .عماره بن شهاب به امارت كوفه به جاي ابوموسي اشعري -3
قيس بن سعد بن عباده انصاري به امارت مصر به جاي عبداهللا ابن سـعد كـه    -4

او قبالً در ايام آشوب زمان عثمان آنجا را ترك كرده بود و محمد بن حذيفـه كـه   
  .به آشوبگران ضد عثمان پيوسته بود، موقتاً سر جايش نشسته بود

  .سهل بن حنيف به امارت شام به جاي معاويه بن ابي سفيان -5

  :سرانجام كار امراي اعزامي امام

شـود يعلـي بـن     همين كه عبيداهللا بن عباس به محل مأموريتش يمن نزديك مي
دارد و فرار كرده بـه   اميه امير آنجا تمام موجودي بيت المال از پول و غيره را برمي

شـود و سـركارش    د مـي اربدون هيچگونه مانعي به محل و و عبيداهللا )3(رود مكه مي
  .نشيند مي

                                         
  .101، صص 3الكامل، ج  -1
بـدينجهت اسـت كـه در تـواريخ     . منيه بر وزن بنيه نام مادر يعلي بود و نام پـدرش اميـه اسـت    -2

  .113الكامل، صـ . بعضي جاها يعلي بن منيه و در بعض جاها يعلي بن اميه ذكر شده است
به مكه برد ششصد هزار درهـم پـول   گويند آنچه يعلي از بيت المال با خود  غالب تواريخ مي -3

  .نقد و ششصد شتر بوده است
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رسد و بـدون آن كـه عبـداهللا بـن      عثمان بن حنيف به محل مأموريتش بصره مي
شـود و   عامر امير سابق آنجا از او جلو گيرد به بصره وارد و در جـايش مسـتقر مـي   

  .)1(شود عبداهللا بن عامر با مال زيادي رهسپار مكه مي
در شــود و  عد نيــز بــدون هيچگونــه برخــوردي بــه مصــر وارد مــيقــيس بــن ســ

  .گيرد ماره منزل ميداراإل
اين را بايد فهميد كه تواريخ اتفاق دارند كه گرچه عثمان بن حنيف و قيس بن 
سعد بدون هيچگونه ممانعتي نه از حاكم و امير قبلي و نه از اهـل محـل بـه آسـاني     

: صر و بصره به سه گـروه منقسـم شـدند   وارد محل امارت خود شدند، ولي مردم م
دادند، طرفدار امير جديد بودنـد و بـا او بـا     گروهي كه اكثريت مردم را تشكيل مي

گروهـي ديگـر نـه    . كمال رغبت بيعت كردند و دست اطاعـت بـر سـينه گذاشـتند    
شـويم تـا ببينـيم     گفتند منتظر مي ها مي بيعت كردند و نه اظهار مخالفت و تمرد؛ اين

هـا   تا اگـر از آن . كند بارة اجراي حد شرعي بر قاتلين عثمان چه اقدامي ميامام در 
گروه سوم كـه  . عمالً قصاص بگيرد، آنگاه با او بيعت كرده اطاعت كنيم واال خير

مـا   :گفتنـد  طرفدار قاتلين عثمان بودند، برعكس گروه دوم بوده بيعت كردند و مي
امام به تعقيب و اخذ قصـاص از قـاتلين    طرفدار امير و مطيع امام هستيم تا آنگاه كه

  .عثمان كه برادران ما هستند اقدام نكند
محلـي   رفت، همين كه در راهش به اما عماره بن شهاب كه به امارت كوفه مي

گيـرد و   رسد، طيلحه بن خويلد پهلوان مشهور بني اسد جلوش را مي به نام زباله مي
ابوموسـي  (ا بـه جـاي اميـر خـود     زيرا اهـل كوفـه هـيچ احـدي ر    . برگرد :گويد مي

اگر بر نگردي سر از تنت جدا خواهم كرد و او . پذيرند پسندند و نمي نمي) اشعري
و اما سهل بن حنيـف كـه امـارت شـام را      .)2(گردد به ناچار از آنجا به مدينه باز مي

رفت، همـين كـه بـه جـائي بـه نـام تبـوك از سـرزمين شـام           داشت و به آن سو مي
پرسـند   گيرنـد و مـي   از سواران گشتي پادگان شام جلوش را مـي  رسد، گروهي مي

اگـر حكـم امـارت از عثمـان     : گوينـد  مـي . من امير ايالت شـامم : گويد كيستي؟ مي

                                         
  .106، صص 3الكام، ج  -1
  .103، صص 3الكامل، ج  -2
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او بـه ناچـار بـه مدينـه     . مي و اگر از كسـي ديگـر باشـد برگـرد    داري، مقدمت گرا
  .گردد برمي

به خـوبي در كـارش    كنيم، فقط عبيداهللا بن عباس امير يمن چنانكه مالحظه مي
چه مردم يمن قلباً و قالباً طرفـدار امـام بودنـد، لـذا تسـليم اميـر و بـا        . شود موفق مي

  .شوند، ولي بيت المال خالي شده بود كمال رغبت مطيع امام مي
شان  اما عماره بن شهاب امير كوفه و سهل بن حنيف امير شام به محل مأموريت

  .نه بازگشتندراه نيافتند و از ميانة راه به مدي
مـانع بـه محـل     عثمان بن حنيف امير بصره و قيس بن سعد امير مصر گرچـه بـي  

نشينند، اما  گردند و بر سر كار مي مستقر مي ةماريابند و در داراإل شان راه مي ارتام
آيد و بـه سـه گـروه     ها اختالف به وجود مي در بين مردم بصره و مصر نسبت به آن

شـوند و دو گـروه ديگـر     ه بـدون شـرط تسـليم مـي    شوند فقط يك گرو تقسيم مي
چنانكه شرح داديم، در ايـن بـاره شـرط داشـته گروهـي بيعـت مشـروط كردنـد و         

  .گروهي امتناع كردند و منتظر شرط آينده شدند
دهد كه نه تنهـا   بينيم، ماجرا و سرگذشت امراي جديد نشان مي پس چنانكه مي

هاي تاريكي در سر راه  بلكه دشواري اي در پيش نيست، آينده مطمئن و اميددهنده
متحـد و ذخـاير و   مخصوصاً در شام مقر مستحكم معاويه كه لشكر راضي و . است

امام اكنون بـراي حـل   . ة پر از پول نقد و جنس در اختيار داشتاسلحه زياد و خزان
  .كند ها قيام و اقدام مي اين مشكالت و دفع اين دشواري

كوفه و سهل بن حنيف امير شام كـه از طـرف    نوشتيم كه عماره بن شهاب امير
امام به امارت منصوب شدند در كارشان ناموفق شدند و قبـل از ايـن كـه بـه محـل      

  .شان برسند، به ناچار به مدينه بازگشتند امارت
نمايـد و بـه تسـليم و     آيا امام از اين دو استان مهم كوفه و شام صـرف نظـر مـي   

ايـران كـه تحـت امـارت ايـن اسـتان اداره        هاي مصر، يمـن، بصـره و   اطاعت استان
لمين سـ م، خليفه تمام مسـلمين اسـت و تمـام    امام. كند؟ البته خير شد قناعت مي مي

ايـن  . بايد خاضع و تسليم بشوند و تمام كشور اسالم بايد تحت اختيار خليفـه باشـد  
مرد هاي سرزمينِ اسالم بوده و امام اجازه نخواهد داد كسي ت دو استان هم از استان
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كند و اين دو استان را از كشور انتزاع نمايد يا فكر و انديشـة ايـن كـار نـاروا را در     
  .سر بپروراند

اي بـه ابوموسـي    امام اكنون قبل از قيام مسلحانه براي تسلط بر اين دو استان نامه
نويسـد و   اي به معاويه بن ابي سفيان امير سابق شام مي اشعري امير سابق كوفه و نامه

قضيه كوفه بدين نحـو   .)1(دهد كه اصحاب رسول اهللا با او بيعت كرده اند مي اطالع
يابـد و خـاطر مبـارك امـام از ايـن ناحيـه آسـوده         به خوبي و خيلي آرام خاتمه مي

  .فرمايد شده بود، در جايش ابقاء مي يمامام ابوموسي اشعري را كه تسل. شود مي
معطـل   امام را تـا مـدتي نـزد خـود    رسان  عاويه بن ابي سفيان، قاصد و نامهولي م

ول يعني ماه سوم از ابتدايِ خالفـت  امام تا اول ماه ربيع األ كند و در جواب نامه مي
پس از آن كاغذي به دست يكي از رجال مورد وثوق خـود بـه   . كند امام تأخير مي
: من معاويه إلي علي يعنـي «: در آن فقط اين جمله نوشته بود دهد كه نام قبيصه مي

 ةدهـد او را همـراه سـبر    پس از دستورات شـفاهي كـه بـه او مـي     »معاويه به علياز 
. كند تـا كاغـذ را بـه دسـت علـي بدهـد       الجهني قاصد امام به سوي مدينه روانه مي

  .نمايد قبيصه نيز اين نامه را در مدينه حضور امام تقديم مي
ينـد، از  ب مـار نمـي  جملـة مـبهم و ترديـد برانگيـز در طو    چون امام چيزي جز آن 

آيـا در امـانم؟ امـام    : كنـد  چه چيزي در پشت سرداري؟ عرض مي: پرسد قاصد مي
من اكنـون از نـزد قـومي    : كند عرض مي. بلي، هر قاصدي در امان است: فرمايد مي

شـوند و تـن    ام كه جز گرفتن قصاص عثمان به هيچ چيزي ديگر راضـي نمـي   آمده
آلـود عثمـان كـه بـر منبـر       راهن خـون دهند، هفتاد هزار سالمند در برابـر پيـ   در نمي

  .كنند گريند و مطالبة خون عثمان مي مسجد جامع دمشق آويخته شده مي
با آن كه قاصد معاويه از امام در بدو ورودش امان يافته بود و باز هنگامِ خروج 
از حضــور امــام امــان يافــت، مــع الوصــف همــان آشــوبگران مفســد از اظهــارات   

                                         
قاصد و حامل نامه حضرت امير به ابوموسي اشعري شخصـي   – 104، صـ 3الكامل، ج : رك -1

  .الجهني ةبه نام معبد األسلمي بود و به معاويه، سبر
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خواستند او را بكشند تا فتنه اي ديگر برانگيزند، ولي  حضوري او به خشم آمده مي
  .)1(شوند مانع مي) به امر امام(بقية حاضرين محضر امام 

ــدين      ــه و از چن ــد معاوي ــوري قاص ــار حض ــه و از گفت ــوز معاوي ــار مرم از طوم
بين امام و معاويه رد و بدل مـي شـود و امـام او را بـا      ،گويد اي كه تاريخ مي مكاتبه

خواند و او جز اباء و سرسختي چيـزي از خـود نشـان     ليم و بيعت ميماليمت به تس
آورد و جز جنگ بـا   شود كه او سر اطاعت پيش نمي دهد، براي امام مسلم مي نمي

  .اي نيست او چاره
شـود   خواستند بدانند كه امام اكنون در بارة معاويه كه تسليم نمي اهل مدينه مي

صحابي رسـول اهللا را بـراي كسـبِ اطـالع از     زياد بن حنظله . فرمايد چه اقدامي مي
شـود   امام كه از مكنون ضـمير حنظلـه مطلـع مـي    . فرستند اين امر به حضور امام مي

حملـه  : فرمايـد  براي چه كاري؟ امام مي: كند زياد عرض مي. آماده باش: فرمايد مي
ي چه بهتر كه در اين باره چندي با دشمن مـدارا فرمـاي  : كند به شام، زياد عرض مي

 دكنـ  و اين كار را به تأخير اندازي و براي صحت نظرش به اين شـعر اسـتدالل مـي   
  :گويد كه مي

  ومن لم يصـانع فـي أمـور كثيـرة
  )2(يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم

  

از امورش به مصلحت وقت نينديشـد و كـارش را بـا     ر بسياريدهركس : يعني
شـود و در زيـر    زيـده مـي  هاي تيز زمانه گ مقتضاي زمان تطبيق نكند، الجرم با نيش

  .شود سم حوادث ناگوار لگدمال مي
ه و فولي امام اين فلسفه را كه شاعر گفته و زياد آن را قبول داشـته اسـت، فلسـ   

داند و معتقـد بـه ايـن مثـل معـروف بـوده كـه         فكر رجال كامل و قوي االراده نمي

بـا همـت   اراده و اقـدام جـدي رجـال    : يعنـي . همة الرجال تقلع الجبـالگويد،  مي

                                         

  .104، ص 3، للكامل، ج 230، ص 7 ، جةيوالنها ةيالبدا: رك -1
. باشـد  از ابيات زهير بن ابي سلمي شاعر شهير عرب جاهلي قبل از اسالم مي 49اين شعر بيت  -2

هاي خيلي ارزنـده   بيت و از معلقات است و مشتمل بر اندرزها و حكمت 61مجموع ابياتش 
  .باشد مي
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براي صحت نظـر مبـاركش بـه ايـن شـعر عربـي اسـتناد        . كند ها را از بيخ برمي كوه
  :گويد فرمايد كه مي مي

  متــى تجمــع القلــب الزكــي وصــارماً 
ــــــك المظــــــالم ــــــاً تجتنب   وانفــــــًا حمي

  

اگر تو قلبت را در سينه قوي داري و شمشير برنده به دست گيـري و تـن   : يعني
يروز خواهي شـد و هيچگونـه ظلـم و سـتمي از     به ذلت و پستي در ندهي، هميشه پ

  .كسي به تو نخواهد رسيد
چـه خبـري داري؟   : پرسـند  زياد به مردمـي كـه در انتظـارش بودنـد و از او مـي     

بايـد مهيـاي   . يعني امام تصميم قـاطع بـه جنـگ بـا معاويـه دارد     ) شمشير(گويد  مي
  .كارزار شويد

ر يمن، مصر، بصره و كوفـه  باري، امام تصميم به جنگ گرفته، به امراي خود د
پرچم جنگ را به . پردازد در مدينه به بسيج و تجهيز لشكر مي. دهد فرمان بسيج مي

عالمت فرماندهي قلب لشكر يعني گروه زرمنده ميانه صـفوف لشـكر را بـه فرزنـد     
دليرش محمد بن حنفيه و فرماندهي ميمنه يعني گروه رزمنده قسمت راست لشـكر  

عبداهللا بـن عبـاس و فرمانـدهي ميسـره يعنـي گـروه رزمنـدة        را به پسر عموي خود 
قسمت چپ لشكر را به يكي از جنگاوران شجاع اسالم به نام عمرو بن ابي سـلمه،  

بـرادرزادة  (و رهبري مقدمه يعني پيشتازان لشكر را به ابي ليلي بن عمرو بن الجراح 
شـهر مدينـه را بـه    و امارت موقـت  ) ابوعبيده ابن الجراح فرمانده و فاتحه خطه شام

  .سپارد بن عباس مي )1(پسر عموي خود قثم
كند و مهياي حركت به سـوي معاويـه در    همين كه امام اين لشكر را تجهيز مي

رسد كـه   شود، متأسفانه كه خبر حادثة ناگوار و مهمي به سمع مباركش مي شام مي
مـا  . دارد كند و ايشان را از حركـت بـه سـوي شـام بـاز مـي       خاطرش را مشوش مي

اكنون اين حادثه را كه در تاريخ اسالم واقعـة جمـل يـا جنـگ جمـل نـام دارد بـه        
بـوده كـه در    آور اين جنگ يك حادثة خيلـي زيـان   چون. كنيم شرح زير ذكر مي

اسالم واقع شده و ده هزار نفر از مسلمين قرباني اين جنگ شـده انـد، الزم دانسـتم    

                                         
  .باشد قثم به ضم قاف و فتح ثاء بر وزن ُگَتل مي -1
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ت به اختصـار نوشـته شـود، در بـارة     كمي بيش از فراخور اين كتاب كه در نظر اس
آن به تفصيل بپردازيم تا اگر كسي بخواهد پيش خود بينديشد يا براي كسي ديگر 

  .در اين باره اظهار نظري كند به خوبي از ماجرا مطلع باشد

  :جنگ جمل

به دست اشـرار بـه شـهادت رسـيد، بعضـي از       سهمان روزهاي اول كه عثمان 
ديدند از مدينه فـرار كردنـد و بـه     ر مدينه خطرناك ميبني اميه كه ماندن خود را د

مكه رفتند و نيز هنگامي كه امام زمام خالفت را به دست گرفت گروه ديگـري از  
ها خواهـد بـود و همچنـين     كردند اوضاع آينده به زيان آن بني اميه كه احساس مي

صـالح  شـان در مدينـه بـه     كردند مانـدن  اشخاصي ديگر از اهل مدينه كه تصور مي
بعضي ديگر از صحابه مانند سعد بن ابي وقاص، زيـد   .)1(ها نيست، به مكه رفتند آن

به ثابت، محمد بن مسلمه، اسامه بن زيد و چند تن ديگر گرچه بـه جـائي نرفتنـد و    
در مدينه ماندند، ولي از شركت در اين جنگ كه امـام مشـغول تجهيـز و تـدارك     

هـا   زيرا ايـن . )2(را از معركه دور نگهداشتندمقدمات آن بود امتناع ورزيدند و خود 
عزل معاويه و جنگ با او را در حال حاضر مخالف بـا مقتضـاي وقـت و بـرخالف     

  .دانستند مصلحت امت مي
ها دوخته بود، متأسفانه ميل نداشتند با امام در  طلحه و زبير كه چشم مردم به آن

م تقاضا داشـتند تـا قبـل از    ها از اما چه آن. اين جنگ همراه شوند و همكاري كنند
اقدام به اين كار، حد شرعي را بر قاتلين عثمان جاري فرمايـد؛ لهـذا بـراي آن كـه     

امام با آن كه . مانع از مدينه خارج شوند براي انجام عمره از امام اجازه خواستند بي

                                         
چون حاكم و امير مكه عبداهللا بن العامر الحضرمي بود كه قبالً از طرف عثمان به ايـن سـمت    -1

منصوب شده بود و به عالوه شهر مكه از قديم األيام يعني قبل از اسالم از هرگونـه حملـه و   
آمدنـد   كردنـد و بـه اينجـا مـي     تعرضي مصون بود، اين شهر براي اينان كه از مدينه فرار مـي 

  .مطمئني بود محل امن و
  .230، ص 7، ج ةيوالنها ةيالبدا: رك -2
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 »واهللا مـا العمـرة تريـدان«: ها قصد ديگري دارنـد و صـريحاً فرمـود    معتقد بود آن
  .ها اجازه داد تا به مكه بروند به آن )1(قسم به خدا شما قصد عمره نداريد: يعني

كه در اين هنگام در شهر مكه بود از طلحه و زبير كـه بـه    لحضرت عايشه 
مردمي در : دهند گذرد؟ جواب مي پرسد كه در مدينه چه مي مكه رسيده بودند مي

شـوند و نـه از باطـل     حـق مـي  شناسـند، نـه تـابع     شهر مدينه ريخته اند كه نه حق مي
هـا نجـات دهـيم و بـه      ما با مشقت توانستيم خـود را از دسـت آن  . كنند اجتناب مي

  .براي دفع شر اين اشرار به پا خيزيد )3(هيا: گويد عايشه مي )2(اينجا برسانيم
هـا   چون طلحه و زبير از بزرگـان صـحابه بودنـد، بسـياري از اهـل مدينـه از آن      

  .)4(ها رهسپار مكه شدند ر آنتبعيت كردند و پشت س
هـا را   عبداهللا بن عامر امير سابق بصره و يعلي بن منيه امير سابق يمن كه امـام آن 

  .از امارت كنار زده بود نيز قبالً با اموال زيادي به مكه آمده بودند
گروهي از اهل مدينه و امهات المؤمنين كه در اين سال به سرپرستي عبداهللا بـن  

براي حج به مكه آمده بودند، چون شنيده بودند كه عثمان به دست  عباس از مدينه
ها بر شهر تسلط يافته اند و مدينـه امنيـت و ثبـات سياسـي      اشرار به قتل رسيده و آن

در مكـه ماندنـد تـا    . خود را از دست داده است، صالح نديدنـد بـه مدينـه بازآينـد    
در خـود  . ادي برگـرد آشوب به كلي خاموش شود و اوضاع در مدينه به حالـت عـ  

  .هاي بني اميه سكني داشتند مكه نيز بسياري از خانواده
مأوي و ملجأ جمع نسـبتاً   مكه مسكن اصلي جمعي بوده و بعداً بينيم، چنانكه مي

ها مطالبه خون عثمان را داشـتند و   همه آن. زيادي گرديده كه از مدينه آمده بودند
ها بودند مردم سلحشـور و جنـگ ديـده     در بين آن. از اوضاع جاري ناراضي بودند

نيـز مظفرانـه   ) ابـوبكر و عمـر  (هـاي دورانِ شـيخين    كه در جنـگ  �ايام رسول اهللا 
ها جوانان پرشور و خروشي مانند عبـداهللا   نيز بودند در جمع آن. جنگ كرده بودند

                                         
  .دكتر حسن ابراهيم استاد تاريخ اسالمي در جامعه ازهر 364تاريخ اإلسالم ص  -1
  .231، ص 3، ج ةيوالنها ةيالبدا: رك -2
  ).شتاب كنيد(كلمه هيا در زبان عرب اسم فعل امر است به معني  -3
  .231، ص 7، ج ةيوالنها ةيالبدا: رك -4
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ايـن مـردم گردآمـده از سـكنه     . بن زبير و غيره كه استعداد و توانائي جنگ داشتند
توانند عليه آشـوبگران   شوند كه مي كه و واردين بعدي به آنجا، مطمئن مياصلي م

كاران قتـل عثمـان، خليفـه    رقيام كنند و براي گرفتن قصاص از قاتلين و دست انـد 
  .مسلمين مسلحانه اقدام نمايند

  چون تجمع اين مردم در مكه مايه اميدي براي توفيق در كار شده بود حضـرت
ي تحريض و تحريك اين مردم بـر ضـد غوغـا سـاالران، در     عايشه ام المؤمنين برا

مـا اكنـون   . كنـد  ايستد و خطبة مهيجي القاء مي سود ميرام كنار حجر األمسجد الح
  :گويد كنيم كه مي ترجمة قسمتي از آن را ذكر مي

هاي بيابان گـرد   ها و از قبايل صحرانشين و ايل از شهرستان )1(اين مردم غوغاء«
دسـت بـه    الرسـول  ينةدر مد هل مدينه براي ايجاد فساد و بلواايه او از بردگان فروم

قيام كردند و او را به نـاحق كشـتند،   ) عثمان(دست هم داده عليه اين خليفة مظلوم 
 لحجـة ذي ا(اين مردم مفسد نه از ريختن خون حرام اباء داشـتند و نـه حرمـت مـاه     

مان داشتند و نه به كرامـت  را نگهداشتند؛ نه به حرمت شهر مقدس مدينه اي )الحرام
و عظمت مرقد مطهر رسول اهللا وقعي گذاشتند و از چپاول و تاراج اموال مردم نيـز  

يِ پـر از  به خدا يك انگشت عثمـان خيلـي بهتـر اسـت از يـك دنيـا      . دريغ نداشتند
  .»جو چنين مردم مفسد و مفسده

م اين جمعيت انبوه مسـتمع خطبـة عايشـه كـه آتـش كينـه نسـبت بـه ايـن مـرد          
شـان كمـون بـود و حـس انتقـام و قصـاص از آنـان         طلب در كـانون قلـوب   آشوب

گيرند  مي شان را فرا گرفته بود، به حدي تحت تأثير خطبة عايشه قرار سرتاسر كيان
پـس از او  . كند كه عبداهللا الحضرمي امير مكه همانجا اعالم همكاري و اطاعت مي

و مروان بن الحكم و ساير افراد بني  سعيد بن العاص و وليد بن عقبه از بزرگان قوم
به هر راهي كه بروي، ما با تو : گويند اميه و ساير طبقات مردم نيز اطاعت كرده مي

  .كنند ها اعالم اشتراك در قيام مسلحانه عليه شورشيان مي همة آن. خواهيم بود

                                         
طلـب و در اصـطالح فارسـي بـه      انگيز و آشوب كلمه غوغاء در زبان عرب به معني مردم فتنه -1

  .باشد معني داد و فرياد و خروش مي
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عبداهللا بن عامر و يعلي بن منيه كه اولي از بصـره و دومـي از يمـن مـال زيـادي      
نماينـد و تجهيـز    همراه خود به مكه آورده بودند، نيز عايشه را در اين قيام تأييد مي

بـدين نحـو بـراي قيـام بـر ضـد       . گيرنـد  لشكر و هزينة لشكركشي را بـه عهـده مـي   
مفسدين اشراري كه هتك حرمت مدينه منوره كرده بودند و خليفة مسـلمين را بـه   

  .گردد هم ميناحق كشته بودند، زمينة مناسبي در مكه فرا
كشـد، ام الفضـل بنـت الحـارث مـادر عبـداهللا بـن عبـاس          چون كار به اينجا مي

اي  كند و او را با نامـه  همسر عموي امام، مردي را از قبيلة جهينه به نام ظفر اجير مي
گـذرد بـه آن حضـرت اطـالع      فرستد تا آنچه در مكـه مـي   به مدينه حضور امام مي

  .دهد مي
تا آنگاه كه از اين جهـت  : فرمايد دهد و مي حاب اطالع ميامام اين امر را به اص

هـا دسـت    خطري بر امت محمد نبينم، كاري به كارشان ندارم و تا آن وقت كه آن
  .)1(دارم ها دست نگه مي از من نگهدارند، من نيز از آن

بــاري، عايشــه، طلحــه، زبيــر، مــروان بــن الحكــم و جمعــي ديگــر از ســران و   
گيرنـد بـه مشـاوره     ايـن كـه تصـميم قـاطع بـه حركـت مـي        ثروتمندان قوم پـس از 

رويـم مدينـه و از امـام تقاضـا      مـي : گوينـد  بعضـي مـي  . نشينند كه به كجا برونـد  مي
كنيم تا قاتلين و دست اندركاران قتل عثمـان را بـه مـا تسـليم نمايـد، ولـي ايـن         مي

گيرنـد بـه بصـره     متفقاً تصميم مي .)2(شود ها واقع نمي پيشنهاد مورد موافقت بقيه آن
بروند؛ زيرا آشوبگران كه در قتل عثمان دسـت داشـتند در آنجـا بـيش از جاهـايِ      

هاي مكه جارچي به راه انداختند و تصميم خود را بـه مـردم    در كوچه. ديگر بودند
بـه مـردم اعـالم كردنـد كـه هـركس       . اطالع دادند تا مسلح و مهياي حركت شوند

  .ها براي خود بگيرد آن هزينه تهية سواري ندارد، بيايد از

                                         
شنويم ايشان هرگز ميل نداشته است دست بـه سـالح بزنـد، مگـر ايـن كـه        چنانكه از امام مي -1

  .ناچار شود و كار از اختيار خارج شود و به وجوب بكشد
يد بدين جهت موافقت نكرده اند كه احتمال داشت كارشان با قاتلين عثمـان در مدينـه بـه    شا -2

اين امر عالوه بر اين كه هتك حرمت مدينه طيبه و اسائه ادب به مرقـد مطهـر   . جنگ بكشد
  .باشد، قطعي نبود كه نتيجة درستي به بار آورد رسول اهللا مي
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ن لشكري به عدة يك هزار نفر همه سواره متشكل از اهل مكه و مدينـه  سا بدين
در راه نيـز  . شـوند  هجـري از مكـه خـارج مـي     36مهيا و در اوايل ربيع الثـاني سـال   

  .رسند پيوندند و تدريجاً به چهار هزار نفر مي ها مي رجال قبايل به آن
شوند، عايشه به بعضـي از رؤسـاي بصـره از قبيـل      همين كه به بصره نزديك مي

نويسد و ورود لشـكر و مقصـود    احنف بن قيس، حبره بن شيمان و ديگران نامه مي
  .دهد ها اطالع مي از اين لشكركشي را به آن

ا داشـت دو نفـر را بـه اسـامي     عثمان بن حنيف كه از طرف امام امارت بصـره ر 
فرستد تـا وارسـي كننـد     بي رسول اهللا ميسود دئلي و عمران بن الحصين صحاابواأل

ايـن فرسـتادگان   . خواهنـد  ها چرا به اينجا آمده اند و از اين لشكركشي چـه مـي   آن
  .شوند آيند و از او جوياي مطلب مي مي لنخست نزد عايشه 

اين غوغاء و اشرار قبايـل بـه حـرم رسـول اهللا يـورش بردنـد و       : گويد عايشه مي
. ردند كه مستحق نفرين خدا و رسول خـدا شـده انـد   حوادثي در آنجا به وجود آو

اموال مسـلمين را حـالل پنداشـتند و    . خون حرام را مباح دانستند و به ناحق ريختند
را بـه  ) ذي الحجـه (و حرمـت مـاه حـرام    ) مدينـه (حرمت شهر حرام . به يغما بردند

ارهـاي  ام تـا ايـن ك   آمده اكنون من همراه مسلمين. چيزي نشمردند و پايمال كردند
هـا بكنـد    چه اقدامي بايد در بـارة آن  ،ها را به مردم اطالع دهم و بگويم نارواي آن

اينك شما را به انجام كـار نيـك   . اين است قصد و نيت ما. كه به صالح امت باشد
طلحه و زبيـر بـه عمـران و    . )1(داريم كنيم و از اقدام به كار بد برحذر مي دعوت مي

اي مطالبه خون عثمان خليفه مسلمين كه به نـاحق ريختـه   ما بر :گويند سود ميابواأل
  .)2(شده است به اينجا آمده ايم

گردنـد و آنچـه را كـه از عايشـه و طلحـه و       فرستادگان عثمان بن حنيف بازمي
عثمان از شنيدن ايـن خبـر كـه بيـانگر اخـتالف و      . كنند زبير شنيده بودند بازگو مي

آورد و  را بر زبـان مـي  زدگان  مصيبت جملة. كند چنددستگي بود احساس خطر مي
قسـم بـه پروردگـار كعبـه اكنـون      : (افزايـد  و مي) نا اليه راجعونإنا هللا وإ: (گويد مي

                                         
  .108، ص 3الكامل، ج : رك -1
  .108، ص 3ج  الكامل،: رك -2
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جلو كارشان را خـواهم گرفـت   : گويد و مي) آسياي شر، به چرخش درآمده است
  .تا آنگاه كه اميرالمؤمنين از مدينه به اينجا بيايد

د  آيد  لشكر مكه به آرامي پيش مي ربـخـارج شـهر بصـره     )1(و در جائي به نـام م
پيوندنـد و در   هـا مـي   در اينجا بسياري از اهل بصـره تـدريجاً بـه آن   . شود مستقر مي

اين امر طبعاً ماية دلگرمي لشكر مكه براي رسيدن بـه  . گيرند ها قرار مي صفوف آن
  .گردد مقصودشان مي

ا لشكر مكه به تعبيه و تهية از آن طرف عثمان بن حنيف امير بصره براي مقابله ب
پردازد و مردم را كه حكيم بن جبله همدست قاتلين عثمان بـن عفـان در    لشكر مي

كند و از آنجا به طرف لشكرگاه مكـه   شد، در مسجد بصره جمع مي ها ديده مي آن
ايسـتند و مهيـاي حملـه     كند و دو لشكر مكه و بصره رو به روي هم مي حركت مي

  .شوند به يكديگر مي
: گويـد  در اين هنگام عايشه كه صداي رسائي داشت خطاب به لشكر بصره مـي 

دادند  ها هستيم، اموري را به عثمان نسبت مي اين مردم آشوبگري كه ما در پي آن(
. ما در اين خصوص وارسـي كـرديم  . تا اذهان اهل مدينه را در باره او مشوش كنند

. باشـد  بري مـي  ها و از اين تهمت براي ما محقق شد كه عثمان پرهيزكار و پاكدامن
و . گفتند همـه افتـراء و تهمـت بـود     اين مردم ناپاك دروغگو بودند و آنچه كه مي

گفتنـد و ادعـا    داشـتند غيـر از چيـزي بـود كـه بـه زبـان مـي         آنچه در دل پنهان مـي 
ند، در خانة عثمان ريختنـد و او  تشان زياد شد و قوت گرف همين كه عده. كردند مي

ها مرتكب شـده انـد    ام تا آنچه را كه آن من همراه مسلمين آمده. ق كشتندرا به ناح
  .و آنچه را كه بايد در بارة اين ستمكاران اجرا شود به امت اعالم نمايم

 ،اكنون آنچه بايد انجام گيـرد و نبايـد جـز ايـن باشـد ايـن اسـت كـه        ! اي مردم
هـا مقـرر    بـارة آن قاتلين عثمان دستگير شوند و هر حكمـي كـه خـدا در قـرآن در     

سوره آل عمـران   23براي وجوب اقدام به اين كار به آية . فرموده است اجراء شود
  :فرمايد استدالل مي

                                         
  .بر وزن منبر، اينجا قبالً محل بازار معامله شتر بود -1
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ها داده شـده اسـت بـه     هائي را كه از كتاب آسماني به آن بيني آن آيا نمي: يعني
گروهي از آنـان از  . ها حكم فرمايد شوند تا در باره آن سوي كتاب خدا دعوت مي

  .روند كنند و مي گردانند و از حكم خدا اعراض مي كتاب خدا روي برمي
حقيقت واقع بود در قلـوب بعضـي از لشـكريان بصـره اثـر      اين خطبة عايشه كه 

، )1(پيوندنـد  شوند و به لشكر مكـه مـي   اين است كه از لشكر بصره جدا مي. كند مي
چون بودند در لشكر بصره بعضي از همان آشوبگران دست اندركار قتل عثمان بن 

ارگان ايـن  ها حكيم بن جبله فرمانده سو عفان و ناراضيان از عثمان كه پيشاپيش آن
هاي چهارگانه آشوبگران بصره بود  او رئيس فعال يكي از گروه. لشكر ايستاده بود

هـا   معلـوم اسـت كـه لشـكر مكـه بـراي آن      . كه قبالً بـه مدينـه حملـه كـرده بودنـد     
اصـلي از ايـن لشكركشـي قـرار      هـا را هـدف   خطرناك بود و خطبه عايشه كـه آن 

 لهـذا بـدون آن كـه از   . حكـيم نشسـت   ، تير مستقيمي بود كه بر قلب ناپاكداد مي
. تـازد  عثمان بن حنيف امير بصره فرمان حمله صادر شود، به سوي لشكر مكـه مـي  

ها گفـت بـراي دسـتگيري و مجـازات      اما لشكر مكه چنانكه عايشه در خطبه به آن
لذا به دستور عايشـه از برخـورد شـديد بـا     . قاتلين عثمان آمده بودند نه براي جنگ

. كننـد  نمايد و به سمت راست موضع خـود حركـت مـي    دداري ميلشكر بصره خو
هريك از دو لشكر در جايگاه خود مسـتقر  . سازد ها را از يكديگر جدا مي شب آن

  .شوند تا به فكر فردا باشند مي
حنيف و رهبري حكيم بـن جبلـه   صبح روز بعد لشكر بصره به فرمان عثمان بن 

ها با آن كه مهيـاي دفـاع بودنـد،     آن. نندك ة اهل فتنه بر لشكر مكه حمله ميسركرد
هـا را بـه    دهـد و آن  ها به امر عايشه در بين دو لشكر نـداء درمـي   بازهم جارچي آن

كند تا سالح بر روي هـم نكشـند؛ ولـي لشـكر بصـره بـه        داري دعوت مي خويشتن
ديد گـوش بـه حـرف     تحريك حكيم كه خود و همدستانش را در خطر آينده مي
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طرفين مهـاجم و مـدافع تـا ظهـر آن     . افروزد آتش جنگ را مي دهد و جارچي نمي
  .)1(جنگند روز با يكديگر مي

ري زبير بن العوام شجاع مشهور قريش خـوب از عهـدة   بهچون لشكر مكه به ر
هـا   كنند، افراد زيـادي از آن  آيند و صدمه زيادي بر لشكر بصره وارد مي دفاع برمي

شـود كـه    كننـد و معلـوم مـي    را مجـروح مـي   ها رسانند و جمعي از آن را به قتل مي
كنـد كـه دسـت     چرخد، لشكر بصره موافقت مي سكان جنگ به نفع لشكر مكه مي

صلح موقتي را به ايـن صـورت بـا يكـديگر منعقـد      . از جنگ بكشند و صلح نمايند
كنند كه شخص مورد اعتمادي به شهر مدينه بفرستند تا از مردم بپرسد كـه آيـا    مي

هـا   ميل و رغبت خود با امام علي بيعت كرده اند يا چنانكه خـود آن  طلحه و زبير با
اگر معلوم شود با رضـا و ميـل   . ها را اجبار به بيعت كرده است گويند، كسي آن مي

خود بيعت كرده اند، عثمان بن حنيف كماكان امير بصره باشـد و طلحـه و زبيـر بـا     
باشند و اگر معلوم شود بـا زور و  لشكرشان از اينجا بروند يا بمانند و تحت امر امام 

هـا بسـپارد و خـودش از     اجبار بيعت كرده اند عثمان بن حنيف شهر بصره را به آن
  .)2(ها بماند اينجا خارج شود، يا تحت امر آن

اي كه بين فريقين نوشته و مبادله شـده و مـا آن را از    اين است ترجمه صلحنامه
اين اسـت آنچـه   . سم اهللا الرحمن الرحيمب«: نويسد كنيم كه مي تاريخ طبري نقل مي

شان از يك طرف و عثمـان بـن حنيـف و مسـلمانانِ      طلحه و زبير و مسلمانانِ همراه
همراهش از طرف ديگر صلح كردند كه عثمـان بـن حنيـف در همانجـائي مسـتقر      

آنچـه را كـه در دسـت    . باشد كه اكنون در هنگام اين صلح مستقر گرديـده اسـت  
طلحـه و زبيـر نيـز در آنجـائي مسـتقر باشـند كـه        . ست او باشددارد، كماكان در د

شـان باشـد تـا     اكنون هستند و آنچه تاكنون به تصرف خود درآورده اند در دسـت 
پس از تحقيـق در چگـونگي   ) فرستادة مورد قبول طرفين(آنگاه كه كعب بن سور 

اين مـدت  هيچيك از طرفين در فاصلة . بيعت طلحه و زبير از مدينه به بصره بازآيد
هـا و نـه    ها، نه در راه آزار و اذيتي به طرف ديگر نرساند نه در مسجد، نه در كوچه
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پس از آن اگر نتيجه تحقيقات كعب بن سور اين باشد كـه طلحـه و زبيـر    . در بازار
ها باشد و عثمان بن حنيف به اختيـار خـود    مجبوراً بيعت كرده اند، پس امر، امر آن

اگـر  . هـا باشـد   خود برود يا در بصره بماند و تحت امر آن تواند به سرزمين بوده مي
ها با طيب خاطر بيعت كرده اند پس امر، امر عثمان بن حنيف باشـد   معلوم شود آن

توانند در بصره بمانند و مطيع حضرت علي خليفه مسلمين باشـند   و طلحه و زبير مي
ن نيز طرفدار هريـك  مؤمني. خواهند بروند يا از بصره خارج شوند و به هرجا كه مي

  .)1(از طرفين باشند كه نتيجة تحقيقات به نفع او باشد

  آيا اين صلح صحيح بود؟

من هيچ شك ندارم كه اصل ايده و عقيده عايشه و طلحه و زبيـر از ايـن قيـام و    
هـا   از اين لشكركشي پيگيري، دستگيري و مجازات قاتلين عثمـان و همدسـتان آن  

وإنمـا (ها اجرا شود و چه خـوب   باره آنقصاص در  بوده است تا مطابق حكم قرآن
هـا كـرد وجهـي داشـت و      ولي آيا اين صلحي كه امير بصره با آن) اتيـعمال بالناأل

  صحيح بود؟
عثمان بن حنيف از طرف حضرت علي بن ابـي طالـب خليفـه مسـلمين امـارت      
بصره را به عهده داشت و او به حكم وظيفه محوله مكلف بـود حـدود و مرزهـاي    
ناحيه امارتش را از هر مهاجمي تا آنجا محافظت نمايد كه يا بر مهاجم پيروز شـود  

  .يا از مهاجم شكست قطعي بخورد و راهي جز صلح و تسليم نيابد
                                         

  :اين است متن صلحنامه عربي كه تاريخ طبري ضبط كرده است -1

هذا ما اصطلح عليه طلحه والزبير ومن معهما من المؤمنين . الرحيم بسم اهللا الرحمن
والمسلمين، وعثمان بن حنيف ومن معه من المؤمنين والمسلمين، إن عثمان يقيم حيث 
أدركه الصلح على ما في يده، وإن طلحة والزبير قيمان حيث أدركهما الصلح على ما 

عب بن سور من المدينة، وال يضار في أيديهما، حتى يرجع ايمن الريقين و رسولهم ك
واحد من القريقين اآلخر في مسجد، ال سوق، ال طريق حتى يرجع كعب بالخير، بأن 
القوم أكرهوا طلحة والزبير، فاألمر أمرهما، وإن شاء عثمان خرج حتي يخرج بطينته، 
وإن شاء دخل معهما، وإن رجع بأنهما لم يكرها فاألمر أمر عثمان، فإن شاء طلحة 

وإن شاء أخرجا، حتى يلحقا بطينتهما، ) خليفه المسلمين(الزبير أقاما على طاعة علي، و 
  .والمؤمنون أعوان الفاتح منهما
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بنابراين، چون اين صلح خارج از اين قاعده و مخالف با وظيفه امير بصره بـوده  
ايـن بـوده كـه طـرفين را بـا      شايد نظر امير بصـره  . رسد است، ظاهراً ناروا به نظر مي

به هرحال بنـاي ايـن صـلح بـر ايـن      . انعقاد اين صلح از جنگ و خونريزي نگهدارد
بود كه اگر محقق شود طلحه و زبير با اكراه و اجبار كسي با حضـرت علـي بيعـت    
كرده اند، پس عثمان بـن حنيـف اميـر بصـره طبـق صـراحت عبـارت صـلحنامه از         

وده و بصـره بايـد در اختيـار طلحـه و زبيـر قـرار       امارت بصره ساقط و هيچ كـاره بـ  
  .گيرد

نشــينيم تــا از مدينــه بازآيــد و نتيجــه  مــا اينجــا در انتظــار كعــب بــن ســور نمــي
 :گـوئيم  تحقيقاتش را در باره بيعت طلحه و زبير اعـالم نمايـد، بلكـه پيشـاپيش مـي     

لـم يكـن    ها كان ها محققاً در اثر زور و اجبار كسي بوده است و بيعت آن بيعت آن
آيا در اين صورت . بوده مثل اين است كه اصالً با حضرت علي بيعت نكرده باشند

آن بيعت عمومي مردم در مدينه كـه اكثـر صـحابه موجـود در مدينـه از مهـاجرين       
گردد  اعتبار مي انصار و بقيه جماعات در آن شركت كرده بودند، غير مشروع و بي

شـود كـه ايـن دو نفـر      مـي  طقو خالفت حضرت علي بـدين جهـت از صـحت سـا    
بيعـت نكـرده انـد؟    ) هرچند كه بزرگوار و از اصـحاب بـزرگ رسـول اهللا بودنـد    (

. باشـد  عي و از هر حيث صـحيح مـي  اين بيعت عمومي مردم كامالً شر. حاشا و كالً
عدم بيعت اين دو نفر مانند عدم بيعت بعضي ديگر از صـحابه ماننـد سـعد بـن ابـي      

، نعمـان  )1(سان بن ثابت، زيد بن ثابـت، ابوسـعيد خـدري   وقاص، عبداهللا بن عمر، ح
باشـد   بن بشير، محمد بن مسلمه، كعب بنِ مالك، اسامه بن زيد و بعضي ديگر مـي 

هـا عـارض شـده بـود، دسـت از بيعـت نگـه         اي كه براي آن كه گرچه در اثر شبهه
واقعيت و صـحت بيعـت عمـومي نرسـاند و      داشتند ولي اصالً كوچكترين خللي به

ها را مجبور به بيعت نفرمود؛ زيـرا   رت علي هم كاري به كارشان نداشت و آنحض
  .)2(بيعت عمومي مردم كافي بود و صحت بيعت موقوف بر بيعت ممتنعين نبود

                                         
  .باشد خدري بر وزن قمري مي -1
امتناع اين گـروه از بيعـت بـا    : فرمايد عالمه مرحوم سيد محسن األمين مؤلف أعيان الشيعه مي -2

خيـر بلكـه   . باشند امام استعداد و اهليت خالفـت را نـدارد   امام نه از اين جهت بود كه معتقد
كردنـد كـه هنـوز     ها تصور مـي  چه آن. اي بود كه براي آن ها عارض شده بود ناشي از شبهه
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عدم بيعت طلحه و زبير نه اثر منفي در صحت خالفت علي  :گوئيم بنابراين، مي
ها صلحي منعقد نمايـد   با آندهد تا  دارد و نه به عثمان بن حنيف امير بصره حق مي

هـا بسـپارد، بلكـه     ها تمام شود و بصـره را بـه آن   كه احتمال داشت نتيجه به نفع آن
. باشـد  علي خليفه مسلمين است و بصره از مملكت اسالم و تحت حكم خليفـه مـي  

كسي حق ندارد نسبت به بصره يا ناحيه ديگر مملكـت تحـت حكـم خليفـه حـاتم      
كه حضرت علي به عثمـان بـن حنيـف در ايـن بـاره       بدين جهت است. بخشي كند

  .)1(نامه نوشت و كارش را ناشي از عجر و ناتواني دانست
ون اهل مدينه چنانكه در تواريخ معتمد ذكـر شـده اسـت در بـاره چگـونگي      چ

كرد ساكت شـده بودنـد    ها استفسار مي بيعت طلحه و زبير كه كعب بن سور از آن
  .گردد نتيجه از كارش به بصره بازمي دادند، كعب بدون اخذ جواب نمي

گويا طلحه و زبير همين صرف سكوت اهل مدينه را به منزلة ثبـوت اجبارشـان   
خواهند تا كنار بـرود و بصـره را    كنند كه از عثمان بن حنيف مي در بيعت تلقي مي

ارد، ولي به نظر عثمان بن حنيـف چـون شـرط مـذكور در صـلحنامه      ا واگذه آنبه 
ع هيچيك از طرفين بـه دسـت نيامـده اسـت صـلحنامه كـأن لـم يكـن         صريحاً به نف

  .كند ها را رد مي شود و تقاضاي آن مي
دارند در يك شب تاريك باراني و طوفاني مردان  اما طلحه و زبير دست برنمي

گزنند و براي اسـتيالء بـر شـهر بصـره بـه       جنگاور خود را از بين لشكر حجاز برمي
شوند و نمـاز عشـاء را بـه جماعـت و بـه امامـت        يمسجد جامع بزرگ شهر وارد م

  .خوانند عبدالرحمن بن عتاب كه از مردان خودشان بود مي
چون عثمان بن حنيف در آن شب به مسجد نيامده بود، گروهي از رجال طلحه 

كنند و نـزد طلحـه و زبيـر در     شتابند، او را بيرون مي و زبير به سوي قصر امارت مي

                                                                                             
فتنة آشوبگران فرو ننشسته و چه بهتـر كـه خـود را از فتنـه دور نگهدارنـد؛ ولـي پـس از آن        

  .202لمير علي شيعي لبناني، ص پشيمان شدند خلفاء محمد تأليف اسمعيل سليمان ا
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كنند تا هر جائي كه خـودش بخواهـد بـرود و     ها آزادش مي آورند و آن مسجد مي
  .)1(رود او به مدينه مي

شـوند   يابند و بر اوضاع مسلط مي طلحه و زبير بدين صورت بر بصره استيالء مي
گيرنـد، بيـت المـال مملـو را نيـز در اختيـار        و امارت و نظم شـهر را بـه دسـت مـي    

  .دهند قرار ميگيرند و تحت نظارت عبدالرحمن بن ابي بكر  مي
تســلط طلحــه و زبيــر بــر بصــره و دهــات اطــراف آشــوبگران مفســد را اعــم از 

. دهـد  ها در دهانه مرگ سورخ قرار مـي  مباشرين قتل عثمان و دست اندركاران آن
. نشينند تا منتظر قضـاء و قـدر باشـند    شك از اين امر غافل نبوده بيكار نمي ها بي آن

كيم بـن جبلـه سـركردة مـؤثر فتنـه و سـه نفـر از        گويد ح بينيم كه تاريخ مي چه مي
سلحشوران بصير اشرار به اسامي ذريح، ابـن المحتـرش و حـر قـوص بـن زهيـر بـا        
تعداد سيصد نفر از دشمنان بدخواه عثمان بن عفان، مسلح و مهياي جنگ با طلحـه  

خارج بصـره در مقابـل اردوگـاه لشـكر     ) دار الرزق(در كنار قريه . شوند و زبير مي
گيرد كه بـراي   جنگي درمي در اينجا بين طرفين. كنند آرائي مي كه مستقر و صفم

ــزي جــز خودكشــي نمــي  ــن اشــرار چي ــدي از  . شــود اي ــرا جــز حرقــوص و چن زي
كنند، بقيه  بينند در خطر قطعي افتاده اند، از ميدان فرار مي زيردستانش كه چون مي

شـود   از بيخ ران قطع مي خود حكيم كه اول يك پايش. رسند ها همه به قتل مي آن
افتند و پسرش به نام رعل بـن جبلـه، ذريـح و ابـن المحتـرش       و از اسب به زمين مي

روند كـه اسـتحقاق آن    شوند و به جائي مي نيز كشته مي) دو نفر از سرداران گروه(
هائي بودند كه  در بين اين كتشگان عالوه بر حكيم، هفتاد نفر از همان. را داشته اند
  .مدينه و قتل عثمان بن عفان دست داشتنددر آشوب 

گرچه با شكست فاحش اين اشرار و هالكت سه نفر از سرانشان تا حدي خطـر  
ولي چنانكه فهميـديم  . برخورد و مجدد از بين رفت و كار طلحه و زبير باال گرفت

يكي از رؤساي خطرناك اشـرار بـه نـام حرقـوص بـا چنـدي از يـارانش از ميـدان         
به عالوه بر اين بودند افـراد ديگـري از اشـرار را كـه در شـهر و      جنگ گريختند و 

                                         
در غالب كتب تاريخ ذكر شده كه رجال طلحه و زبير موي سر و ريش و ابـروان عثمـان بـن     -1

  .حنيف را كندند، ولي من باور ندار
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رفت كه روزي در آينده يك جـا جمـع    قراي بصره پنهان شده بودند و احتمال مي
به رهبري حرقوص قد علم كنند و عليه طلحه و زبير مسلحانه قيـام نماينـد،    شوند و

. امـر غافـل نبودنـد    به همين لحاظ بود كه طلحه و زبير پس از اين پيـروزي از ايـن  
منادي در شهر و قراء به راه انداختند و به مـردم اعـالم كردنـد كـه هـيچكس حـق       
ندارد گروه يا فردي از شرار را كه به مدينه رسول اهللا حمله كرده انـد، در منـزلش   

همه مردم در هرجا مكلف اند اين مردم مفسد را دستگير كنند و بـه مـا   . جاي دهد
دادنـد يـا    هـا را دسـتگير و تحويـل مـي     شـان آن  تـرس جـان  مـردم از  . تحويل دهند

دادند تا دستگيرشان كننـد، و بقيـه اشـرار بـدين ترتيـب بـه دام        جايشان را نشان مي
كند و از ايـن مـاجرا جـان     افتادند و به قتل رسيدند جز حرقوص كه بازهم فرار مي

  .برد برد و به قبيله خود بني سعد پناه مي به سالمت مي
يـر اكنـون خودشـان را اميــر مشـترك بصـره و صـاحب امـر و نهــي        طلحـه و زب 

و در بعضـي از روايـات   . پرداختند دانستند و به رتق و فتق امور عمومي مردم مي مي
  .ها بيعت كردند تاريخي آمده كه مردم بصره با آن

  :گيرد امام تصميم مي

در اگر خليفه مسلمين بر فرض محال براي اجتناب از وقوع جنگ و خـونريزي  
صـرف نظـر    ]كه اكنون به دست طلحـه و زبيـر افتـاده اسـت    [بين مسلمين از بصره 

نشـينند؟ مسـلماً    كنند و در همين جا مي فرمايد، آيا طلحه و زبير به بصره قناعت مي
چه اين طبيعت فطري بشر است كـه هرچنـد بـه آرزوهـاي زيـاد خـود برسـد        . خير

ش او را بـه كوشـش و فعاليـت    كند و نداي باطني هـل مـن مزيـد    هرگز اكتفاء نمي
  .كند تا به بيشتر از آنچه كه به دست آورده برسد دعوت مي

پوشيد و كاري بـه طلحـه و    بنابراين، اگر خليفه مسلمين فرضاً از بصره چشم مي
هـا طبعـاً بـه طمـع      شان برسـد، آن  داشت تا در فرصت مناسبتري به حساب زبير نمي

ها بر  هنوز چيزي از تسلط آن: گويد نيز ميتاريخ . افتادند جاهاي ديگر مملكت مي
ها براي دستگيري  بصره نگذشته بود كه به اهل كوفه و يمامه نامه فرستادند و از آن

اشراري كه در آنجا بودند استمداد كردند و اين خود دليل بر اين است كه به طمع 
  .آن ديار افتاده اند
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دستگي مسـلمين بـيش از    اكنون حضرت علي قبل از اين كه اين اختالف و دو
اين شدت گيرد و قبل از اين كه در مملكت اسالمي كه در اثر اتحـاد مسـلمين بـه    

نظمي و هرج و مرج بـه ميـان آيـد، بـه قطـع مـاده تفـرق و بـه          وجود آمده است بي
  .فرمايد اصالح ذات البين مسلمين اهتمام مي

بـراي   خواسـت  مـي قبالً نگاشتيم كه امام لشكري در مدينه تهيـه فرمـوده بـود و    
چون اطـالع يافـت در مكـه مقـدمات     . مقابله با معاويه به سوي شام حركت فرمايد

شـود   كند و منتظر مي شود، از حركت به سوي شام توقف مي لشكركشي فراهم مي
يابـد   حاال خبر مي. تا ببيند مقصود از اين لشكركشي چيست و مقصدش كجا است

  .سوي بصره حركت كرده است كه اين لشكر به رهبري طلحه و زبير به
لذا امام با همان لشكري كه براي مقابله با معاويه تجهيـز كـرده بـود و بـا همـان      

كه ذكر كرديم به اضافه شش نفر از اصحاب بـزرگ رسـول اهللا كـه از     )1(تاكتيك
در  )2(كننـد  اهل بدر بودند و اينك به لشكر امام پيوسته اند و بـا امـام همكـاري مـي    

هجري براي مقابله بـا طلحـه و زبيـر از مدينـه حركـت       36الثاني سال آخر ماه ربيع 
  .فرمايد مي

كند،  نهصد نفر ذكر ميابن كثير تعداد لشكر امام را هنگامِ خروج از مدينه كالً 
هـا كـه در ايـن لشـكر همـراه امـام        ها و بصـريه  عده كوفي: گويد ثير ميولي ابن األ

آيد؛ زيرا مجموع كـل   تر به نظر مي صحيحاين روايت . بودند، نهصد نفر بوده است
لشكر امام كه متشكل از اهل مدينه، كوفه و بصره كـه در مدينـه بودنـد و طرفـدار     

  .جدي امام بودند مسلماً بيش از نهصد نفرموده است

                                         
  .باشد آرائي و تنظيم جنگ مي اي است فرانسوي و به معني صف تاكنيك كلمه -1
يكي از اين شش نفر ابوقتاده انصـاري  . 113، ص 3؛ ج 224، ص 7ايه، ج البدايه و النه: رك -2

ايـن  ! يا اميرالمؤمنين: كند از صحابه كبار رسول اهللا بود كه نزد اميرالمؤمنين آمده عرض مي
مـدتي اسـت كـه آن را در    . شمشير، شمشيري است كه رسول اهللا آن را بـه دوشـم آويخـت   

آن را از نيام بيرون كشم و عليه اين مردم ستمگري اكنون وقتش رسيده كه . ام غالف كشده
دارم مـرا در صـف مقـدم     دوسـت مـي  . كنند به كار برم كه در خيانت امت محمد دريغ نمي

  .113، ص 3الكامل، ج : رك. لشكر به كارگيري
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امام در نظر داشت قبل از اين كه طلحه و زبير به بصره برسـند، راه را   به هرحال
ن را بگيـرد تـا حـل مشـكل كـار آسـانتر و زودتـر بـه         ها ببندد و جلوشا بر روي آن

ها از اين حدود گذشته انـد،   شنود كه آن مقصود برسد؛ ولي چون در قريه ربذه مي
گيرد پشـت سرشـان حركـت نمايـد و بـه بصـره بـرود و چـون در ايـن           تصميم مي

خود امـام حسـن را    كند فرزند صورت نياز به عده بيشتر و مهمات زيادتري پيدا مي
فرسـتد تـا مـردم     اه عمار بن ياسر صحابي بزرگ رسول اهللا از اينجا به كوفه ميهمر

خـود امـام بـا لشـكر مدينـه از ربـذه رهسـپار        . را بسيج و به همكاري دعوت نمايند
شود و قبل از اين كـه بـه بصـره برسـد در محلـي بـه نـام ذي قـار توقـف           بصره مي

  .دشو كند و منتظر نتيجه كار امام حسن و عمار مي مي
  :فرمايد كند و مي امام حسن در شهر كوفه براي مردم در مسجد سخنراني مي

! هــان اي مــردم. خــود را اجابــت كنيــد دعــوت و درخواســت امــام !اي مــردم
شتابند؛ ولي به خدا قسم، اگر مردم دانا  شك هستند مردمي كه براي اين كار مي بي

م عاقبـت كـار بهتـر خواهـد     و كاردان به اين كار بشتابند هم نتيجه كار زودتر و هـ 
بود، دعوت ما را در اين امر كه ما و شما بدان مبتلي شـده ايـم قبـول و در راه حـق     

  .كمك كنيد
كننـد   دهند و دعوتش را اجابت مـي  اهل كوفه به نداي امام حسن گوش فرا مي

شوند و بعضـي   و خيلي زود نه هزار و به روايتي دوازده هزار نفر مسلح و مجهز مي
ة كشتي از راه آبي دجله و گروهي سواره از راه خشكي بـه سـوي ذي قـار    به وسيل

  .شتابند نزد امام مي
  :ها بيان كرد شان را گرامي داشت و مقصودش را به آن امام مقدم

مان برويم و بـا   من شما را خواستم تا همراه ما باشيد تا به شهر بصره نزد برادران
خود برگردند و به سوي ما باز آيند پس ايـن   آنگاه اگر از راه. ها مذاكره نمائيم آن

خـواهيم و اگـر لجاجـت كننـد و در راه خـود       ها مي همان چيزي است كه ما از آن
مگر ايـن كـه   ) تا از جنگ و خونريزي احتراز شود(كنيم  ها مدارا مي بايستند، با آن

ح امـت  ها هر امري را كه بـه صـال   در مذاكره با آن) با ما بجنگند(كنند  ها آغاز آن
  .كنم ان شاء اهللا دهم و قبول مي باشد، بر هر امري كه مفسده دارد ترجيح مي
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. فرمايـد  هـا آغـاز مـي    امام همينطور كه فرموده بود از همين جا مذاكره را با آن
مـذاكره بـا حضـرت عايشـه و طلحـه و زبيـر بـه بصـره          يرا بـرا  )1(قعقاع بن عمـرو 

ه يابـد و جنـگ و خـونريزي در بـين     فرستد تا شايد كار طرفين بـه صـلح خاتمـ    مي
ها را به اتحاد و دوستي دعوت كـن و   آن :فرمايد به قعقاع مي. مسلمين به ميان نيايد

  .از خطر عظيم تفرق و اختالف برحذر دار
اي؟  چرا به اين شـهر آمـده  ! اي مادرم: گويد آيد و مي قعقاع ابتدا نزد عايشه مي

قعقـاع  . ام ح وضـع آشـفته مسـلمين آمـده    براي اصـال ! اي فرزندم: فرمايد عايشه مي
ها مذاكره نمايم و حـرف   پس بفرما طلحه و زبير بيايند تا در نزد تو با آن: گويد مي

من از ام المـؤمنين پرسـيدم چـرا بـه     : گويد ها مي قعقاع به آن. ها را بشنوي من و آن
آنچـه   گوئيـد آيـا بـا    براي اصالح وضع مسلمين، شما چه مي :فرمايد اينجا آمده مي

مـا هـم بـراي همـين مطلـب      : گوينـد  فرمايد موافقيد يا حرفي ديگر داريـد؟ مـي   مي
  .ايم آمده

خواهيـد چيسـت و چگونـه بايـد انجـام       اصالحي كـه شـما مـي   : گويد قعقاع مي
اجـراي حكـم قصـاص بـر آشـوبگران و قـاتلين خليفـه مسـلمين         : گويند گيرد؟ مي

بدين معني خواهد بود كه قـرآن   چه اگر اين امر ديني ترك شود،. عثمان بن عفان
  .باشد خدا متروك شده است ولي اگر انجام گيرد به منزلة احياي قرآن مي

ها را قانع كند كه همينطور كه امام قبالً بـه طلحـه و زبيـر     قعقاع براي اين كه آن
پـذير نيسـت و خطـر     خواهند، امكان ها مي فرموده بود، در حال حاضر آنچه كه آن

                                         
قعقاع به عمرو همان شجاع و سواركار ماهر و شمشيرباز مشـهور عـرب اسـت كـه خالـد ابـن        -1

در جبهـه جنـگ يرمـوك    . بـرد  جنگيد، او را با خـود مـي   يم اسالمي هرجا ميالوليد قائد عظ
همراه خالد با لشكر بزرگ روم جنگيد و فرماندهي گروهي از مسلمين را در اين جنـگ بـه   

پس از پيروزي بر لشكر روم، همراه هاشم بن عتبه به فرمان عمر ابـن الخطـاب   . عهده داشت
كتـاب   256سيه آمد و طبق شـرحي كـه در صـفحه    براي كمك به سعد بن ابي وقاص به قاد

شيخين داديم در قادسيه عالوه بر اين كه حماسه آفريد، ابتكـاري بـه كـار بسـت كـه خيلـي       
قعقاع از اصحاب رسـول  . ةاللهم جازه بإحسانه إحساناً وزياد. مؤثر و به نفع لشكر قادسيه بود

او يكي از طرفداران جدي . شتدر نزد خلفاء راشدين محبوبيت و منزلت عالي دا. اهللا است
  .علي بود
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اكنـون شـما گروهـي از    : گويد مي. ار بيشتر از ترك موقت آن استاقدام به اين ك
قاتلين عثمان و دست اندركاران قتل او از اهل بصره را كشتيد؛ ولي وضـع شـما در   

زيـرا  . ها را كشته ايد، بهتر بود ها را بكشيد از حاال كه آن اين امر قبل از اين كه آن
هـا   شش هزار نفر از افراد قبايـل آن ها را به قتل رسانديد ولي  شما ششصد نفر از آن

در پي حرقوص بن زهير بوديـد  . را به خشم درآورديد و براي خود دشمن ساختيد
از قــوم و  خواسـتيد او را دسـتگير و مجـازات كنيــد، بـازهم شـش هـزار نفـر        و مـي 

  .اش به طرفداري او برخاستند و او را در حمايت خود گرفتند قبيله
ا عليـه حرقـوص و بقيـة دسـت انـدركاران قتـل       حاال اگر شما اجراء قصـاص ر 
شان هستند ترك كنيد، به زعم شما عينـاً تـرك    عثمان كه در حمايت اقوام و قبائل

ها را به مجازات برسانيد، نـه تنهـا بـر     باشد و اگر بخواهيد اقدام كنيد تا آن قرآن مي
ايـن امـر    ها بر شما غالب و پيروز خواهند شد و ، بلكه آنا دست نخواهد يافته آن

زيرا گذشته از اين كه به (خيلي بدتر است از ترك آنچه كه شما در پي آن هستيد 
حرف امـام هـم در ابتـدا    . شويد رسيد، خود شما ضايع و تلف مي مقصود خود نمي

  ).همين بود
عـالج  : گويـد  گوئيد؟ قعقـاع مـي   پس شما در اين باره چه مي: فرمايد عايشه مي

اكنـون اگـر شـما بـا مـا      . است و سـكون و آرامـش  اين امر در حال حاضر سكوت 
و  بيعت كنيد و ما باهم متحد شـويم، ايـن امـر عالمـت خيـر و مـژدة رحمـت خـدا        

باشد و اگر مخالفـت كنيـد و بـه راه خـود      ها مي امارت توفيق در امر قصاص از آن
رفـتنِ ملـك و مملكـت اسـالم      ادامه دهيد، اين امـر عالمـت شـر و نشـانه از دسـت     

در پي عافيت و رستگاري امت باشيد تا خـدا آن را بـه مـا عطـا فرمايـد و      . باشد مي
مـا را در  . همانطور كه در گذشته كليد كارهاي خير بوديد، اكنون نيز چنين باشـيد 

اال خداوند عزوجل، ما و شـما را بـه زمـين خواهـد     الء نيفكنيد تا در بالء نيفتيد، و ب
  .زد

ي و نظر علي چنين باشـد  اگر رأ جوئي خوب ميگوئي و چه  راست مي: گفتند
  .يابد شود و به صلح خاتمه مي گويي، كار ما و آن حضرت اصالح مي كه تو مي

رسـد و آنچـه را كـه گفتـه و      خيزد و حضـور امـام مـي    ها برمي قعقاع از نزد آن
جو و ايـن خليفـة خيرانـديش از ايـن      رساند و اين امام صلح شنيده بود به عرض مي
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. خوانـد  خيزد و براي لشكرش خطبـه مـي   شود، به پا برمي ميماجراي موفق خشنود 
هاي نارواي جاهليـت را نكـوهش    در ضمن خطبه خود عادات و تعصبات و انديشه

سپس سعادت و آسـايش امـت عـرب را كـه در اثـر بركـات اسـالم بـه         . فرمايد مي
ره من فردا از اينجا بـه سـوي بصـ   : فرمايد پس از آن مي. فرمايد وجود آمده بيان مي

شما نيز مهياي حركت باشيد ولي هـيچ احـدي از كسـاني كـه در     . كنم حركت مي
قتل عثمان به نحوي از انحاء دست داشته اند، نبايد در بين شما باشد و نبايـد همـراه   

  .اين بدخواهان بدانديش از من جدا شوند. من حركت كند
منـزل  كند و در كنار شهر بصره  حضرت علي با لشكرش از ذي قار حركت مي

آيند و در نزديكـي   شان نيز از شهر بصره برون مي طلحه و زبير و همراهان. گيرد مي
چنانكه محقق است هردو طرف طالب صلح اند و . )1(شوند اردوگاه علي مستقر مي

  .گيرند، نه براي جنگ براي صلح در مقابل هم قرار مي
طـرف   اينك براي آن كه خوانندگان عزيز هم يقـين حاصـل كننـد كـه هـردو     

خيرخواه و خواهان صلح بودند، به اين روايات تاريخي موثـق در ايـن بـاره توجـه     
ـ البـدا  7ج  239نمايند كه ابن كثير در صفحة  ـ والنهـا  ةي : نويسـد  نقـل كـرده مـي    ةي

آيد و مقصود از اقـدام و آمـدنش    اعوربن نيار المنقري در اردوگاه حضور امام مي
. ام كردن آتش فتنه آمده براي صلح و خاموش: فرمايد امام مي. پرسد را به بصره مي

هـا را   تا ان شاء اهللا مردم را بر خير و صالح امت جمع نمـايم و ائـتالف و اتفـاق آن   
دسـت  ! اي مردم: كند به لشكر نيز خطاب مي. جايگزين تفرق و اختالف قرار دهم

  .نگهداريد) اهل بصره(ها  تان را از آن و زبان
با جماعت شش هـزار نفـري خـود حضـور امـام      در همين اوان احنف بن قيس 

پيونـديم   اگر اجازه فرمائي من و جماعتم به جمع شما مـي : كند آيد و عرض مي مي
كـه  (كـنم و ده هـزار شمشـير را     جنگيم يا اگر بخـواهي اقـدام مـي    و با مخالفين مي

اين امـام مصـلح   . از كار اندازم و در غالف برم) احتمال دارد عليه شما به كار رود
بـرو همـان ده هـزار    : به احنف اجازه نداد براي جنـگ بـه لشـكر بپيونـدد و فرمـود     

  .شمشير را در غالف بكش
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شود كه امام بـراي صـلح    از هريك از اين دو روايت تاريخي براي ما محقق مي
  .و خير امت محمد به اينجا آمده بود، نه براي جنگ

بودنـد و خيـر و صـالح    براي اين كه يقين بدانيم طلحه و زبير نيز طالـب صـلح   
دهيم كه ابن كثيـر   انديشيدند، به اين روايت گوش مي امت محمد را در اين راه مي

بعضـي از اهـل بصـره نـزد     : گويـد  مي ةيوالنها ةيالبدادر همان صفحه از همان جلد 
االن فرصـت خـوبي بـه دسـت آمـده تـا عليـه        : گوينـد  آينـد و مـي   طلحه و زبير مي
اقدام كنيد و قصاص قتـل  ) ها را از نزد خود رانده است كه امام آن(دشمنان عثمان 
علـي  : گوينـد  مـي  كننـد و  ها بگيريد، ولي طلحـه و زبيـر قبـول نمـي     عثمان را از آن

اي نـزد ايشـان    مـا نماينـده  . اين امر اكنون بايد مسكوت گذارده شود ،فرموده است
  .خواهيم باهم صلح نمائيم ايم مي فرستاده

در ايـن هنگـام كـه علـي در     : نويسـد  مـي  121، ص 3ل ج ثير در الكامـ و ابن األ
آيـد و   كناره شهر بصره قرار گرفت، مردي از اهل بصره نام ابوالجرباء نزد زبير مـي 

چه بهتـر كـه   ) اي از لشكرش به اينجا رسيده است با عده(اكنون كه علي : گويد مي
زمنـده  ر ري و يك هـزار قبل از اين كه بقية لشكرش برسند فرصت را غنيمت بشما

مـا در  : گويـد  دهـد و مـي   زبير جـواب رد مـي  ) تا كارش را بسازند(سوار به فرستي 
. ها را براي صلح دعوت كـرده ايـم   فنون جنگ آزموده و از تو داناتريم ولي ما آن

من اميـدوارم كـه ايـن    . ها رفته اند د ما به نزد آنها با مژده صلح از نز مايندگان آنن
  .اين مژده تحقق يابدصلح بين ما انجام گيرد و 

فهمـيم كـه طلحـه و زبيـر بـه قصـد صـلح از         از اين دو روايت نيز به وضوح مي
بصره خارج شده بودند، اكنون در پي خير بودند و از هرگونه شـري كـه از طـرف    

كردنـد و دسـت رد بـر سـينه      شـد اجتنـاب مـي    بعضي از افراد بدانديش پيشنهاد مي
  .زدند شان مي ناپاك

هـا را از نـزد    اهيد شنيد، همان آشوبگران بدانديش كـه امـام آن  ولي چنانكه خو
شـد انجـام    ها تمـام مـي   خود راند، نگذاشتند اين صلح كه به قيمت نابودي همه آن

  .شود
چون صلح دلخواه طرفين انجام نگرفت و بـه دسيسـة دشـمنان مسـلمين جنـگ      

افكـار   جمل به جاي صلح نشست و بعضي از اهل سنت در باره ايـن جنـگ آراء و  
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مختلفي دارنـد، الزم دانسـتم آنچـه بـوده حتـي جزئيـات آن را بـه قلـم آورم و در         
  .معرض افكار خوانندگان عزيز بگذارم

باري، امام دو نفر نماينده به نام حكيم بن سالمه و مالك بن حبيب را از طـرف  
اگر شـما اكنـون بـا آن امـري كـه بـا       : فرمايد فرستد و مي خود نزد طلحه و زبير مي

قعقاع مذاكره و موافقت كرديد كماكان موافقيد، پـس دسـت از هرگونـه اقـدامي     
  .كوتاه بداريد و بياييد تا باهم به مذاكره بنشينيم

ما با آنچه كه با قعقـاع در بـارة   : گويند دهند و مي طلحه و زبير جواب مثبت مي
  .صلح مذاكره كرده ايم، موافق و پابرجائيم

داد شبح هيوالي جنگ مخوفي كـه   ت و آرامش ميبا اين مذاكره كه نويد امني
كشيد رو به زوال گذاشت و مسلمين تا آنجا به صلح و اتحاد  بر سر مسلمين سر مي

نزديك شدند كه امام پسر عموي خـود عبـداهللا بـن عبـاس را در آخـر آن روز بـه       
 ها نيز به همين نظر محمـد  آن. عنوان عالمت و طليعه صلح نزد طلحه و زبير فرستاد

مـردم هـر دو لشـكر در آن شـب     . )1(بن طلحه السجاد را به حضور علـي فرسـتادند  
غرق در مسرت و شادي شـدند، بـا كمـال اطمينـان بـه اردوگـاه يكـديگر رفتنـد و         

  .نمودند و شب بسيار خوشي در كنار هم داشتند دوستانه باهم جمع مي
جريان امـر  زيرا . اين شب حقاً شب وجد و سرور براي هردو گروه مسلمين بود

شـوند   ها در يكجا باهم جمع مي داد كه فرداي آن شب امراء و رؤساي آن نشان مي
ر اهـا بـه كـ    خواستند در بين آن كنند و شمشيرهايشان كه دشمنان مي و روبوسي مي
  .رفت افتاد و به غالف مي افتد از كار مي

ولي آن شب، شب خيلي خطرناكي براي دشمنان و آشوبگران دست اندر كـار  
زيرا اتحاد و صلح ايـن دو گـروه عظـيم مسـلمين كـه در آن شـب       . قتل عثمان بود

ها گسترده بود به منزله قيام مسـلمين و اعـالم جنـگ     سايه رحمت خدا بر روي آن
رفـت،   بود و اين شمشيرها كه اكنون بـراي صـلح در نيـام مـي    ) دشمنان(ها  عليه آن

  .شد از غالف كشيده مي ها شك روزي دير يا نزديك براي قصاص و قتل آن بي
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دهنـد و   گذارند و تن بـه تقـدير مـي    دست روي دست مي آيا اين دشمنان خشن
هـا كـه خـود را     زايد؟ البته خير، آن ها چه مي شوند تا ببينند زمانه براي آن منتظر مي

ديدند، همان شب جداً به فكر چاره كار شدند تا  در معرض خطر قطعي نابودي مي
هـا از   بدين منظور بود كـه رؤسـاي آن  . از مهلكه نجات دهندهر طور شده خود را 

قبيل شريح ابن اوفي، سالم بن ثعلبـه، غـالب بـن الهيـثم و عبـداهللا بـن سـباء همـان         
: گوينـد  كننـد و مـي   يهودي خبيث متظاهر به اسالم و چندي ديگر باهم اجتماع مي

احكام قـرآن از   دانيد كه علي به احكام قرآن از هركس داناتر و در اجراي همه مي
ايـن  . چـه گفـت  ) در ذي قـار (شنيديد كه او در باره شما . همه مردم كوشاتر است

ها از اين صـلح   مقصود آن. دهند مردم فردا عليه شما دست صلح و اتحاد به هم مي
اكنون با اين عده كمي كه هستيم، در مقابـل عـده زيـاد ايـن دو     . نابودي شما است

  آيد؟ ت شما برميگروه صلح طلب چه كاري از دس
دانستيم كه طلحه و زبير در باره ما چه نظري دارنـد، ولـي از    ما از همان اول مي

تصريح فرمـود اگـر علـي بـا     ) كه در ذي قار(دانستيم تا اكنون  نظر علي چيزي نمي
هـا بـراي ريخـتن خـون مـا       ها يكي بـوده و صـلح آن   ها صلح كند، نظر همه آن آن

د چنين است بيائيد تا با علي و طلحه همـان كـاري را   داني اينك كه مي. خواهد بود
ابن سباء ايـن پيشـنهاد را    )1()ها را به قتل برسانيم يعني آن(كنيم كه با عثمان كرديم 

شـويم، زيـرا مـا در     ها را بكشيم، همه ما كشته مي اگر ما آن: گويد كند و مي رد مي
تنها عـده لشـكر طلحـه و     اينجا بيش از دو هزار و پانصد نفر نيستيم در صورتي كه

غـالب بـن   . ها در پي قتل ما و تشنه خون ما هسـتند  زبير خيلي زياد است و همه آن
پس چه بهتر كه از اينجا فرار كنيم و در شهرهاي متعدد پراكنـده و  : گويد هيثم مي

: گويـد  كنـد و مـي   ن سباء اين نظر را نيز رد مياب. نظر دشمنان دور و پنهان شويم از
آرزو دارند كه ما از هم جدا و پراكنده شويم تا بتوانند خيلـي آسـان بـر     دشمنان ما

  .ما دست يابند و ما را بكشند
عزت و پيروزي ما فقـط در ايـن اسـت كـه      :گويد آنگاه خود ابن سباء لعين مي

ها جاي دهيم و قبـل از سـفيدة صـبح فـردا      خود را هر طور شده در جمع لشكر آن
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هـا   مذاكره در باره صلح باهم اجتماع كنند، طوري آنپيش از اين كه طرفين براي 
را به جنگ بكشيم كه نتوانند فرصت به دست آورند و وارسي كنند كه منشاء ايـن  
جنگ ناخواسته كداميك از طرفين بـوده و آتـش افـروز جنـگ كيسـت؟ در ايـن       

شان مشغول جنگ با خودشان خواهند شـد   صورت علي و طلحه و زبير و لشكريان
ها واقـع شـد تـا     اين نظر مورد تصويب آن. ها نجات خواهيم يافت دست آن و ما از

  .)1(آن را به كار برند
اين دشمنان خبيث همينطور كـه نقشـه داشـند، در تـاريكي آخـر شـب قبـل از        
سفيده صبح در حالي كه مسلمين به انتظار صلح فردا در خواب خـوش بودنـد، در   

  .)2(را برافروختند ها سالح به كار بردند و آتش جنگ بين آن
هريك از فريقين . زده از خواب پريدند مسلمين از هردو طرف متوحش و بهت

ها شبيخون زده است، دست  ن به تصور اين كه طرف ديگر نقض عهد كرده و بر آ
لشكر امام با عده بيسـت  . به سالح بردند و ميدان جنگ تمام عيار به وجود آوردند

با عده قريب به سي هزار نفري سواره و پياده درهم  هزار نفري و سپاه طلحه و زبير
  .آميختند و به جان هم افتادند

دسـت  ! يعنـي هـان   »أال كفـوا، أال كفـوا  «: فرمـود  زد و مـي  ند امام نداء ميهرچ
، اين صداي قدسـي و روحـاني بـه گـوش كسـي      »ريد، هان دست نگهداريدنگهدا

  .رسيد نمي
 در محلـه قبيلـه  ) مسجد حـدان ( در اين هنگام در مسجد مشهور به لعايشه 

كعب بن سور قاضـي بصـره كـه از    . و خبر از وقوع جنگ نداشت )3(ازد نشسته بود
: گويـد  شـتابد و مـي   اين جنگ مطلع شده بود و به وحشت افتاده بود نزد عايشه مي

ها را از جنگي كه به شدت پيش آمده و به جان هـم انداختـه    مردم را درياب و آن
  .است نجات ده
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نشـيند، نزديـك ميـدان     شود، در كجاوه مي شه بدين منظور سوار شترش ميعاي
شود تا مردم او را ببينند و صدايش را بشنوند، ولـي جنـگ بـه     آيد و متوقف مي مي

  .سيدر جوشيد كه صدايش به جائي نمي حدي به شدت مي
شـد و   سرها بود كه از تن جـدا مـي  . گرديد جنگ ساعت به ساعت شديدتر مي

. غلتيـد  افتاد و در خـون و خـاك مـي    كه از اسب يا از روي پا بر زمين مي ها بود تن
لشكر امام از حيث عده كمتر از لشكر بصـره  . شد ها بود كه قطع و پرتاب مي دست

براي اين كه اين لشـكر انـدك بـر لشـكر انبـوه پيـروز شـود، الزم بـه تشـديد          . بود
مام پرچم رهبـري جنـگ   لذا ا. علميات جنگي و تقويت قلب و صبر و ثبات داشت

ويـت قلـب لشـكر و    شـود و بـراي تق   گيرد و شخصاً وارد ميدان مـي  را به دست مي
  :كند يه قرآن را تالوت ميها اين آ تهييج آن

﴿÷Πr& óΟ çFö6Å¡ ym βr& (#θ è=äz ô‰ s? sπ̈Ψ yfø9 $# $ £ϑs9 uρ Νä3Ï? ù' tƒ ã≅sẄΒ t Ï% ©!$# (# öθn=yz ÏΒ Νä3 Î=ö6s% ( 
ãΝåκ÷J ¡¡ ¨Β â !$y™ù' t7ø9 $# â !# §�œØ9$#uρ (#θ ä9 Ì“ ø9 ã—uρ 4 ®Lym tΑθ à) tƒ ãΑθß™§�9 $# t Ï%©! $# uρ (#θ ãΖtΒ# u …çµ yè tΒ 4 tL tΒ 

ç�óÇ nΣ «!$# 3 Iω r& ¨β Î) u� óÇnΣ «!$# Ò=ƒÌ� s% ∩⊄⊇⊆∪﴾ 1(نا الصبريفرغ علاللهم أ(.  

كننـده قـرآن    طبعاً لشكر امام با ديدن امام در جلو خود و از شنيدن آيه تحريض
دارند و براي نيل بـه پيـروزي و نصـرتي     آيند و دل قوي مي به وجد مي از امام خود

اي شـدت عمـل از خـود نشـان      كه خدا در آيه فوق نويد داده است با روحيـه تـازه  
  .دهند تا هر طور شده بر لشكر بصره پيروز شوند مي

طولي نكشـيد كـه پـيش رفتنـد و بـر لشـكر بصـره هزيمـت وارد         . چنين هم شد
هـا نيـز بـه ناچـار از ميـدان خـارج و        آن. ها را درهم شكستند نساختند و صفوف آ

                                         
پنداريـد كـه بـه آسـاني بـه       آيـا مـي  : معني اين آيه چنين اسـت كـه  . خلفاء محمد 213صفحه  -1

هـاي   هائي كه به امت بهشت برويد و حال آن كه به شما نرسيده است آن مشكالت و سختي
رسـيد كـه    هـا مـي   رسيد، تا آنجا زيان در راه ديـن و سـختي در جهـان بـه آن     قبل از شما مي
) تـا پيـروز شـويم   (رسـد   كي نصرت خدا به ما مي: گفتند مؤمنين همراهش ميرسول خدا و 

: گويـد  سپس امام به ساحت پروردگار دعـا كـرده مـي   . بدانيد كه نصرت خدا نزديك است
  .بر ما صبر فرو ريز! خدايا
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در اينجا مجدداً جنگ . براي محافظت عايشه در اطراف شتر حامل وي جمع شدند
  .يابد شروع و شدت مي

گرچه مدافعين از شتر عايشه خيلي خوب و از خود گذشته دفـاع نمودنـد و بـه    
ان مهـار شـتر قطـع گرديـد،     حدي فداكاري كردند كه هفتاد دست از بدن گيرندگ

گرفت و چهل نفر از گيرنـدگان   مع الوصف يكي پس از ديگري مهار به دست مي
يكـي پـس از ديگـري بـه قتـل       ]ها محمد پسر طلحـه بـود   كه يكي از آن[مهار شتر 

  .رسيدند و هفتاد نفر از طرفين در اطراف شتر كشته شدند
طبيعي است كـه  . بودند خورده ميدان اول ولي اين مدافعين همان مردم شكست

لـذا  . تواند در مقابـل سـپاه پيروزمنـد كـاري از پـيش بـرد       خورده نمي سپاه شكست
ها نيز به زانو درآمدند و موضع خود را ترك و به  همين كه شتر به زانو درآمد، آن

  .طرف شهر بصره فرار كردند
: مـود اين امام عادل و اين قائد رئوف در بـين لشـكر پيروزمنـدش نـداء زد و فر    

هيچكس حق ندارد به تعقيب فراريان بشتابد، هيچكس اجازه ندارد بـه مجـروحين   
لشكر بصره آسيب رساند، هيچ احدي از شما حق نـدارد چيـزي از امـوال مـردم را     

مـردم نيـز بـه ايـن صـداي قدسـي گـوش دادنـد و         . براي خود بردارد يا تلف نمايد
  .اطاعت كردند

فرمايـد   بن ابي بكر برادر عايشه دستور مـي سپس امام به عمار بن ياسر و محمد 
شـب فـرا    همـين كـه  . اي قـرار دهنـد و او را محافظـت نماينـد     تا عايشه را در خيمه

رسيد، عايشه را به شهر بصره بردنـد و در خانـه عبـداهللا بـن خلـف خزاعـي كـه از        
  .اشخاص صالح و سرشناس بصره بود جاي دادند

بـر  . ه در اردوگاه لشكر اقامـت فرمـود  امام پس از اين تا سه روز در خارج بصر
و  )1(تمام كشتگان جنگ چه از لشكر خـودش و چـه از لشـكر بصـره نمـاز خوانـد      

سپس امر كرد تا هر مـالي را كـه   . ها را در كنار هم دفن نمايند تا آن ،دستور فرمود
از لشكر مغلوب بصره در ميدان به جاي مانده است، جمع كنند و به مسـجد بصـره   

ه مردم اعالم نمايند تا بيايند مـال خـود را شناسـائي كننـد و بردارنـد، جـز       ببرند و ب
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اي كه عالمت دولتي داشته و از بيت المال آورده شده است كه بايد به بيـت   اسلحه
  .المال برده شود

  كند؟ امام با عايشه و بقاياي لشكر مكه چه مي

چيزي به ميـان   امام گذشته خود را با عايشه چنان كنار گذاشت كه گوئي اصالً
شـنويم، حـرمتش را چنانكـه شايسـته بـود نگـه        نيامده و به طوري كه از تاريخ مـي 

رود،  به خانه عبداهللا بن خلف خزاعي كه حضرت عايشه در آنجا بود مـي . دارد مي
خواهـد   پس از چندي همين كه عايشه مي. پرسد كند و حالش را مي بر او سالم مي

دانـد از   وسايلي را كه براي سفر ام المؤمنين الزم مياز بصره خارج شود، امام تمام 
گـذارد و محمـد    كند و در اختيـارش مـي   مركوب و زاد و اسباب و اثاث فراهم مي

بن ابي بكر برادرش را به همراه چهل نفر از بـانوان اشـراف بصـره همسـفرش قـرار      
داد و  امام به تمام افراد لشكر مكـه كـه از ايـن جنـگ سـالم ماندنـد امـان       . دهد مي

ها كه ميـل دارد همـراه عايشـه بـرود و هركسـي كـه        اجازه فرمود تا هركسي از آن
  .خواهد در بصره بماند هيچ مانعي ندارد و از هر بابت در امان است مي

خواسـت از بصـره خـارج شـود، امـام و فرزنـدانش        صبح روزي كه عايشه مـي 
عايشـه از  . آينـد  ي مياي از اشراف براي خداحافظ حسنين و محمد بن حنفيه با عده

هيچكس از ما ديگـري  ! فرزندانم: فرمايد شود و خطاب به مردم مي خانه خارج مي
به خـدا قسـم آنچـه كـه بـين مـن و علـي گذشـت         . مالمت نكند) در اين ماجرا(را 

چيزي نبود جـز آنچـه كـه عادتـاً بـين يـك زن و خويشـاوندان شـوهرش بـه ميـان           
  .آيد، و علي از اخيار است مي

بين مـن و  . گويد عايشه راست مي! به خدا قسم: فرمايد در جواب عايشه ميامام 
بدانيد كه عايشه هـم در دنيـا و هـم در آخـرت، همسـر      . گويد او همين بود كه مي

  .پيامبرتان است
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چنانكـه تـواريخ   . شـود  كنـد و از شـهر خـارج مـي     عايشه سـفرش را آغـاز مـي   
و معيـت   )1(و او را چنـدين ميـل   شـود  امام همراه او از شـهر خـارج مـي   : نويسند مي

فرمايـد و بـه هـردو فرزنـدش حسـن و       كند و سپس با او خـداحافظي مـي   بدرقه مي
  .)2(فرمايد كه تا آخر آن روز همراه عايشه باشند حسين امر مي

كنـد در   از بصره به مكه عزيمـت مـي   36عايشه صبح روز شنبه اول رجب سال 
رود و در آنجـا   مناسك حج بـه مدينـه مـي    ماند و پس از انجام آنجا تا ايام حج مي

  .كند براي هميشه اقامت مي
ـ البـدا و ابـن كثيـر در    132، ص 3ثيـر در الكامـل ج   ناگفته نماند كـه ابـن األ    ةي

امام، محمد بن ابي بكر بـرادر عايشـه را بـا چهـل     : نوشته اند 246، ص 7ج  ةيوالنها
  .فرمودهمسفر عايشه ) ناسبراي استئ(هاي اشراف بصره  نفر از بانوان خانواده

كتابش به نام سـمط النجـوم    442ولي عبدالملك بن حسين العصامي در صفحه 
بـراي محافظـت و بيسـت نفـر زن از     ) مسـلح (امام سي نفر مرد : العوالي نوشته است

نه محمد بن ابـي  (و عبدالرحمن بن ابي بكر ) براي استئناس(هاي متدين شريف  زن
  .يشه فرستادرا در اين سفر همراه عا) بكر

اين زنان همسـفر عايشـه همـه    : گويد عبدالملك در همين صفحه از كتابش مي
اين سفر به خيـر و راحـت   : عايشه در مدينه گفت. پوش و عمامه به سر بودند سالح

علي در باره من هيچ كوتاهي نفرمود، جز اين كه مردمي همراهم فرسـتاد  . گذشت
پـوش و عمامـه بـه سـر      كه اين زنان سـالح اينجا بود . ها در ترديدم كه در وضع آن

كـرد مـرد    هائي كه تصور مي خود را نمايان كردند و براي عايشه معلوم شد كه آن
  .ام نكردي هيچ كوتاهي در باره! اي پسر ابوطالب: عايشه گفت. بودند همه زن اند

فكـر نوشـته شـده     ماند كه اين داستان بـراي كودكـان كـم    سبحان اهللا، چنين مي
شود كه چهل يا بيست نفـر زن   آيا مگر مي. به عنوان يك حقيقت تاريخياست نه 

                                         
متـر، ميـل    1609ندازه آن مختلف است، ميـل انگليسـي   ميل عبارت است از مقدار طول كه ا -1

انـدازي روي زمـين و بعضـي چهـار گـز       متر و در عربي بعضي به يـك چشـم   1852دريائي 
  .باشد دست يعني دوهزار متر گفته اند و تحديداً دو كليومتر مي

  .750و  367و  246، صـ 7، ج  ةيوالنها ةيالبدا: رك -2
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در اين سفر تقريباً طوالني شب و روز همسفر عايشه و در كنار عايشه باشند و او تا 
هـا در   ها را نشناسد كه مردنـد يـا زن؟ آيـا هيچيـك از ايـن زن      رسيدن به مدينه آن

الً حرف نزدند تا عايشه از صـداي  طول اين سفر طوالني با عايشه يا با خودشان اص
فر به چهره ها زن هستند نه مرد؟ آيا عايشه در طول اين س ها بداند كه آن لطيف آن

ها كه ريش و سبيل ندارند متوجـه شـود    ا نگاه نكرد تا از چهره آنه هيچيك از آن
هـا زننـد كـه خودشـان      ها زنند نه مرد و عايشه در مدينه وقتي فهميد همه آن كه آن

بگذريم از اين، طبعاً حركات و سـكنات زن بـا مـرد خيلـي تفـاوت      . تند ما زنيمگف
  ها را از اين بابت هم نشناخت؟ شود باور كرد كه عايشه آن آيا مي. دارد

گفته شده اين زنان تا مدينه همراه عايشه  )1(عالوه بر اين، در اين داستان فانتزي
شه اول رجب از بصره خارج شـد و  عاي: حال آن كه تمام مؤرخين نوشته اند. بودند

براي انجام مراسم حج به مكه رفت، نه به مدينه و تا رسيدن ايام حج يعني پـنج مـاه   
 :اگـر بگوينـد  . تمام در مكه ماند و پس از انجام مناسك حج از مكه به مدينه رفت

ش ها در اين پنج ماه نيز در مكه نزد عايشه بودند و بعداً از آنجا تا مدينه همسـفر  آن
ها نكرد تـا   عايشه بازهم در اين پنج ماه نگاهي به چهرة آن! گوئيم شگفتا بودند مي

هـا نشـنيد تـا از لطافـت      متوجه شود ريش و سبيل ندارند يا يك كلمه حرف از آن
هـاي بـه ظهـر زبيـا از آن      ها مرد نيستند؟ حقاً ايـن حـرف   ها بداند كه آن صداي آن

  .)2(بايد خواند هاي مزخرفي است كه براي خنده فانتزي
. در اين جنـگ ده هـزار نفـر از طـرفين كشـته شـدند      : تواريخ صحيح نوشته اند

پنج هزار از لشكر امام و پنج هزار از لشكر طلحه و زبيـر  : نويسد گرچه ابن كثير مي
شدگان لشكر طلحه و زبير بيشـتر   به نظر من كشته. بوده اند، ولي نبايد درست باشد

طبعـاً  . ها در ايـن جنـگ شكسـت خوردنـد     زيرا آن. ده انداز مقتولين لشكر علي بو
  .خورده بيش از تلفات لشكر پيروزمند است تلفات لشكر شكست

                                         
  .ي به معني خيال و توهم بيجااي است فرانسو فانتزي كلمه -1
عايشـه نيـز   . حقيقت واقع اين است كه امام عده بيست نفـر يـا چهـل نفـر همـراه عايشـه كـرد        -2

  .ها معاشر و مأنوس بود در طول طريق هم با آن. ها زنند دانست كه آن مي
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طلحه و زبير نيز در ايـن جنـگ جـان خـود را از دسـت دادنـد؛ امـا طلحـه تيـر          
شديدي به ساق پايش اصابت كرد كه آن را به شـكم اسـبش دوخـت و بـه حـدي      

شد و از كار افتاد و غالمش او را از ميدان بيـرون  خون از پايش ريخت كه ضعيف 
ــه  ــه يكــي از خان ــاد در آنجــا . هــاي بصــره رســاند كشــيد و ب ــر خــونريزي زي  در اث

  .درگذشت
طلحه در اثـر جراحـت شـديد در ميـدان جنـگ وفـات       : گويد روايتي ديگر مي

بينـد، خيلـي    يابد و حضرت علي او را پس از خاتمه جنگ در بين كشتگان مـي  مي
  :گويد كند و مي شود، رخسارش را از خاك پاك مي ر ميمتأث

بر من خيلي دشوار و ناگوار است كه تـو را زيـر   ! رحمت خدا بر تو يا ابا محمد
  .ستارگان آسمان در خاك و خون خفته ببينم

معلوم نيست تيرانداز تيـري كـه بـه طلحـه اصـابت      : رخين نوشته اندبعضي از مؤ
هـدف و بـر    را مسـتقيماً هـدف گرفتـه و يـا بـي     كرد چه كسي بوده و آيا كسـي او  

مـروان بـن الحكـم كـه در     : بعضي ديگر گفته اند. حسب تصادف تيرخورده است
لشكر خود طلحه بود او را هدف تير قرار داده است؛ زيرا او معتقد بـود كـه طلحـه    

هـا را پنهـاني در ايـن كـار تحريـك       دسـت بـوده و آن   با قاتلين عثمان در مدينه هم
اي روز پنجشـنبه   به هرحال طلحه در نزديكي ميدان جنگ در كنار مزرعه .كرد مي

بـا  اهللا عليـك يـا أ   حمةر. سالگي به خاك سپرده شد 60دهم جمادي الثانيه در سن 
  .محمد

چون در اينجا خيلي نام طلحه را بـه قلـم آورديـم، چـه بهتـر كـه مختصـري از        
  :بيوگرافي او را ذكر كنيم

چون طلحه جـود و كـرم   . عثمان بن عمرو از قريش بوداو طلحه بن عبيداهللا بن 

  .الفياض شهرت داشت طلحةالخير و ةطلحو سخاوت داشت، در بين مردم به 
طلحه از آن مردمي بود كه در آغاز بعثت رسول اهللا به دعوت ابـوبكر مسـلمان   

پس از اين كه رسول اهللا به مسلمين اجازه داد تا به مدينه هجرت كننـد، او نيـز   . شد
چون رسول اهللا برسم و عادت ديرين عرب بـين مهـاجرين و   . به آنجا هجرت كرد

  .انصاري برادري برقرار فرمود، او را با ابوايوب انصاري برادر ساخت
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ها و غـزوات همـراه رسـول اهللا بـود و در كنـار رسـول اهللا        طلحه در تمام جنگ
  .ابش انجاميدايستاد، جز غروة بدر كه او به شام رفته بود و جنگ در غي مي

جنگيـد و تـا آنجـا بـراي حفـظ       طلحه در جنگ احد خيلي از خود گذشته مـي 
رسول اهللا كوشيد و از خود گذشت كه چون آن حضرت در خطر شمشير يكـي از  
مشركين افتاد، دست خود را جلو شمشيرش گرفت تـا بـه بـدن مقـدس رسـول اهللا      

ا آخـر عمـر از كـار    دستش در اين حادثه شل شـد و بـراي هميشـه تـ    . اصابت نكند
  .افتاد

رسول اهللا در گيرودار همـين جنـگ احـد كـه چهـرة مبـاركش جراحـت ديـد         
اي در دامنة كوه احد برود و چون در اثر سـنگيني دو زره   خواست باالي صخره مي

كه به تن داشت نتوانست باال برود، طلحه خود را در كنار صخره خم كرد، رسـول  
در اينجــا و بــدين  رســول اهللا. صــخره رفــت اهللا پــا روي پشــتش گذاشــت و بــاالي

يعني طلحـه بهشـت را بـراي خـود محقـق سـاخت        »ةأوجـب طلحـ«: مناسبت فرمود
  .طلحه يكي از عشره مبشره نيز بود

  :زبير

تواريخ اتفاق دارند كه علـي در گرمـاگرم جنـگ جمـل زبيـر را بـه نـزد خـود         
شـان در برابـر    سبخواست و اين دو نفر آنقدر به هم نزديك شدند كه گردن دو ا

  :گويد در اينجا علي به زبير مي. هم قرار گرفت
  :آيا ياد داري كه رسول اهللا به تو نسبت به من فرمود

  .»إنك تقاتله وأنت ظالم«
»لي ميجنگي در حالي كه تو ستمكاريتو با ع«: يعني

  :گويد زبير مي .)1(
ه خدا قسم اينـك  ب. بلي، ولي فراموش كرده بودم، تا حاال كه مرا به ياد آوردي

  .جنگم با تو نمي
گـذرد و   گرداند، از بين صفوف لشكر خود مي زبير از همين جا اسبش را برمي

چه شده؟ بـه كجـا   : گويد آيد و مي پسرش عبداهللا جلو مي. شود از ميدان خارج مي
علي در گفتگويش با من حديثي از رسـول اهللا را بـه يـادم    : گويد روي؟ زبير مي مي

                                         

  ].مصحح. [اين حديث صحيح نيست: ابن جوزي در العلل المتناهيه گفته -1
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اكنون عزمم را جزم كردم و قسم ياد كردم كه با او . وش كرده بودمآورد كه فرام
  .نجنگم

شـود بـه طـرف مدينـه حركـت       پس از اين كه زبير از ميدان جنگ خـارج مـي  
كند، مردي به نام عمـرو بـن جرمـوز از گـروه احنـف بـن قـيس پشـت سـرش           مي

حالي كـه بـه   رسد و او را در  در جائي به نام وداي السباع به او مي. كند حركت مي
رسـاند و سـرش را از تـن جـدا      نماز ايستاده بود از پشت سر با شمشـير بـه قتـل مـي    

احنـف  . گـردد  دارد و بـا سـرش نـزد احنـف بـاز مـي       اش را برمـي  كنـد، اسـلحه   مي
  .اي يا بد دانم كار خوبي كرده به خدا نمي: گويد مي

علـي   گيرد نـزد حضـرت   ابن جرموز سر بريده زبير و شمشيرش را به دست مي
آيد تا به زعم خود به علي مژده بدهد و جايزه بگيـرد، ولـي علـي از ايـن واقعـه       مي

جرموز به او جـايزه بدهـد،   شود و به جاي اين كه طبق گمان ابن  خيلي غمگين مي
سـپس  . يعني به ابن جرمـوز آتـش جهـنم را بشـارت بدهيـد      »بشروه بالنار«: فرمود

اين شمشير «: فرمايد اندازد و مي ر آن ميگيرد، نگاهي ب شمشير زبير را به دست مي
ا از رسـول اهللا دفـع و رفـع    در مدت زيادي چه بسـيار انـدوه و مشـكالت جنگـي ر    

عمرو بن جرموز با شنيدن اين فرمايش امـام بـه حـدي از كـار      :گويند مي »كرد مي
  .ناروايش نادم و غمگين شد كه همانجا دست به خودكشي زد

  . يراز بيوگرافي زباينك مختصري 
مـادرش صـفيه بنـت عبـدالمطلب عمـة      . بن خويلد از قريش بـود  زبير بن العوام

رسول اهللا و عمة علي ابن ابي طالب بود، يعني زبير پسر عمه رسول اهللا و پسـر عمـه   
چون عوام پدر زبير برادر خديجه بنت خويلد همسر رسول اهللا بود، زبيـر  . علي بود

  .باشد اهللا نيز مي ابن العوام پسر دائي فاطمه دختر رسول
زبير در ابتداي بعثت رسول اهللا در سن پانزده سالگي بر اثر تبليغ ابوبكر مسـلمان  

. يك بار به حبشه همراه گروهي از مسلمين هجرت كرد و بار ديگر بـه مدينـه  . شد
هـا   در تمام صحنه. رسول اهللا او را در مدينه با سلمه بن سالمه انصاري برادر ساخت

استثناء همراه رسول اهللا بود و دسـت بـه سـينه اوامـر آنحضـرت را      و غزوات بدون 
  .كرد تعبداً طاعت مي
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در بـين لشـكر دشـمن همهمـه و غلغلـه       چون در شب تاريك و طوفاني خندق
كيسـت كـه هـم    : دانست چرا چنين است، رسـول اهللا فرمـود   افتاده بود و كسي نمي

خبـرش را بـه مـا بيـاورد؟      گـذرد و  ها اكنون برود تـا بدانـد آنجـا چـه مـي      ميان آن
: كـرد  و هر بار زبيـر عـرض مـي    حضرت رسول سه بار اين پيشنهاد را تكرار فرمود

  :آن حضرت از جواب مثبت زبير بسي خشنود شد و فرمود »أنا يا رسول اهللا«

  .»ِإن ِلُكل نَِبي َحَوارِيًّا َوَحَواِري الزبـَْير«
دهنده مخلـص مـن    ياري. ائي داشته استدهندگان با وف هر پيغمبري ياري: يعني

  .زبير است
سـالگي و   66به روايتي در سـن   36خره سال ادي اآلزبير روز پنجشنبه دهم جم

سالگي به شهادت رسيد و در همان محل شهادتش يعنـي وادي السـباع    67به قولي 
  .به خاك سپرده شد

در همانجـائي  قرار گرفتـه اسـت؛ يعنـي    ) زبير(اكنون قبر زبير در عراق در شهر 
ناميـده  ) زبيـر (كه زبير به خاك سپرده شد شهري بناء شده كه به مناسبت قبـر زبيـر   

بصـري نيـز در شـهر     قبر حسـنِ . باشد شده و ضريح زبير در آنجا زيارتگاه مردم مي
  .باشد يكي از عشره مبشره مي �زبير . زبير است

ند صـبح روز  امام پس از اين كه كشتگان هردو لشكر همه به خاك سپرده شـد 
شود و تمام قبائل، طبقـات و   دوشنبه چهاردهم جمادي الثانيه به شهر بصره وارد مي

هـا بـه    اصناف مردم شهر حتي بقايـاي لشـكر طلحـه و زبيـر و حتـي مجـروحين آن      
حضور امام شتافتند و با ايشان بيعت كردند و امام بدون هيچگونه عتـاب و مالمتـي   

هـا را در دسـت    ش پـذيرفت و دسـت بيعـت آن   ها را با آغوش باز و روئي خـو  آن
  .گرفت و با مسرت فشرد

اي كه با مردم مخصوصـاً بـا بقايـاي لشـكر      امام با اين بزرگواري و حسن معامله
ها را آنقدر دوست صميمي و طرفـدار جـدي و مجـذوب     خورده كرد، آن شكست

  .خود فرمود كه در جنگ صفين در كنار ايشان ايستادند
ــن برخــورد خــوب   ــاني    اي ــخاص عظــيم و روح ــردم كــه جــز از اش ــا م ــام ب ام

  :فرمايد خيزد، برحسب تعليم قرآنكريم بود كه مي برنمي
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كنـي ناگهـان خـواهي     ها رد كن؛ اگر چنـين  بدي مردم را با نكوئي با آن: يعني
  .)1(ديد آن كسي كه بين تو و او دشمني بود، دوست صميمي تو شده است 

اين بود آغاز و پايان جنگ جمل كه از كتب معتمد تاريخ اسـتخراج كـرديم و   
  .جلو خوانندگان عزيز گذاشتم

ممكن است بعضي از خوانندگان از ما بپرسند كه آيا قيام عائشه و طلحه و زبير 
  ا باطل؟حق بود ي

هــر . هيچگــاه در قضــاوت شــتاب مگيــر. انــدكي درنــگ كــن! خواننــدة عزيــز
قضاوت و هر حكمي بايد پس از تعمق و تدقيق در اصل موضوع باشد نـه بـا يـك    

بودن هر كـاري   صحت و حق، يا باطل. روي نظر سطحي و ساده و گرنه به خطا مي
دهنـده   كـه انجـام   كه در جهان صورت گرفته يا بگيرد، براساس قصد و نيتي اسـت 

  :در اين باره فرموده است �چنانكه حضرت رسول اهللا . در دل داشته و دارد

ياتِ  اَألْعَمالُ  ِإنَما« 2(»بِالنـ(  
بـودن هـر كـاري متوقـف بـر نيـت        يعني صـحت و حقانيـت، يـا باطـل و نـاحق     

  .)3(باشد نه خود كار دهندة آن كار مي انجام
ر فردي انسان كه با نيت خير و قصـد صـواب   آري، چه بسيار از كارها حتي كا

شود، ولي بعداً بـه سـببي    و براي رسيدن به خير و صالح عمومي يا فردي شروع مي

                                         
  .34ية سورة فصلت، آ -1
  .حدث فوق متفق عليه است -2
كشد و كسي ديگر انساني را اشتباهاً و بـدون اراده بـه    مثالً كسي انساني را با قصد و اراده مي -3

البته هردو آدم كشته اند، ولي مجازات قاتل عمـدي و ارادي اعـدام اسـت و    . رساند قتل مي
لـذا ديـن   . ين دو نفر باهم فرق داردچرا؟ براي اين كه نيت ا. شود قاتل غير ارادي اعدام نمي

دانـد و   تقصـير مـي   كنـد و آن ديگـري را ببـي    دانـد و مجـازات مـي    اسالم يكي را مقصر مي
  ).انما األعمال بالنيات. (كند محكوم به اعدام نمي
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آيد، از اختيار انسـان خـارج و منتهـي بـه      اراده كه پيش مي از اسباب ناخواسته و بي
  .شود كه در اراده نبود شري مي

كسي با اراده و نيت شر دسـت  همچنين بالعكس چه بسا ديده و شنيده شده كه 
خواسته و خـارج از   به كاري زده كه صرفاً شر بوده است، ولي به جهت كه او نمي

عدو : گويند اين مثل مشهور كه مي. نيت او بوده منتهي خير و صالح گرديده است
  .شود سبب خير اگر خدا خواهد، از همين قاعده كلي برخاسته است

ايـن   م المؤمنين عائشـه و طلحـه و زبيـر در آغـاز    هيچ ترديدي، نيت و اراده ا بي
قيام جز خير و صالح امت نبود و چنانكه تواريخ موثق اتفاق دارند و ما هم در اين 

امـر در   كتاب تعمداً براي كشف حقيقت امر مفصل ذكر كرديم، عائشـه در آغـاز  
بـراي   ،سود ضمن خطبة خود صريحاً بـه مـردم فرمـود   كنار كعبه در جنب حجر األ

ونخواهي و اخذ قصاص از اشرار مفسدي كه خليفه مسلمين عثمـان بـن عفـان را    خ
  .نمايد به ناحق كشتند قيام و حركت مي

عائشه در كنار شهر بصره در اردوگاه لشكر مكـه بـه   . سرانجام به بصره رسيدند
لشكر عثمان بن حنيف حاكم بصره كه روبروي لشكر مكـه قـرار گرفتنـد بـا ذكـر      

و بعضي از لشكر عثمان بن حنيـف تـا   : اين مطلب تصريح فرمودمقدمه كوتاهي به 
آنجا تحت تأثير خطبة عائشه قرار گرفتند كه از لشكر خود جدا شدند و بـه لشـكر   

چـرا؟ بـراي ايـن كـه خطبـه مبـين حسـن نيـت عائشـه از ايـن قيـام و            . مكه پيوستند
  .تگذاش نمايانگر واقعيت و حقيقتي بود كه براي احدي جاي شك باقي نمي

همچنين عائشه و طلحه و زبير در جواب پرسش قعقاع بن عمـرو فرسـتاده امـام    
بـا  . اظهار داشتند براي اصـالح خيـر و امـت قيـام نمـوده انـد و بـه اينجـا آمـده انـد          

گفتگوي مختصري در اينجا قرار بر اين شد كه با امام مذاكره كنند و كار خـود را  
  .با ايشان به صلح و اتحاد كلمه خاتمه دهند

يد و حكـيم بـن   سـ رها از ذي قار بـه كنـار بصـره     ا آنوقتي كه امام براي صلح ب
هـا را مجـدداً در بـارة     ها فرسـتاد تـا تصـميم آن    سالمه و مالك بن حبيب را نزد آن

صلح بداند، جواب مثبت دادند و آمادگي خود را براي تحقق بخشيدن بـه صـلحي   
كرده بودند اعالم كردند تـا بـاهم بـه     كه قبالً موافقت خود را به وسيلة قعقاع اعالم

  .مذاكره نشينند
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اين بود كه به . امام نيز در اقدام خود جز خير و صالح امت نيتي در دل نداشت
اعورالمنقري فرمود براي اصالح و خير مسلمين به بصره آمده تا ان شاء اهللا نـزاع و  

  .اختالف مسلمين را به ائتالف و اتفاق مبدل فرمايد
تـر   ن گفتگوها كار طرفين به صلح نزديـك شـد و بـه عبـارت صـحيح     ايبعد از 

كارشان به حدي به صلح رسيد كه امام، پسر عموي خود عبـداهللا بـن عبـاس را نـه     
براي مذاكره صلح، بلكه به عنوان عالمت تحقق و طليعة صـلح نـزد طلحـه و زبيـر     

ور امـام  را بـه حضـ   )1(هـا نيـز بـه همـين نظـر محمـد بـن طلحـه السـجاد          آن. فرستاد
مردم هـردو لشـكر در آن شـب از ايـن توفيـق خوشـحال شـدند و شـب         . فرستادند

  .خوشي را در انتظار صلح صبح فردا گذراندند
جـو، عاقبـت كـار     ولي متأسفانه برخالف نيت و اراده طرفين خيرخـواه و صـلح  

زيـرا دشـمنان اسـالم در آن شـبي كـه      . خواستند صورت نگرفـت  ها مي چنانكه آن
آور شـر، نقشـه كشـيدند و ايـن      ها پيام ن نويددهندة خير بود و براي آنبراي مسلمي

نقشه را طوري ماهرانه پياده كردند كه طرفين را ناخود آگاه به جنگي كشيدند كه 
  .شرح داديم

پس با توجه و دقت در آنجه گفتيم، واضح است كه اراده و نيت هـردو طـرف   
هـا   جنگ جمل نـه در انديشـه آن  . شان خير و صالح بود مسلمين در قيام و تحرك

افـروزان بـدخواهي    ها، بلكه خواسته و دسـت آورد جنـگ   بود و نه حاصلِ فكر آن
مسـؤوليت ايـن جنـگ متوجـه ايـن      . بود كه باطناً دشمن كينـه تـوز طـرفين بودنـد    

ها هستند كه در قيامت به سزاي سـنگيني ايـن كـار ننگـين خـود       اين. دشمنان است
  .خواهند رسيد

بحث جنگ ناگفته نماند كـه يقـين اسـت عائشـه، طلحـه و زبيـر نـه        در خاتمه م
واال واضح . دشمن امام بودند و نه در اين قيام قصد جنگ با آن بزرگوار را داشتند

رفتند كه امام در آنجـا   ها پس از تجهيز لشكر مكه از آنجا به مدينه مي است كه آن
  .بود نه به بصره كه امام در آنجا نبود

                                         
مشهور ) سجاد(به همين مناسبت در بين مردم به . محمد پسر طلحه از عباد و زهاد صحابه بود -1

  .بود
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شـود كـه بـدانيم بعضـي از مـردم       مطلب زماني بهتر فهميـده مـي  مخصوصاً اين 
لشكر مكه پيشنهاد كردند كه با لشكرشان از مكه به مدينـه برونـد و از امـام تقاضـا     

كه عائشه و طلحه و (ولي سران قوم . ها تحويل دهد نمايند تا قاتلين عثمان را به آن
هـا   ا رد كردنـد؛ زيـرا آن  زير بـار ايـن جسـارت نرفتنـد و يكزبـان آن ر     ) زبير بودند

ها چنانكه بارهـا گفتـه بودنـد فقـط      قصد آن. نزاعي با امام نداشتند تا به مدينه روند
. دستگيري و مجازات قاتالن عثمان بـود و قـاتالن در بصـره بـيش از مدينـه بودنـد      

ها در ذي قار با فرستادة امام و در اردوگاه كنار بصره با خود امـام همـين    حرف آن
ها صلح فرمايـد، تـا كلمـه     بدين لحاظ بود كه امام موافقت فرمود با آن. مطلب بود

. شان يكي شود و بعـداً بـاهم بـه حسـاب قـاتلين عثمـان برسـند        ها واحد و دست آن
  :عائشه نيز زماني كه به مدينه رسيد، به اين امر تصريح فرمود

ن منظـور  من به همـي . رويم براي اصالح امور مسلمين به بصره مي ،به من گفتند
  .ها رفتم، ولي برخالف ميل و اراده ما آنچه نبايد بشود، شد همراه آن

باري، امام لشكرش را به طوري كه بيـان كـرديم در جنـگ جمـل بـه پيـروزي       
با اين پيروزي سرتاسر ناحية عراق تحت تسلط كامل امـام درآمـد و   . نهائي رسانيد

  .خاطر مباركش از اين ناحيه آسوده گرديد
هاردهم جمادي الثانيه كه به شهر بصره وارد شد تا اوائل ماه رجب در امام از چ

براي اصالح اوضاع عمومي شهر و اشراف بر حسن جريان امـور نظـامي   . آنجا ماند
و انتظامي به عبداهللا بن عباس كه امارت بصره را بـه او سـپرده شـده بـود تعليمـات      

ــل اطــراف بصــره و  . الزم را داد ــن مــدت رؤســاي قبائ هــاي  ســران خــانواده در اي
هـا را بـا    امـام نيـز آن  . رسيدند سرشناس بصره براي اطاعت و بيعت به حضورش مي

  .پذيرفت مهرباني و عطوفت علوي مي
هجـري   36سپس از بصره به قصد كوفه خارج و شب دوشنبه دوازدهم رجـب  

اهل كوفه كه قبالً و هم اكنون طرفدار جدي امام بودنـد مقـدم   . شود وارد كوفه مي
قصـر  (مباركش را گرامي داشتند و پيشنهاد كردند تـا در قصـر دولتـي مشـهور بـه      

  :منزل فرمايد، ولي امام قبول نكرد و فرمود) أبض
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در . )1(پسـندم  مـن هـم نمـي   . پسنديد در آنجا منـزل بگيـرد   عمر بن الخطاب نمي
  .)2(ئي در محله رحبه منزل فرمود خانه ساده

براي مردمـي كـه در آنجـا در انتظـارش      سپس اما به مسجد جامع كوفه آمده و
و در ضمن خطبه خود، اهل كوفـه را كـه در   . ئي خواند نشسته بودند مختصر خطبه

ستود و عموم مردم را به كارهاي خيـر   جنگ جمل به ياريش شتافتند، به خوبي مي
  .از كارهاي شر برحذر فرموددعوت و 

  

  )3(جنگ صفين
كـه بـا بيعـت عمـومي مســلمين از     [امـام  قـبالً نگاشـتيم كـه معاويـه از بيعـت بـا       

امتنـاع ورزيـد و در    ]مهاجرين و انصار و غيرهم به خالفت رسـيد و برگزيـده شـد   
آن حضـرت  . مقابل امام كه او را با مالطفت به بيعت خواست، سرسختي نشـان داد 

كشاندنِ او لشكري مجهز فرمود و چيزي نمانده بود كه به سوي شـام   براي به تسليم
ه حركت فرمايد، ولي ماجرائي كه به جنگ جمل منتهـي شـد، ايشـان را    مقر معاوي

  .از اين كار بازداشت
وفـه و  اكنون جنگ جمل خاتمه يافته و مردم سرتاسر عـراق اعـم از بصـره و ك   

اهل مدينه، مصر، يمـن، نجـد   . مخلص امام شده اند جاهاي ديگر سر سپرده و مطيع
ة عمر ابن الخطاب تاكنون تـابع امـارت   و نيز ايران كه در تقسيمات مملكتي از دور

ها مثل گذشته هواخـواه و طرفـدار امـام و قلبـاً و صـادقانه در       كوفه بودند، همه آن
كنارش ايستاده بودند و با آن مروت و حسن رفتـاري كـه ايـن امـام عظـيم پـس از       

                                         

  .254، ص 7، ج ةيوالنها ةيالبدا -1
امام شهر كوفه را مركز خالفت و محل سكونت خويش ساخت و ديگر پس از اين به مدينـه   -2

لذا مدينه كه تا اين تـاريخ مركـز خالفـت اسـالمي بـود از ايـن پـس از اهميـت         . باز نگشت
م سياسي افتـاد و عزلتگـاه صـحابه و تـابعين و مركـز تعلـيم قـرآن و سـنت و زيارتگـاه عمـو          

مسلمانان از هرجا براي فراگيري دين و براي زيارت ضريح مقـدس رسـول   . مسلمين گرديد
  .آمدند اهللا به اينجا مي

شود، نام محلـي بـود    صفين بر وزن ستين كه به كسرِ صاد و كسر فاء و تشديد آن خوانده مي -3
  ).سوريه(در مرز شرقي شام 
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هـا را بـه سـوي خـود      ها كرد، نه فقـط آن  شكست لشكر مكه در جنگ جمل با آن
  .خود كشيد، بلكه قلوب قاطبة اهل مكه را به دست آورد جذب و به صف

شود اكنون تمام ايـاالت و وااليـات مملكـت وسـيع اسـالم       چنانكه مالحظه مي
خـاطرش از ايـن نـواحي كـامالً آسـوده و قلـبش       . تحت امرِ اميرالمؤمنين قرار دارد

از  كشاندنِ آن فقط ناحيه شام مانده است كه آن حضرت براي بيرون. مطمئن است
  .فرمايد دست معاويه به شرح مختصر زير اقدام مي

شـمار ايـن نـواحي را كـه      گرچه براي امام خيلي ميسر و آسان بود كه مردم بـي 
گفتيم مطيع و گوش به فرمانش بودند، بسيج كند و از چند سو بر شام حمله كند و 

معلـوم  آن را در اندك مدتي از دست معاويه بگيرد، ولي اين كـار را نكـرد؛ زيـرا    
حتـراز  اشد از بروز جنگ در بين مسـلمين ا خواست تا آنجا كه ممكن ب شود مي مي

زيـرا  . كند و معاويه را با نصيحت از راه بغي بدرآورد و بـه راه راسـت حـق بكشـد    
  :رسول اهللا در جنگ خيبر هنگامي كه پرچم جهاد را به دستش داد، فرمود

رٌ  ا،َواِحدً  رَُجالً  ِبكَ  اللهُ  يـَْهِديَ  َألنْ «   .)1(»النـَعمِ  ُحْمرِ  ِمنْ  َلكَ  َخيـْ
بدين نظر بود كه امـام بـه جريـر بـن عبـداهللا بجلـي رئـيس قبيلـه بـزرگ بجيلـه           

اي نزد معاويـه فرسـتاد تـا در ايـن بـاره بـا او بـه خـوبي          مأموريت داد و او را با نامه
ز ايـن  مذاكره كند و او را به بيعت و تسليم دعوت نمايد، ولـي آنچـه را كـه امـام ا    

زيرا معاويه رؤساء لشـكر و مـردم سرشـناس شـام را جمـع      . خواست، نشد اقدام مي
نمود و مضمون نامه امام را كه جريـر بـن عبـداهللا بـه او تسـليم و گفتگـوئي را كـه        

هـا بـه مشـورت     گـذارد و بـا آن   هـا در ميـان مـي    جرير حضوراً با او كرده بود با آن
بيعت نخـواهيم كـرد مگـر    : گويند كنند و مي ميها متأسفانه قبول ن پردازد اما آن مي

ها را بـه قتـل برسـاند يـا      آن كه امام بر قاتلين عثمان حد شرعي را جاري كند و آن
ها قصاص بگيريم، اگر امام با هيچيك از اين دو كـار   ها را تسليم نمايد تا از آن آن

ئي به  عاويه نامهم. جنگيم تا قاتلين عثمان را در جنگ بكشيم موافقت نكند، با او مي
نويسـد و بـه دسـت     آميز امام مي انگيز و هدايت همين مضمون در جواب نامه صلح

  .سپارد تا به ايشان برساند جرير مي

                                         
  .كتاب نگاشتيممعني اين حديث را در بحث شجاعت امام در اين  -1
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پذيرد و جـز جنـگ    شود كه او نصيحت نمي مسلم مي ،از نامه معاويه براي امام
اب بـزرگ  لهذا ابومسعود عقبه بن عامر انصاري را كه از اصح. يي نيست با او چاره

گزينـد و در جـائي بـه نـام نخيلـه       رسول اهللا و از اهل بدر بوده به امارت بصره برمي
فرمايد تا مجهـز و مسـلح در اردوگـاه     زند و به مردم اعالم مي خارج كوفه اردو مي

  .جمع شوند تا به سوي شام حركت كنند
هـا   ة آنهمين كه عد. شوند و به اردوگاه امام شتافتند مردم خيلي زود مسلح مي

هزار رسيد به فرمان و تحت رهبري خود امام از اردوگاه ُنَخيله به طرف شـام   90به 
از آن طرف معاويه نيز بـا لشـكر هشـتاد و    . در صفين مستقر گرديد. حركت فرمود

پنج هزار نفري خود از شام به سوي صفين حركت كرد و در تاريخ اول مـاه صـفر   
  .)1(امام موضع گرفتهجري در اينجا روبروي لشكر  36سال 

 با آن كه امام براي جنگ با معاويه به اينجا آمـده بـود، مـع الوصـف بـازهم در     
اينجا راضي نبود بين اين دو گروه عظيم مسلمين جنگ به ميان آيد؛ زيـرا مجمـوع   

معلوم است كه جنگ . تعداد نيروهاي دو طرف يكصد و هفتاد و پنج هزار نفر بود
ضائعات زيادي به بار خواهد آورد و از هـر طـرف كـه    اين دو جمع كثير تلفات و 

  .كشته شود به زيان اسالم و سود كفار است
هـدارد، مگـر   گشـام ن  فرمايد تا دست از لشكر لهذا به لشكرش دستور مؤكد مي

سه نفر از رجال لشكرش را بـه اسـامي بشـير بـن     . ها دست به جنگ زنند آن كه آن
و شـبث بـن ربعـي تميمـي نـزد معاويـه        )2(عمرو انصاري، سعيد بـن قـيس همـداني   

ــي ــرخ      م ــايه س ــه س ــي ك ــروز جنگ ــوت و از ب ــا او دع ــت ب ــه بيع ــا او را ب فرســتد ت
هـا   آن. انگيزش را بر اين دو گروه كثير مسلمين گسترده اسـت برحـذر دارنـد    خون

  .كنند آيند و بدين نحو با او گفتگو مي نزد معاويه مي
رود و تو بـه سـوي    دستت درمييا از بدان كه اين دن !اي معاويه :بشير بن عمر

در ازاي آنچـه كـه در   . كشـد  خداوند تو را در آنجا به حساب مي. روي آخرت مي

                                         
  .17و  15، صـ 2مروج الذهب، مسعودي، ج : رك -1
  .منسوب به قبيله همدان؛ از قبائل عرب است، نه به شهر همدان ايران -2
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خواهم بين امـت   من براي رضاي خدا از تو مي. كند اي تو را مجازات مي دنيا كرده
  .شان را بر زمين نريزيد محمد تفرقه نيندازي و خون

  كني؟ نمي) علي(خود ا اين نصيحت را به صاحب چر :معاويه
صاحب من از ) تا نياز به نصيحت داشته باشد(صاحب من مانند تو نيست  :بشير

حيث فضيلت و از حيث سابقه در اسـالم و از حيـث خويشـاوندي بـا رسـول اهللا از      
  .از همه كس بهتر است) خالفت(تمام خلق جهان جلوتر و برتر و براي اين كار 

  ؟خواهد علي از من چه مي :معاويه
خواهـد تـا درخواسـت     از تـو مـي  . كنـد  ه تو امر به اطاعت خدا مـي علي ب :بشير

خواند اجابـت كنـي، تـا در دنيـا سـالم بمـاني و در قيامـت بـه          حقي را كه بدان مي
  .عاقبت خير برسي

آيا درخواستش را اجابت كـنم و از خـون عثمـان بگـذرم تـا بـه هـدر         :معاويه
  .خواهم كردبرود؟ نه به خدا، ابداً اين كار را ن

اي : گويـد  آيـد و مـي   شبث بن ربيعي يكي ديگر از فرسـتادگان امـام جلـو مـي    
بـه خـدا قسـم آنچـه كـه تـو نهـان        . فهميدم كه در جواب بشـير چـه گفتـي   ! معاويه

تـو چيـزي نيـافتي    . از ما پنهان نيسـت ) خالفت(داري و پنهاني در پي آن هستي  مي
ها بگـوئي   مع شوند، جز اين كه به آنكه مردم نادان را اغواء كني تا دور و برت ج

خرد كه  اين مردم بي. كنم خليفه شما به ناحق كشته شده و من خونش را مطالبه مي
  .خبرند قولت را قبول و دعوتت را اجابت كردند از باطن و حقيقت امر بي

دانيم كه عثمان براي نجاتش از تو كمك خواست و تـو ايـن كـار     ما خوب مي
تي تا او كشته شود و تـو بـه ايـن منزلتـي برسـي كـه اكنـون آرزو        را به تأخير انداخ

 �كننــد و خــدا  چــه بســيارند مردمــي كــه آرزوي چيــزي را كــرده و مــي . داري
جلوشان را گرفته است؛ بدين سبب به آرزوي خويش نرسيدند و با آرزو بـه گـور   

  .رويد رفتند و شما هم مي
رزوي خـود  تر از ميـزان آ چه بسا كه بـه آرزوي خـود و حتـي بـه بيشـتر و بـاال      

سـم خيـري   ويت برسي به خدا قتو هم اگر به آرز. يده اندرسيده اند، ولي خيري ند
بــه خــدا قســم، اگــر تــو بــه آنچــه كــه در پــي آن هســتي نرســي، . بــراي تــو نــدارد

حقـت برسـي، در قيامـت    ترين قوم عرب خواهي شـد و اگـر بـه آرزوي نا    بدبخت
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از غضـب و عقـاب خـدا    ! اي معاويـه  پس. ان جهنم خواهي شدمستحق آتش سوز
اهلـش   كوتـاه كـن و در ايـن بـاره بـا     ) خالفـت (خواهي  بترس و دست از آنچه مي

  .نزاع مكن) علي(
هاي سـخت و   آيد و در پاسخِ او سخن معاويه از اين گستاخي شبث به خشم مي

  .كند ها را از نزد خود بيرون مي آورد و آن درشتي به زبان مي
از ايـن پـس تـا    . ، دروازه جنگ را بر روي فريقين باز كردآور اين مذاكره يأس

به قول تـواريخ  . هاي كوچكي از لشكر طرفين جدا شدند گروه 36آخر محرم سال 
همـين كـه مـاه    . هاي كم و كوتـاهي بـاهم داشـتند    يعني درگيري) مناوشاتي(عربي 

سـتور  و نيز بـه د (محرم رسيد، موافقت كردند تا در طول اين ماه برسم كهن عرب 
  .كاري باهم نداشته باشند و دست به سالح نزنند) اسالم

پس از انقضا ماه محرم جنگ شروع شد و از صبح روز چهارشنبه اول ماه صفر 
تا سه شنبه هفتم صفر جنگاوران ورزيده دو لشكر، يكـديگر را بـه مبـارزه     36سال 

جنگيدنـد،   ميطلبيدند و طبق رسم ديرين و عادت باستاني عرب، تن به تن باهم  مي
  .گرديد گاهي اين برآن و وقتي آن بر اين غالب مي

چون جنگ تن به تن هرچند شديد و هرقدر طوالني باشد سرنوشـت هيچيـك   
گذراني يا حد اكثر تهييج لشكر چيـز   كند و جز وقت از طرفين جنگ را معلوم نمي

نظـام  ديگري نيست، امام صبح روز چهارشنبه هشتم ماه صفر لشكرش را بـر پيـاده   
شـان قـيس بـن سـعد و      ها، سهل بن حنيف را بر سوارگاه اهل بصره، بر پايدگان آن

ههاشم بن عتبه، بر قاريان قرآن لشكرش سعد بن فدكي تميمي را به عنوان فرمانده 
مبادا بـه مجـروحين از كـار افتـاده     : ها دستور داد و رهبر معين فرمود و سپس به آن

شـان هيچگونـه    بـه زنـان  . هـا بشـتابيد   فراريـان آن ها آسيب برسانيد يا به تعقيـب   آن
  .تعرضي نكنيد، گرچه به شما بدزباني كنند

ــي    ــب م ــدين ترتي ــكرش را ب ــز لش ــه ني ــرف معاوي ــد از آن ط ــالع : آراي ذي الك
بن مسلمه فهري بر ميسـره، ابـي    تميمي، به فرماندهي ميمنه لشكر، حبيب )1(حميري

                                         

در ايـن  : گويـد  مـي  261، ص 7ج  ةيوالنها ةيالبدا ابن كثيـر در . باشد حميري برون منبري مي -1
بعضي گفتـه  . ر معاويه نيز همينقدر بودتاريخ عده لشكر امام يكصد و پنجاه هزار و عده لشك
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عمـرو بـن العـاص و بـر      ،ام اهـل شـام  عور سلمي بر مقدمه را بر تمام سـواره نظـ  األ
عده لشكر طرفين در ايـن تـاريخ   . نمايد ضحاك بن قيس را معين مي ،شان پيادگان

  .بيش از ما قبل بوده است
در اين روز بـه قـول   . تازند آرايي به سوي هم مي اين دو لشكر پس از اين صف

 ،)1(كشــند اي را بــه ميــدان مــي يعنــي گزنــده و كشــنده) ضروســي(اعــراب جنــگ 
تاختنـد   متوالياً به سوي هم مـي ) سه شنبه چهاردهم صفر(همچنين روز دوم تا هفتم 

اثـري از برتـري يكـي    . كردند بر يكديگر وارد مي ]تقريباً متساوي[و تلفات زيادي 
  .خورد بر ديگري به چشم نمي

لشكر معاويه روز : نويسد مي 264، ص 7، ج ةيالنهاو ةيالبداچنانكه ابن كثير در 
عمليـات نظـامي خـود را بـيش از روزهـاي      ) چهارشنبه پانزدهم صفر(جنگ هشتم 

كنند، تا جـائي كـه    گذشته تشديد و زيادتر از هر روز بر لشكر امام تلفات وارد مي
حبيب بن مسلمه فرمانده گروه قسـمت ميسـره لشـكر معاويـه بـا كمـك چنـدي از        

عراقـي   :گويـد  مـي جنگاوران ورزيده گروهش بر گروه ميمنه لشكر امام كه تاريخ 
زنند و جـز عبـداهللا بـن بـديل فرمانـده       ها را عقب مي شوند و آن ور مي بودند، حمله

ميمنه با حدود سيصد نفـر از ايـن گـروه كـه در جـاي خـود ثابـت مانـده بودنـد و          
و جز قبيله ربيعه و اهل مكـه در   ،)2(كنند كردند، بقيه گروهش فرار مي مقاومت مي

وضـع بـه   . نشـينند  كننـد و عقـب مـي    ه نيز ميدان را خالي مـي كنار امام ايستادند، بقي
آيـد و بـه امـام نزديـك      شـود كـه لشـكر شـام پـيش مـي       حدي به خطر نزديك مي

بـردة امـام بـه نـام     . تـازد  بردة ابوسفيان به نام حمران به سوي امام يپش مي. شود مي
امـام   چـون كيسـان غـالم   . آميزنـد  گيرد و هردو بهم درمي كيسان نيز جلوش را مي

شود، ولـي همـين    رسد، حمران به امام نزديك مي شود و به شهادت مي مغلوب مي
گيـرد و در   گيرد، امـام فرصـت كـار را از دسـتش مـي      كه در دسترسِ امام قرار مي

                                                                                             
عده لشكر امام يكصد هزار يا كمي بيشتر و عده لشكر معاويه يكصـد و سـي هـزار نفـر     : اند
  .بود

در اين روز به حدي قتل و خونريزي شديد و زياد بود كه گوئي : گويند بعضي از تواريخ مي -1
  .بارد خون از آسمان بر زمين مي
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 دگيرد و او را تا مقابل دوش از زمين بلن گريبان زرهش را به دست مي العيني فةطر
و برادرش محمـد بـن حنفيـه كـارش را بـا       امام حسين. كوبد كند و به زمين مي مي

  .)1(فرستند كه بايد برود كنند و او را به جائي مي شمشير يكسره مي
لشكر شام در اين گيرودار مجـال يافتـه بودنـد و بـه سـوي امـام        :چنانكه گفتيم

هـا ترسـي بـه دل راه دهـد، آهسـته و       آمدند، ولي امام بدون آن كـه از آن  پيش مي
خواست پدرش به شـتاب   امام حسن كه مي. به گروه ربيعه برسدگردد تا  آرام برمي

امام . پدرم چه بهتر كه به شتاب بروي: گويد برود تا زودتر از خطر خارج شود، مي
توانـد از آن   در پـيش دارد كـه نمـي   ) براي مـرگ (پدرت روزي ! پسرم: فرمايد مي

هسته رفتنم آن را بـه  اندازد و نه آ بگذرد، نه سرعت رفتنم آن را از من به تأخير مي
ت هـيچ ترسـي نـدارد كـه خـودش بـر روي       ردبه خدا قسم، پ. كند من نزديك مي

  .)2(مرگ افتد، يا مرگ بر روي او
ها  رسند و علي آن امام و فرزندانش حسنين و محمد بن حنفيه به گروه ربيعه مي

  :ستايد را كه در جاي خود مانده بودند و فرار نكرده بودند مي
هـا صـبر و ثبـات داده و     ي پابرجاي گروهي است كـه خـدا بـه آن   ها اين پرچم

  .ها را بر زمين مستحكم فرموده است هاي آن قدم
قوم ربيعه از اين كه امام خود را بدون آن كه از دشـمن آسـيب ببينـد سـالم در     

مبادا امام در ميـان مـا   . مردانه به پا خيزيد: بين خود ديدند، خوشحال شدند و گفتند
  .اال ننگ و زشتي اين امر تا ابد براي ما باقي خواهد ماندويب ببيند، از دشمن آس

شان به وجد و نشاط آمدند، با حماسه  چون قوم ربيعه در اثر وجود امام در ميان
آمدنـد بـه خـوبي     و فداكاري پيش رفتند و جلو ميسره لشكر معاويه را كه پيش مي

شـتابد و فرارشـان را    ه لشـكر مـي  أشتر به دستور امام به سوي فراريان ميمنـ . گرفتند
  .گرداند كند و به ميدان باز مي ها را مالمت مي تقبيح و آن

چون اين فراريان از يك طرف از كار نارواي خود نادم و پشيمان و پيش روي 
خواستند اين شرمندگي خـود را از بـين ببرنـد و از طرفـي،      امام شرمنده بودند و مي
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كردنـد كـه مـا     ها ايراد مـي  هاي مهيج در بين آن هاي لشكر، خطبه فرماندهان گروه
ــز  اكنــون خطبــة عمــار بــن ياســر را ترجمــه مــي  كنــيم و در نظــر خواننــدگان عزي

  :گويد مي. گذاريم مي
كيست كه طالب رضـاي خـدا باشـد و هـيچ در فكـر و خيـال مـال و        ! اي مردم

بـه خـون   فرزندش نباشد، بيائيد مردانه حمله كنيم بر ايـن قـومي كـه بـه ظـاهر مطال     
هـا نـه    به خدا اصل قصد آن. او مظلوم كشته شده است :گويند عثمان را دارند و مي

  .خون عثمان است و نه اخذ قصاص از قاتلين عثمان
يقين دارند كه اگر حـق بـه   . يخشان شيرين آمده و آخرت تل ه مذاقاينان دنيا ب

هـا بـدان    ه آنجلو اين لذات و شـهواتي را كـ  ) و خالفت امام قوت گيرد(ميان آيد 
ئـي ندارنـد كـه     اين قوم در اسالم سابقه. گيرد غلتند مي آغشته شده اند و در آن مي

  .استحقاق امارت بر مردم را داشته باشند
امام ما به ناحق كشته شده اسـت، تـا   : گويند دهند و مي ها مردم را فريب مي اين

به دست نداشتند، كسـي  اگر اين بهانه را . بدين وسيله جبارانه بر مسند ملك نشينند
  .شد، ولي گفتار فريبنده به گوش مردم غافل و نادان شيرين است ها نمي تابع آن

من با اين پرچمي . خدا را زياد به ياد آوريد و به شدت بر اينان بتازيد! اي مردم
ام و اين چهارمين بـار اسـت    جنگيده �كه در دست دارم، سه بار همراه رسول اهللا 

قسـم بـه كسـي جـانم در     . جـنگم  گيرم و در اينجا مـي  به دست مي كه اين پرچم را
 »هجـر «آنجا غالب شوند كه ما را تا شـهر  دست اوست اگر اين قوم فرضاً بر ما تا 

  .)1(يابد ها گمراهند، خللي راه نمي عقب زنند، در اين يقينم كه رهبر ما به حق و آن
دان بـه وجـود آمـده    آري، آن حماسه و تحركي كه در فراريان بازگشته بـه ميـ  

بود تا تقصيرشان را جبران نمايند و اين خطبه عمار بن ياسر و امثال اين خطبـه كـه   
فرماندهان ديگر القاء كردند، افراد لشكر را به حـدي بـه هيجـان آورد كـه وجـود      

را در راه هـدف نـاچيز شـمردند و بـه اشـتياق       رگخويش را فراموش كردند، و مـ 
همه جانبه و هماهنگ بر صفوف منظم لشـكر  ) بهشتپيروزي يا (ن ياحدي الحسني
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قبل از غروب خورشيد آن روز آثار برتري در صفوف لشكر . دندرمعاويه يورش ب
  .خورد شم ميو ناتواني در لشكر معاويه خوب بچ امام و عجز

جنگ بـرخالف ايـام گذشـته     )1(در بعضي از روايات تاريخي آمده كه طاحونه
روايـت ديگـر   . چرخيـد  طـول شـب بـه شـدت مـي     در اول شب متوقف نشـد و در  

جنگ اول در شب متوقف شد و لشكر امام كه اكنون تفوق پيـدا كـرده   : گويد مي
مجدداً بـر لشـكر معاويـه     شد در سفيده صبح روز بعداً زديك ميبود و به پيروزي ن

شـان را درهـم    ف زننـد و صـفو   هـا را از مقرشـان عقـب مـي     شوند و آن ور مي حمله
شتر با گروه سواره خود تا جائي بـه سـوي جايگـاه مخصـوص معاويـه      أ. كوبند مي

رود كه چهار صـف از پـنج صـف زبـده لشـكرش را كـه از او محافظـت         پيش مي
فقـط يـك صـف بـاقي مانـده بـود كـه مقاومـت         . كند كردند، به كلي نابود مي مي
ا چيزي نمانده بود كه اين صف نيز از بين برود و معاويـه در خطـر قتـل يـ    . كرد مي

  .اسارت افتد
كنم ولـي   چون در خطر افتادم، خواستم فرار: از معاويه نقل شده كه گفته است

  :گويد شعري افتادم كه مي ناگهان به ياد مصرع

  »مكانك تحمدي أو تستريحي«
شـوي و از ننـگ    شوي، يا كشـته مـي   در جايت بمان يا پيروز و ستوده مي: يعني

  .شود تا ببينم چه مي جاي خود ماندم لذا در. شوي وده ميشكست و عار فرار آس
. شـود؟ خيـر   آيا معاويه در اين حال به مشكلي افتاده كه از هر دري مأيوس مـي 

بـود كـه هرگـاه دري بـر      معاويه يكي از آن داهيـان و سياسـتمداران جهـان عـرب    
حـال كـه در آسـتانة    . گشـايد  رويش بسته شود، در ديگـري بـر روي خـويش مـي    

تواند خـود را بـا عمليـات نظـامي از قتـل يـا        است و نميشكست قطعي قرار گرفته 
اسارت برهاند و بقاياي لشكرش را از فنا و نابودي بدر كشد، راهي ديگر در پـيش  

الحـرب  «هـا   يرنـگ جنگـي اسـت كـه بـه قـول عـرب       گيرد و آن راه خدعه و ن مي
زيرا خدعه در جنـگ  . اساس جنگ نيرنگ است، نه عمليات نظامي: يعني »عةخد

  .دهد انتر است و هم زودتر نتيجه مثبت ميهم آس

                                         
  .آسياي جنگ -1
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جنگي  اين داهيه سياسي به داهيه و نابغه. معاويه نه فرار كرد و نه خود را باخت
آيـد فـرو    بيا و هر كاري كه از دسـتت برمـي  : گويد ديگر يعني عمرو بن العاص مي

م راهي در نظـر دار : گويد عمرو بن العاص مي .)1(شويم واال همه هالك مي. مگذار
كنـد   دهد و جمعتر مي اندازد و ما را نجات مي ها تفرقه مي كه همين االن در بين آن

هـا را بـه حكـم     هـا نشـان دهـيم و آن    و آن اين است كه قرآن را بلند كنيم و به آن
شود  ها با اين پيشنهاد موافقت كنند، جنگ خاموش مي قرآن بخوانيم، اگر همه آن

ت نماينـد، همـين اخـتالف و دو دوسـتگي     و اگر بعضي موافقت و گروهي مخالفـ 
دسـتور داد تـا هركسـي    . )2(ها را به دو دلي و سستي بكشد ها كافي است كه آن آن

منـادي از لشـكر معاويـه    . كه قرآن در دست دارد آن را بر سر نيزه بندد و بلند كند
ين خـود و شـما حَكـم قـرار     اين كتـاب خـدا را بـ   «: گويد خطاب به لشكر امام مي

اين نيرنگ كار خود را كرد و آنچـه را كـه عمـرو بـن العـاص گفـت و        »مدهي مي
  .خواست به دستش داد مي

تواريخ اسالمي و غير اسالمي اتفاق دارند كه لشكر امـام ايـن پيشـنهاد را قبـول     
گرديم و حكـم خـدا را كـه در     ما به سوي كتاب خدا باز مي: گويند كنند و مي مي

كشند و متوقـف   اين است كه دست از جنگ ميكنيم  باشد قبول مي كتاب خدا مي
  .جنگيد شوند، جز اشتر كه با گروه پاسداران مخصوص معاويه مي مي

! خدا رحم كنـد  :فرمايد آيد و مي ها مي شود، نزد آن امام كه از اين امر مطلع مي
قرآن را بلند كرده اند تا . كنند خوانند ولي بدان عمل نمي ها قرآن مي بدانيد كه اين

. را به وسيله آن بفريبند و وحدت شما را برهم زنند و شما را به اختالف كشند شما
  .به كارتان بپردازيد تا به حق خود برسيد

شـان   ها فرو نرفت و در قلوب ضعيف ولي اين گفتار حق و صواب به گوش آن
مـا  . اي علي، اين دعوت را كه به سوي كتاب خداست، اجابت كـن : گفتند. ننشت

هم اكنـون اشـتر را   . خواند، نپذيريم دعوتي را كه ما را به كتاب خدا مي توانيم نمي
  .از جنگ بازدار
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بينـد وضـع بـدي پـيش آمـده اسـت، يزيـد بـن هـاني را نـزد اشـتر             امام كه مـي 
من در وضعي هستم كـه نبايـد   : گويد اشتر مي. خواند فرستد و او را نزد خود مي مي

  .يدوارم خيلي زود به پيروزي برسمزيرا ام. مرا از موضعم جا به جا فرمائي
گردد و آنچه را كه گفتـه بـود بـه عـرض      چون يزيد بن هاني از نزد اشتر بازمي

آمـدي بـه    اشتر نيز در همين هنگـام بـراي آن كـه قبـل از هـر پـيش      . رساند امام مي
دارد، مسـعر بـن    بخشد و غوغائي برپـا مـي   پيروزي قطعي برسد به كارش شدت مي

معلـوم  : گوينـد  بن حصين طائي و چند تن از رجـال لشـكر مـي   فدكي تميمي، زيد 
: فرمايـد  امام مـي . اي تا به كارش ادامه دهد و بجنگد شود كه به اشتر امر فرموده مي

فرما تـا بيايـد و گرنـه     پس به: گويند مي. شما نيز شنيديد. من آنچه گفتم، بلند گفتم
فرسـتد و   ر يزيـد را مـي  آن حضـرت بـار ديگـ   . رويـم  كنيم و مي ما جبهه را رها مي

زيرا فتنه سر درآورده . دهد تا دست از جنگ بكشد و بيايد مؤكداً به اشتر پيغام مي
آيـد و بـه    كنـد و مـي   جنـگ را موقـوف مـي   . كنـد  اشتر اين بار امتثال امر مي. است

اي اهل عـراق اي اهـل ذلـت و سسـتي و شـقاق، آيـا       : كند لشكر متمرد خطاب مي
شـويد، بـه    ها مسلم شد كـه پيـروز مـي    فائق آمديد و بر آناكنون كه شما بر دشمن 

بـرخالف  ) جنـگ (هـا در همـين كارشـان     شوند؛ حال آن كـه آن  قرآن متوسل مي
كنند؟ به من انـدكي مهلـت بدهيـد تـا بـه       قرآن و سنت و روش رسول اهللا عمل مي

اگر به تو مهلت دهيم كه به جنگـي، مـاهم در ايـن    : دهند جواب مي. پيروزي رسم
  .اه با تو شريك خواهيم شدگن

ها بدين ترتيب منـاظره   روند، با آن ها به خطا مي  اشتر براي اين كه ثابت كند آن
  :كند مي

تـان   ها تاكنون حق بود، پس بايـد بـه جنـگ    اگر ابتداي جنگ شما با آن :اشتر
ادامه دهيد، تا حق بر باطل پيروز گردد، و اگر به ناحق جنگيديد، پس بايد گواهي 

  .د كه كشتگان شما در اين جنگ همه جهنمي هستندبدهي
شـويم و نـه مطيـع صـاحبت      ما نه تابع تو مـي . ها بگذر از اين حرف :ها عراقي

اكنون نيز براي رضاي خدا دست . ما اين جنگ را در راه خدا شروع كرديم) امام(
  .كشيم از جنگ مي
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و شـما بـاور   . ها شما را بـراي ايـن كـار فريـب دادنـد      به خدا قسم كه آن :اشتر
اي . شـما هـم اجابـت كرديـد    . از شما خواستند تا جنگ را خـاموش كنيـد  . كرديد

كرديم اين نمازهاي زيادتان به خاطر زهد و بيزاري از دنيـا و   بدكاران، ما گمان مي
بينيم كه حرص زنـدگي دنيـوي داريـد و     اشتياق به لقاي خدا است، ولي اكنون مي

پس دور از ما بشـويد چنانكـه سـتمكاران    . كنيد براي اين زندگي از مرگ فرار مي
  .بايد از ما دوري گيرند

هميشه . گيرند شوند، اشتر را به باد بدگوئي و ناسزا مي ها كه الجواب مي عراقي
اگر كسي در مناظره با كسي در بماند و جـواب معقـول   . هم حال بدين منوال است

شـود و او را   خشـمگين مـي  و صحيحي نداشته باشد تا به طرف مناظره خود بدهد، 
  .)1(گيرد به باد فحش و ناسزا مي

كند، اشعث بن قـيس بـا    ها هيچ اثر نمي چون نصيحت امام و مناظره اشتر در آن
معاويـه  . خواهـد  گويـد و چـه مـي    رود تـا بدانـد چـه مـي     اجازه امام نزد معاويه مـي 

مـان بـه   خواهيم شما يك نفر از طرف خودتان و ما يـك نفـر از خود   مي: گويد مي
) در بـاره قضـيه مـا   (ها عهد و پيمان بگيريم كـه   از آن. انتخاب كنيم )2(عنوان حَكم

طرفين ما به حكمي كه ايـن دو  . به كتاب خدا عمل نمايند و از حكم قرآن نگذرند
  .نفر حكَم بر آن اتفاق نمايند، راضي و تابع شويم

كر امـام كـه اشـعث    لشـ . كند گردد و اظهارات معاويه را بازگو مي اشعث بازمي
لشـكر  . پذيرنـد  پسندند و يك زبان مـي  ها موافق بود، پيشنهاد معاويه را مي نيز با آن

و بقيه لشكر امام،  اشعث. كنند حكميت قبول و تعيين ميشام، عمرو بن عاص را به 

                                         
جماعت كثيري از اين لشكر متمرد كه طرف مناظره اشتر بودند مردمي بودند مشهور به قـراء   -1

. شـدند  ها مشغول تالوت قرآن و نماز و ذكـر خـدا مـي    يعني قاريان قرآن، اين جماعت شب
آخـرت و  اين نماز و عبادت شما بـراي ثـواب   : گويد ها مي بدين جهت است كه اشتر به آن

چون ايـن  . داشتيد اال دست از جنگ با قومي كه برخالف خليفه مسلمين برخاسته اند برنمي
  .جماعت بر امام خروج كردند، در تاريخ اسالم به نام خوارج ياد شده اند

گويند كه از طرف يك نفر يـا جمـاعتي انتخـاب شـود تـا در       حكم بر وزن عدم به كسي مي -2
قضاوت حكم براي طـرفين  . الف باشد، اظهار نظر و قضاوت كنداي كه مورد اخت باره قضيه

  .آور است قضيه قطعي و الزام
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چون امام به حكميت ابوموسي راضي نبـود،  . نمايند ابوموسي اشعري را انتخاب مي
هـا را قبـول    پيشـنهاد آن (يـن قضـيه بـا نظـر مـن مخالفـت كرديـد        در آغاز ا: فرمود

بينم كـه   من صالح نمي. اكنون در باره تعيين حكم با نظر من موافقت كنيد) كرديد
چـون بـازهم   . گزينم من عبداهللا بن عباس را برمي. ابوموسي از طرف ما حكم باشد

را به حكميـت بپذيرنـد،    كند تا او ها پيشنهاد مي مخالفت كردند، امام اشتر را به آن
اين مرد افروزنده آتش جنگ است، نـه  : گويند كنند و مي اين پيشنهاد را نيز رد مي

ما جز ابوموسي كسـي ديگـر را   . ين كار را ندارداحيت اللذا ص. كننده آن خاموش
چه او بود كـه مـا را در همـان آغـاز از ايـن جنـگ       . دانيم براي اين كار صالح نمي

پـس هرچـه   : فرمايـد  شـود مـي   ها مأيوس مي مام كه از توفيق آنا. داشت برحذر مي
  .خواهيد بكنيد مي

لشكر شام، عمرو بن العاص را و لشكر عراق، ابوموسي را انتخاب . سخن كوتاه
نويسد مبنـي بـر    آيد و قراردادي مي عمرو بن العاص شخصاً حضور امام مي. كردند

شـكرش موافقـت كـرده انـد كـه      اين كه امام از طرف لشكرش و معاويه از ناحيـه ل 
تسليم حكم قرآن باشند، آنچه كه امر كرده بپذيرند و از آنچه كه نهي كرده اسـت  

بـراي حـل   ) عمرو بن العـاص  ابوموسي و(آنچه كه اين دو نفر حكم . اجتناب كنند
اگر براي حـل  . قضيه در قرآن ببينند، بر آن اتفاق و آن را بگيرند و بدان عمل كنند

عمرو بن العاص . ي در قرآن نيابند، به سنت رسول اهللا مراجعه نماينداين قضيه چيز
شــان  گيرنــد كــه جــان و ابوموســي از امــام و معاويــه و از هــردو لشــكر تعهــد مــي 

امت اسالم نيز به آنچـه كـه   . ها در امان باشد شان از ناحيه آن و جان اهل) حكمين(
، يعنـي قضـاوت حكمـين    هـا بشـوند   ها بر آن موافقت كنند راضي و طرفدار آن آن

  .آور باشد نسبت به بقيه مسلمين در هرجا نيز الزام
هجري نوشته و قرار بـر   37سال  )1(اين قرارداد روز چهارشنبه سيزدهم ماه صفر

الجندل واقـع   مةشود كه اين دو حكم در ماه رمضان همين سال در شهر دو اين مي
                                         

احتمال دارد كه عقيده عوام اهل سنت نسبت به نحوسـت روز چهارشـنبه از ايـام هـر هفتـه و       -1
روز سيزدهم از ايام هرمـاه مخصوصـاً سـيزدهم مـاه صـفر از اينجـا برخاسـته باشـد كـه ايـن           

يل و رضاي امام در روز چهارشنبه و روز سيزدهم نوشته شـد و قضـيه بـه    قرارداد برخالف م
  .نفع امام خاتمه نيافت
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در آن روز . ين اعـالم نماينـد  در شمال غربي نجد، نظر مورد اتفاق خود را به مسلم
  .)1(شان در آنجا حاضر شوند امام و معاويه هريك با چهارصد نفر از طرفداران

گر جدا و از برخورد باهم در امان و بـا هـم   يدين دو لشكر با اين قرارداد از يكا
كشـتگان طـرفين بـه    : گويـد  ابـن كثيـر مـي   . شوند مشغول به دفن مقتولين ميدان مي

 .شوند، براي هرپنجاه نفر يك قبـر وسـيع حفـر نماينـد     ه ناچار ميحدي زياد بود ك
مجموع كشتگان از اول تا آخر اين جنگ به قولي چهل و پنج هـزار نفـر از لشـكر    

و بـه   )2(معاويه و بيست و پنج هزار نفر از لشكر امام جمعاً هفتاد هزار نفر بوده است
  .)3(ه استروايتي ديگر مجموع كشتگان فريقين نود هزار نفر بود

با اين خدعه جنگي كه ذكر كرديم، جنگ صفين موقتاً متوقـف شـد و بـا ايـن     
پـس از  . قرار داد كه نوشته شد، جنگ صفين به كلي و براي هميشـه خاتمـه يافـت   

اين ديگر براي امام ميسر نشد از اين مردم خودسر و خودكامـه لشـكري بـه دسـت     
  .آورد كه معاويه را براندازد

  :خوارج

اركه جنگ صفين، معاويه با لشكرش به سوي شام و امام بـا لشـكرش   پس از مت
م ، روحيه و رويه اين دو لشكر متخاصاما متأسفانه. كنند به طرف عراق حركت مي

بسي باهم تفاوت داشت؛ زيرا لشكر معاويه هم باهم يك دل و مطيع معاويه بودنـد  
آن را باطـل   ؛ بعضي حكميت را صـحيح و بعضـي  ندو لشكر امام مختلف شده بود

ــه جــان هــم    مــي ــه ب ــاهم منازعــه و حتــي باعصــا و تازيان دانســتند و در طــول راه ب
ها كـه   شود، جماعتي از آن يك ميدهمين كه امام با لشكر به كوفه نز. )4(افتادند مي

به قولي دوازده هزار و به روايتي ديگر شـانزده هـزار نفـر بـوده انـد از لشـكر جـدا        

                                         
  .61، ص 3ابن اثير، الكامل، ج : رك -1
  .275، ص 7، ج ة والنهايةالبداي: رك -2

  .المعارف دكتر فريد وجدي ةج داير 651صفحه  -3

  .164، ص 3لكامل، ج ، ابن اثير، ا651، ص 6المعارف فريد وجدي ج  ةداير: رك -4
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در نزديكـي كوفـه    »حروراء«كنند و در شهري به نام  خروج مي شوند و بر امام مي
  .)1(گيرند منزل مي

ايراد اينان بر امام اين بود كه در حل و فصل قضيه دو لشـكر بـه تحـيكم حَكـم     
كه بشر است راضي شده و موافقت فرمـوده اسـت؛ حـال آن كـه بايـد بـه قـرآن و        

ابـن كثيـر در    .ال حكـم إال هللا : گفتنـد  در شعارشـان مـي  . حكم خدا رجـوع شـود  

ها  روزي يكي از اين: گويد از روايت ابن جرير مي ة والنهايةالبداي 7ج  282صفحة 
شما در دين خـدا  : در كوفه به امام كه در حالِ ايراد خطبه بود خطاب كرد و گفت
بقيـه  . كـردن نـدارد   انسان را شركت داديد، حال آن كه جز خدا كسي حـق حكـم  

كلمـة  : علـي فرمـود   .را سـر دادنـد   ال حكم إال هللاشعار نوا شده  ها نيز با او هم آن

ها از ايـن شـعار ارادة    يعني ظاهر اين شعار حق است، اما آن باطلالحق أريد بها 

كـاري بـه   : فرمـود  آورد و مـي  ها را به حساب نمـي  مع الوصف امام آن. باطل دارند
شـان   آن وقـت بـه حسـاب   . كارشان نداريم، مگر آن كه بر روي مـا سـالح بكشـند   

ها پس از چندي از حروراء نيز خـارج شـدند و در شـهر نهـروان      آن. خواهيم رسيد
  .كنند بين شهر بغداد و واسط جمع شدند و اقامت مي

  :اجتماع حكمين

در مدت شش ماه و هفـده روز از قـرارداد تحكـيم تـا اول رمضـان، عمـرو بـن        
هـا   كـه بـه آن  كننـد و در بـاره امـري     العاص و ابوموسي چنـدي بـاهم اجتمـاع مـي    

رسند كه هم امـام و هـم    كنند و به اتفاق مي تفويض شده بود مذاكره و مشاوره مي
يعني امام از خالفت و معايـه از امـارت بركنـار    . شان معزول شوند معاويه از منصب

ابوموسي، عبـداهللا  . كنند ولي در بارة تعيين خليفه جديد باهم اختالف پيدا مي. شود

                                         
ها شبث بن ربعي همان مردي را كه قبل از بروز جنگ صـفين از طـرف امـام نـزد معاويـه       اين -1

هاي بس درشت با او زد، امير و فرمانده جنگ خود قرار دادنـد   رفت و ضمن مذاكره حرف
و قـرار  و يكي ديگر از سرشناسان خود به نام عبداهللا بن الكواء يشكري را امير نماز نمودنـد  

ها پس از فتح و پيرزي براساس شـورا   گذاشتند كه امور و تصميمات سياسي و حكومتي آن
ها اميد و آرزو داشتند كـه بـا بقيـه مسـلمين بجنگنـد تـا        شود كه آن از اينجا معلوم مي. باشد

  .پيروز شوند و به قدرت برسند و حكومت اسالمي را به دست گيرند
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و عمرو بن العاص پسر خود عبداهللا را كه از صلحاء و عبـاد  بن عمر بن الخطاب را 
رسـند، از   ها به اتفاق نمـي  چون در بارة هيچيك از آن. كنند صبحاه بود پيشنهاد مي

نماينـد تـا    شوند و امر خالفت را به اختيار امت واگذار مي تعيين خليفه منصرف مي
چه علـي و چـه كسـي    از طريق شورا و بيعت عمومي هركسي را كه صالح بدانند، 

  .ديگر را براي خود برگيزنند
شـود، امـام ابوموسـي را چنانكـه      چون روز موعود اجتماع حكمين نزديك مـي 

مقرر بود با چهارصد نفر سواره از لشكر عراق همراه با عبداهللا بـن عبـاس و شـريح    
. فرسـتد  ميعادگـاه مـي   الجندل مةبن هاني يكي از فرماندهان لشكر عراق به شهر دو

آن طرف معاويه نيز عمرو بـن العـاص را بـا چهارصـد سـواره از لشـكر شـام بـه          از
همراهي چند تن از اشخاص برجسته خود از قبيـل عبـداهللا بـن عمـر بـن الخطـاب،       
عبداهللا بن زبيـر، مغيـره بـن شـعبه، عبـدالرحمن بـن الحـارث بـن هشـام مخزومـي،           

ايـن دو  . نمايـد  مـي  عبدالرحمن بن عبد يغوث و ابوجهم بن حذيفه بـه آنجـا اعـزام   
  .پذيرند كنند و يكديگر را مي آميز باهم مالقات مي گروه اعزامي به طور مسالمت

براي اطـالع از تصـميم    هردو گروه و طبعاً مردمي كه از گوشه و كنار مملكت
كند به آنجـا آمـده بودنـد،     جماعت عظيم را تعيين مي حكيم كه سرنوشت اين دو

اريخ آمـده كـه عمـرو بـن العـاص رعايـت ادب       در تـو . شوند در يك جا جمع مي
ابوموسـي بـه   . دارد شان مقدم مـي  كند و ابوموسي را براي اعالم نظر مورد اتفاق مي

در بـاره امـر امـت بـاهم فكـر و      ) در اين مقطع(ما ! اي مردم: گويد خيزد و مي پا مي
ز ميان ها را ا تبادل نظر كرديم، بهترين راه را كه به صالح امت است و اختالف آن

علـي و   ،برد نيافتيم جز اين راه كه هردو بر آن متفق شده ايم و آن اين است كه مي
معاويه را از كارشان خلع كنيم تـا مـردم امـر خالفـت را بـه هركسـي كـه دوسـت         

پـس شـما خودتـان    . كـنم  من اكنون علي و معاويه را خلـع مـي  . دارند واگذارند مي
دانيد اهليـت دارد، بـه ميـل خـود      ا كه ميبيني كنيد و هركسي ر آينده خود را پيش

  .انتخاب كنيد
ايسـتد و خطـاب بـه مـردم      پس از اين عمرو بن العاص در جـاي ابوموسـي مـي   

  :گويد مي
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را از ) علــي(آنچــه ابوموســي گفــت اســتماع كرديــد و شــنيديد كــه صــاحبش 
را در جـاي  ) معاويـه (كنم و صاحبم  خلع مي) علي(من نيز او را . خالفت عزل كرد

بـدين سـان عمـرو ابـن العـاص بـر ابوموسـي فـائق و غالـب          . كـنم  دش ابقاء ميخو
  .گردد مي

شـود كـه    اگر اندكي در ماهيت اين روايت تعمـق كنـيم، بـراي مـا روشـن مـي      
درست نيست، مگر نه اين است كه در قرارداد تنظيمي در بـاره حكمـين، صـريحاً    

ر و مـورد قبـول امـام و    ذكر شده بود كه آنچه مورد موافقت هردو نفر باشـد، معتبـ  
ها و ساير مسلمين خواهد بود، نه آنچه كه بـا يكـديگر اخـتالف     معاويه و لشكر آن

  .كنند
اص نسبت داده شده چون مخالف بنابراين، آنچه در اين روايت به عمرو بن الع

ي و نظر ابوموسي و برخالف متن قرارداد است، هيچ اعتبـار و ارزش نـدارد و   با رأ
ارزش از عمـرو بـن العـاص، ايـن نابغـه       كه اين نظر مخـالف و بـي  خيلي بعيد است 

  .سياست صادر شود
كنند و  رجال سياست بر فرض اين كه فاقد عدالت باشند، خيلي حفظ ظاهر مي

زنند كـه در همـان    حرفي نمي. زنند كه مردم بدانند باطل است دست به كاري نمي
ارزش اسـت؛   كـه بـي  ها كشف و براي همه كس روشن شـود   وهله اول خطاي آن

  .شود ها سلب اعتبار و اعتماد مي زيرا در افكار عمومي سبك و از آن
شـده و هرجـا كـه يـادي از      ركـ ن روايت ناصحيح در غالـب تـواريخ ذ  چون اي

آيـد، همـين روايـت     شود يا ذكري از داستان حكمين به ميان مـي  جنگ صفين مي
يـا قلـم آمـده و بـين مـردم       شود، اين روايت بيش از روايات ديگر به زبـان  نقل مي

  .شايع شده است
هـاي شـنيدني و عجيـب و     مردم طبعاً هميشه به گفتن يا شنيدن قصص و داستان

كننـد تـا بـه روايـات و      غريب مانند داستان مورد بحث ما بهتر و بيشـتر رغبـت مـي   
  .واقعيات سادة حقيقي
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هـاي   و افسانه )1(هاي رمان بينيم غالب مردم زمان ما به كتاب از اينجاست كه مي
هـاي   ابحقيقت است خيلي بـيش از كتـ   خيالي با آن كه يقين دارند ساختگي و بي

انـواع و  . كننـد  ها توجه مـي  احاديث نبوي و تفاسير آنحق و حقيقي از قبيل قرآن، 
هـا در   هـا و در كنـار خيابـان    مايه در كتابفروشـي  پايه و بي هاي بي اشكال اين كتاب

و خريدار و خواننده زياد دارند ولي متأسفانه به قرآن  گيرند معرض فروش قرار مي
شود، چـه بسـا كـه از ايـن      ها كمتر عنايت مي و احاديث هدايت بخش و شروح آن

اي اصالً نباشد يا اگـر باشـد، بـراي تقـديس و تبـرك       هاي حق در خانه قبيل كتاب
  .نگهداري شود، نه براي قرائت و اتخاذ دستورالعمل

گـرديم تـا    حاال باز مـي . موضوع اصلي كتاب خارج شديمبا اين بحث كمي از 
روايت مذكور به دليل كه گفتيم، صحيح نيست و به علتي كه بيان كرديم  ،بگوئيم

روايت صحيح در ايـن بـاره چنانكـه    . به ناحق در بين مردم شهرت پيدا كرده است
ه اسـت كـ   رخ شهير در كتابش به نام مروج الذهب نقل كـرده، ايـن  مؤ )2(مسعودي

الجنـدل ضـمن خطبـه بـه مـردم اعـالم        مـة ي خود را در دوهيچيك از حكمين رأ
دو نفـر متفقـاً علـي و معاويـه را از     (لكـه رأي خـود را مبنـي بـر ايـن كـه       نكردند، ب

كارشان خلع كرده اند و مسلمين بايد به ميل و رغبت خودشان هركسـي را صـالح   

بـه   الجندل مةد و آن را در دواي نوشته بودن در صحيفه) بدانند به خالفت برگزييند
و هـيچ اختالفـي بـاهم    ( )3(ها اعالم كردند مردم ارائه دادند و تصويب خود را به آن

  ).نداشتند
اي نوشته شد و اشخاصي چند از قبيـل   همينطور كه ديدگاه حكمين در صحيفه

اشعث بن قيس، سعيد بن قيس همداني، ورقاء بن سـمي جملـي، عبـداهللا بـن مجـل      
، )1(، عبـداهللا بـن طفيـل عـامري، حبيـب بـن مسـلمه       )4(بن عدي كنـدي  بجلي، حجر

                                         
  .حقيقت و تخيلي به معني داستان ساختگي، بياي است فرانسوي،  رمان كلمه -1
علي بن حسين مسعودي، از حيث عقيده متمايل به تشيع بوده، در نوشتن تاريخ رجال صدر  - 2

داري به كار نبرده بلكه تتبع كرده، آنچه را كه حقيقت واقع  اسالم هيچ تعصب و جانب
  .بوده به قلم آورده است

  .654ص ، 6المعارف فريد وجدي، ج  ةداير -3
  .كندي بر وزن هندي منسوب به قبيله كنده است -4
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عبدالرحمن بن خالـد مخزومـي و چنـد تـن ديگـر بـر آن گـواهي نوشـتند، مسـلماً          
اي بنويسند تا مـدرك بمانـد،    حكمين هم نتيجه اقدام و نظر خود را بايد در صحيفه

بديهي است كـه  . اندنه اين كه ضمن خطبه به مردم بگويند تا برباد و اثري از آن نم
. گرفت آنچه در صحيفه نوشته شده مورد اتفاق حكمين بوده است و اال انجام نمي

بنابراين، هيچيك از حكمين نه چيزي برخالف ديگري نوشته و نه حرفي مخـالف  
جهت ابوموسي اشـعري را   اكثر مؤرخين و غالب مردم بي. با نظر ديگري زده است

  .كنند بن العاص متهم ميبه عجز و شكست در مقابل عمرو 
بلكـه  . اي نبود ابوموسي اشعري برخالف آنچه كه مشهور شده است، مرد ساده

يكي از رجال مهم سياست بوده و در دورانِ عمر بن الخطاب حاكم واليت بصـره  
. عثمان نيز او را به امارت كوفه كه محل مهم اشرار آشوبگر بود منصوب كرد. بود

مسـلماً چنـين   . را اليـق دانسـت و در جـايش ابقـاء فرمـود      پس از عثمان امام نيز او
هايِ مملكتي را با سياست درستي اداره كـرده و   مردي كه متناوباً دو استان از استان

باشـد و محـال    خوب از عهده برآمده است، ورزيده ذكاوت و چكيده سياست مي
عـاصِ  ببازد، گرچه بازيگرش عمرو بـن ال است كه در صحنه سياست غفلت كند و 

  .سياس بوده باشد
ي حكمين مقبول طرفين نشـده و چـه خـوب كـه     شود كه رأ از تاريخ معلوم مي

چه در اين ايام خونين كه مردم در عزاي كشتگان صحنه صفين بودند و هنوز . نشد
ها از زمين ميدان صفين به خوبي از بين نرفته و از اين رو بغض و كينـه   اثر خون آن

جوشيد و عالوه بر اين در اين زمان، امـت   بت به هم ميدر قلوب غالب مسلمين نس
هاي متعادي و متخاصم تقسيم و در مقابـل هـم قـرار گرفتـه بودنـد،       اسالم به گروه

گروهي طرفدار امام و گروهي طرفدار معاويه و گروهي به نام خـوارج در آرزوي  
انتخـاب   بنـابراين، اگـر امـر   . استقالل بودند و مخالف و دشمن آن دو گروه بودنـد 

آمـد، مسـلماً بـر سـر ايـن امـر بـه منازعـه و          خليفه در اين جو خطرنـاك پـيش مـي   
كـرد تـا يـك نفـر از خـود       ها تالش مـي  چه هريك از گروه. كشمكش مي افتادند

هـيچ ترديـدي مسـلحانه بـه جـان هـم        در ايـن صـورت بـي   . ها به خالفت برسـد  آن

                                                                                             
  .باشد مسلمه بر وزن محكمه مي -1
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گانـه   هـاي سـه   يك از گروهيا هر. گرفت افتادند و كار خالفت سر و سامان نمي مي
در ايـن صـورت   . گزيدنـد  يك نفـر را از بـين خودشـان مسـتقالً بـه خالفـت برمـي       

آن هم نه . آمد مملكت متحد اسالم قطعه قطعه و به صورت ملوك الطوايفي درمي
ملوك الطوايف مجاور و آرام، بلكه ملوك الطوايفي متخاصمي كه چند روز قبـل  

ا ريختند كه به قـول ابـن كثيـر گـوئي خـون از      در صفين به حدي خون هم ديگر ر
  .بارد آسمان بر زمين مي

گيرد مجدداً به طرف معاويه  باري، حال كه حكمين منتفي شده امام تصميم مي
ــدين نحــو ســخنراني   . لشــكر بكشــد ــه ب ــدين منظــور روز جمعــه در مســجد كوف ب

  :فرمايد مي
اگوار، خــدا را آمــد بـس عظـيم، و در برابـر ايــن حادثـه نـ      ن پـيش يـ در مقابـل ا 

دهم كه جز خداي واحـد حـق، خـدائي نيسـت و محمـد       سپاسگزارم و گواهي مي
زشت است و هم روزي افسوس  بدانيد كه تمرد از فرمان خدا هم. رسول خداست

مـن بـه شـما در بـاره ايـن دو مـرد       ) كـه سـودي نـدارد   (آورد  و پشيماني به بار مـي 
ها ارجاع شد، امـر كـردم    به آنو حكمي كه ) ابوموسي اشعري و عمرو بن العاص(

و رأيم را صريح بيان كردم، ولي شما چيزي قبول نكرديد و نپذيرفتيـد، جـز آنچـه    
  :گويد داستان من و شما چنين است كه شاعر مي. خواستيد كه خودتان مي

  بـــذلت لهـــم نصـــحي بمنعـــرج اللـــوى
  ضـحى الفجـر الفلم يستبينوا الرشد إ

  

هـا   للوي نصيحت و خيرخواهي خود را بـه آن من در محلي به نام منعرج ا: يعني
فتنـد، مگـر   و نپذير. را كـه بيـان كـردم نفهميدنـد    ها راه صوابي  بيان كردم، ولي آن

سپس در خطبة خود آنچه را كه حكمين انجام دادنـد رد  . امروز كه دير شده است
ها را در كارشان مالمت فرمود و مردم را دعوت فرمود تا مهيـا شـوند و    كرد و آن

روز دوشـنبه را بـراي حركـت معـين     . جدداً براي جنگ با اهل شام حركت كننـد م
دارد كـه حكـم حكمـين     هـا اعـالم مـي    اي نيز به خوارج نوشته و بـه آن  نامه. فرمود

هـا را بـه    مردود است و عزم جزم دارد كه لشكر بكشد و به شـام حملـه كنـد و آن   
كننـد و   ها اجابـت نمـي   فرمايد ولي آن شركت و همكاري در اين حمله دعوت مي

اي، بلكه خشـمت بـراي    تو در اين امر براي رضاي خدا خشمگين نشده: نويسند مي
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شـان   ادبي و جسارت كرده بودند كه ايمان در نامه خود تا جائي بي. خويشتن است
ــود  ــه ب ــاك  . را در معــرض خطــر انداخت مــا از روي ادب در حــق امــام و جهــت پ

  .شويم ينگهداشتن كتاب از ذكر آن منصرف م
شود تـا بـا    ها مأيوس و مهيا مي امام با وقوف بر مضمون اين نامه از همكاري آن

شصـت   :گويد از كوفه با عده عظيمي كه ابن كثير مي. بقيه لشكر خود به شام برود
زنـد، تـا مـردم از     و پنج هزار نفر بودند، خارج و در محلـي بـه نـام نخيلـه اردو مـي     

  .ع شوندجاهاي ديگر، مملكت در آنجا جم
عبداهللا بن عباس از بصره سه هزار و دويست سواره نظام تحت فرماندهي يكـي  
از فرماندهان مشهور عرب به نام جاريه بن قدامـه و نيـز يـك هـزار و هفتصـد نفـر       

سود دوئلي جمعاً چهـار هـزار و نهصـد نفـر بـه اردوگـاه       پياده نظام تحت امر ابواأل
ها را بـه جهـاد در راه خـدا     كند و آن راني ميها سخن امام براي آن. فرستند نخيله مي

يكـي از  . كنـد  لشكر نيـز اجابـت مـي   . فرمايد ترغيب و به ثواب شهادت اميدوار مي
! يا اميرالمؤمنين: كند خيزد و عرض مي به پا مي )1(امراء لشكر به نام صيفي بن فسيل

باشـند،   با دشمنانت هركس باشد و هرجـا . دهندة تو هستيم ما همه حزب تو و ياري
د آورده و اطاعت كند ا كه سر فروه آنبا هركسي از . جنگيم ها مي دشمنيم و با آن

كنيم، ان شاء اهللا، از حيث اندك بودنِ تعداد نيروها خوفي بر تـو   به خوبي رفتار مي
  ).زيرا نيت و روحيه لشكر نيكو و قوي است(نيست 

ود اميـدوار شـده   امام از قوت روحيه و شدت ايمان لشكرش به حسن آينده خـ 
مهيـا  . شود تا مردم از جاهاي ديگر از قبيل يمـن، مصـر و مـدائن برسـند     منتظر نمي

رسد  شود تا با همين لشكر موجود حركت فرمايد، ولي در همين هنگام خبر مي مي
كه خوارج در حدود نهروان تا مدائن دست به فساد و راهزني و غارت و قتل مردم 

ها كشته شده عبداهللا بن  ردمي كه در راه سفر به دست آنيكي از م. گناه زده اند بي
خباب صحابي بزرگ رسول اهللا و زوجه او بوده كه او را مانند گوسفند ذبح كرده 

اش را كه حامله بوده بـه قتـل رسـانيده انـد، شـكمش را شـكافته انـد و         اند و زوجه
مسفرشـان  جنين را از شكمش بيرون كشيده دور انداختـه انـد و سـه نفـر زن كـه ه     
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. كننـد  داننـد تصـاحب مـي    بوده را حالل مي ها بوده اند نيز كشته و هرچه همراه آن
خالصه در آن حدود وضعي بـه بـار آورده انـد كـه مـردم آن ديـار مرعـوب و در        

  .ها ناامن شده است برند و راه خوف و هراس به سر مي
گـام كـه اوضـاع    ترسند كه اگر در اين هن لذا رؤساء قبايل و امراء لشكر امام مي

چنين است به شام بروند و در آنجا به جنگ با لشكر معاويه بپردازند، اين مفسـدين  
هـا نيـز    شك فرصت را غنيمت بدانند و بـر سـر اهـل و زن و ذريـه آن     بي) خوارج(

اين مطلب را بـا امـام   . آورند همان بالئي را بياورند كه در آن حدود بر مسلمين مي
ها را يكسره  كنند تا قبل از حركت به شام كار آن نهاد ميگذارند و پيش در ميان مي

هـا در امـان    سازند، چه به صلح و چه به جنگ پـس از ايـن كـه از شـر و خطـر آن     
  .شوند، رو به شام نهند

براي اطالع كافي از وضـع خـوارج،   . فرمايد امام اين پيشنهاد معقول را قبول مي

فرسـتد، تـا وارسـي     ها مي العبدي نزد آن ةمردكاردان و دانائي را به نام حرب بن مر
همين كه قاصـد امـام   . گذرد ها چگونه است و در آنجا چه مي نمايد كه اوضاع آن

  .رسانند رسد، او را نيز به قتل مي پايش به آنجا مي
هـا   رسـد در قلـع ريشـه وجـود آن     به محض اين كه خبر قتل حرب به امـام مـي  

كند تا بـه طـرف    رستد و به لشكر اعالم ميف داند منادي مي كردن را روا نمي درنگ
هـا حركـت و از پـل فـرات      خودش همـراه آن . اين دستة فتنه و فساد حركت كنند

خوانـد و سـپس بـا خـداي      كند، در كنار شمالي فرات دو ركعت نماز مـي  عبور مي
از . خواهـد  كـارش از خـدا مـي   پردازد و فـتح و ظفـر را در    عزوجل به مناجات مي

فرستد تا به مـدائن بـرود و    جال لشكر به نام قيس بن سعد را جلو مياز ر ييكاينجا 
والـي مـدائن سـفارش دهـد كـه      ) برادر عبداهللا بن مسعود ثقفـي (به سعد بن مسعود 

رسـد و   همين كه امام به آنجـا مـي  . لشكر آنجا آماده باش و منتظر ورود امام باشند
دهـد تـا    به خوارج سفارش مي پيوندند، امام مردم آماده باش آنجا به لشكر امام مي

ها كشته اند، تحويـل   قاتلين برادران مسلماني را كه در اين ايام به ناحق به دست آن
همـه مـا جميعـاً    : دهنـد  جواب مـي . ها حد شرعي اجرا و كشته شوند دهند، تا بر آن

  .دانيم ها را هدر و خون شما را هم مباح مي ما خون آن. قاتل برادران شما هستيم
  :فرمايد بق ارشاد قرآن كه مياما ط
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قبـل   هـا كـه چنـد روز    مكـان از برخـورد مسـلحانه بـا آن    خواسـت حتـي اإل   مي
عظـه حسـنه و مجادلـه حسـني     هـا را بـا مو   د و آنطرفدارش بودنـد، اجتنـاب فرمايـ   

بدين لحاظ قيس بن سعد بن عباده انصاري به . هدايت كند و به راه حق باز گرداند
كند تا از اين عقيده باطلي كـه   ها را نصيحت مي رود و آن ها مي دستور امام نزد آن

امـا سـودي   . اي كـه در پـيش گرفتـه انـد بـاز گردنـد       دارند و از اين رويه بي فايـده 
هـا او را   پس ابوايوب انصاري صـحابي بـزرگ رسـول اهللا كـه همـه آن     س. دهد نمي
هـا مـذاكره    كند و خيلي آرام و حساب شده بـا آن  ها مالقات مي شناختند، با آن مي
  كند؛ ولي چه سود؟ مي

هـا را بـا آن بيـان و منطـق      رود و آن هـا مـي   اين بار خود امام شخصاً به ميـان آن 
شر سرانجامِ اين عقيده نادرست و از سـوء عاقبـت   دهد از  كنندة خود اندرز مي قانع

  :فرمايد كند و مي اين روش ناروائي كه دارند برحذر مي
بـر مـن   ) قبـول حكميـت  (شـما در بـاره امـري    ! اي قوم خيـره سـر و خودخـواه   

. اعتراض داريد كه خودتان قبول و اصرار داشتيد و مرا وادار كرديد تـا قبـول كـنم   
. آن نهي كردم و اين شما بوديد كه خودسرانه پذيرفتيـد اين من بودم كه شما را از 

دست نرفته است به حال اول و به سـوي مـا    حاال اين مائيم و اين شما؛ تا فرصت از
شماست كـه  ) اماره بالسوء(اين نفس . از ارتكاب محرمات خدا بپرهيزيد. برگرديد

شـان را بـراي    مـال شما را تا آنجا فريفته و مغرور ساخته كه قتل مسلمين را مبـاح و  
جهـت بكشـيد،    اي را بـي  اگر شـما جوجـة پرنـده   ! به خدا قسم. دانيد خود حالل مي

گناهش نزد خدا بزرگ است، تـا چـه رسـد بـه قتـل نفـس انسـان كـه خـدا آن را          
  .)2(صريحاً در قرآن حرام فرموده است

چون خوارج در رد فرمايشات آن حضرت جوابي نداشتند، در بين خود ندا در 
و آمـادة  ) عمل نشان دهيد(ها حرف نزنيد  با آن. سخن كوتاه: گويند ند و ميده مي
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بشتابيد به سوي بهشـت، بشـتابيد   . جنگ باشيد، تا به لقاي پروردگار عزوجل برسيد
  .به سوي بهشت

شــود و بــه اردوگــاه لشــكرش  هــا بــه راه حــق نااميــد مــي امــام از بازگشــت آن
  .ها چه كند شد كه با آنها با گردد، تا در اندشيه امر آن بازمي

كننـد و بـه طـرف     نجـا كـوچ مـي   رسد كه خوارج از اي در همين هنگام خبر مي
هـا فرصـت غيبـت امـام و      احتمـال دارد آن . كننـد  مـي  نهـر فـرات حركـت    جنوب

خواهند به كوفه حمله و آن را تصرف  لشكرش را از كوفه غنيمت شمرده اند و مي
زننـد و   گناه مـي  م دست به كشتار مردم بياگر در كارشان موفق شوند، الجر. كنند

رونـد   ها مي نلذا گروهي در پي آ. آن آسان نيست آورند كه حل مشكلي به بار مي
گردنـد و ايـن مطلـب را تأييـد      گـروه بـاز مـي   . تا مسير و مقصدشان را كشف كنند

  .ها اكنون از پل فرات عبور كرده اند آن :گويند كنند و مي مي
بـه  . ها از پل عبـور نكـرده و نخواهنـد كـرد     به خدا قسم آن :فرمايد ولي امام مي

در (هـا   در جنگي كه بين مـا و آن . باشد ها در اين طرف پل مي خدا قسم قتلگاه آن
هـا در   رسـند و از آن  گيرد از لشكر ما ده نفر به شـهادت نمـي   در مي) اين طرف پل

ر بـه سـرعت بـه سـوي     دهد تا لشك فوراً فرمان مي. مانند اين جنگ ده نفر باقي نمي
  .ها بتازد آن

  :كند فرمايش امام تحقق پيدا مي

امام با لشكرش همينطور كـه پيشـگوئي فرمـوده بـود قبـل از ايـن كـه        ! اهللا اكبر
  .رسند ها مي خوارج موفق شوند از پل به طرف جنوب نهر فرات عبور كنند، به آن

چـون  . يد بودنـد گويا بعضي از لشكر امام در باره پيشگوئي امام در شك و ترد
بينند، صداي تكبيرشان در فضـاي   اكنون آنچه را كه شك داشتند با چشم خود مي

بـه  : فرمايـد  امـام مـي  . رسـانند  چگونگي اين امر را به عرض امام مي. پيچد لشكر مي
  .)1(ام و هيچ وقت كسي مرا دروغگو نپنداشته است خدا، هيچگاه دروغ نگفته

ايسـتند و   هـا مـي   بينند، رو بـه روي آن  دور ميكه خوارج لشكر امام را از  همين
زيـد بـن حصـن طـائي بـه فرمانـدهي       . كننـد  آرائي مي بدين نحو براي جنگ صف
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ميمنه، شريح بن اوفي به فرماندهي ميسره و بر سوارگان قلب لشكر حمزه بن سـنان  
همه اين فرماندهان از پهلوانان و . گمارند شان حرقوص بن زهير را مي و بر پيادگان

  .)1(جنگاوران ورزيده عرب بودند
فرماندهي ميمنه لشكر را به حجر : فرمايد امام نيز لشكرش را بدين نحو تعبيه مي

را بـه ابوايـوب    بن عدي صحابي رسول اهللا و ميسره را به معقل بن قيس و سوارگان
انصاري صحابي بـزرگ رسـول اهللا و پيادگـان را بـه ابوقتـاده انصـاري از بزرگـان        

بر جماعت اهل مدينـه كـه گـروه مسـتقل و هفتصـد      . گمارد ل اهللا مياصحاب رسو
مـي بـه عنـوان    پرچ. كنـد  را تعيين مي )2(نفر بودند، قيس بن عباده انصاري خزرجي

تـا  : فرمايـد  دهـد و مـي   پرچم امان به دست ابوايوب انصاري فرمانده سپاه سواره مي
از شما كه زير اين پرچم هركس : اعالم نمايد و بگويد رجآن را بلند كند و به خوا

بيايد در امان خواهد بود و نيز هركسي از شما كه از ميدان خارج و رهسپار مـدائن  
  .يا كوفه شود، در امان خواهد بود

بـه  : گويد شنود مي يكي از رجال مؤثر خوارج كه نداي ابوايوب انصاري را مي
دانم كـه از   ح ميجنگيم؟ چنين صال دانم چرا و بر سر چه امري با علي مي خدا نمي

بـا يـك گـروه پانصـد     . اينجا برويم تا براي ما روشن شود كه بجنگـيم يـا نجنگـيم   
طوائف ديگري نيـز  . روند شود و به شهر دسكره مي نفري از لشكر خوارج جدا مي

گروهي بـه طـرف لشـكر    . شوند از جمع خوارج جدا و آرام آرام رهسپار كوفه مي
ها كه يـك هـزار و هشتصـد نفـر بودنـد، در       ية آنروند و بق امام زير پرچم امان مي

  .ايستند مي )3(شان به نام عبداهللا بن وهب كنار رئيس

                                         
هـا در جنـگ صـفين در     نيروهاي آنخيلي عجيب است كه اين فرماندهان زبردست و تمامي  -1

صفوف لشكر امام و از محبين علي بودند و به طرفداري آن حضرت جنگيدنـد و فـداكاري   
ها مبدل به بغض شـده، بـر ضـد     كردند، ولي اكنون چيزي از آن تاريخ نگذشته كه حب آن

 شـان كـه در صـفين در    امام در اينجا صف كشيده اند و بر روي همـان بـرادران و همكـاران   
  .كشند كنار هم با دشمن جنگيدند، سالح مي

  .بود �سعد بن عباده رئيس قبيلة خزرج در مدينه و از بزرگان اصحاب نبي اهللا  -2
غالباً حتي بعضي از مالها اشـتباهاً  . شود وهب به فتح واو و سكون هاء بر وزن مرد خوانده مي -3

  .خوانند آن را به فتح هاء بر وزن طلب مي
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با آن كه اين عده قليل در برابر لشكر عظيم امام خيلـي نـاچيز بودنـد و صـد در     
جمعـي   صد يقين داشتند كه جنگ با لشكر امـام يعنـي خودكشـي و نـابودي دسـته     

خودشان به شوق شهادت در راه خدا و اشـتياق بـه   ها، مع الوصف به زعم  خود آن
بـه لشـكر امـام حملـه     ) بـه سـوي بهشـت   (و بـا شـعار    ،شـوند  لقاء اهللا همĤهنگ مـي 

  .كنند مي
پردازند، سواره نظام از دو جهت چـپ و راسـت    ها مي لشكر امام به مقابله با آن

كنند و  مله ميها ح برند و از سه طرف بر آن ها يورش مي و پياده نظام از جلو بر آن
شان در مدتي كمتر از  ها را با عبداهللا بن وهب رئيس و رهبر و با تمام فرماندهان آن

كأنما قيل لهم موتـوا  (كنند كه به نوشتة الكامل  يك ساعت چنين كشته و نابود مي
  .ها فوراً مردند ماند كه به آنان گفته شد بميريد و آن چنين مي: يعني) فماتوا

طـور كـه امـام پيشـگوئي فرمـوده بـود، فقـط هفـت نفـر از          در اين جنـگ همين 
اينجــا بــاز . نفــر از خــوارج زنــده ماندنــد 9لشــكرش بــه شــهادت رســيدند و فقــط 

  :شود كه فرمود پيشگوئي امام محقق مي
  .مانند ها كمتر از ده نفر زنده مي شود و از آن از ما كمتر از ده نفر كشته مي

  !يا اسفي

ة خوارج در نظر مسلمين باطـل و راه عملـي كـه    البته هيچ شك نيست كه عقيد
ها بـراي   آور است كه اين در پيش گرفتند ناحق و خطرناك بود، ولي خيلي تعجب

ن جنـگ بـا آن   يـ اثابت قدم و پايدار بودند كـه در   عقيده و ايده باطل خود تا آنجا
هـا   ها با لشكر امام جز نابودي محقق خود آن كه صد درصد يقين داشتند مقابلة آن

چيزي نخواهد بود، مع الوصف براي دفاع از عقيدة باطل و براي حفظ مـرام نـاحق   
 »بـه سـوي جنـت   «اهللا بن وهب ايستادند و بـا شـعار   خود، در كنار رئيس خود عبد

ها همه كشته شدند و ارواح خود را كه چيزي عزيزتـر از   جنگيدند و جز ده نفر آن
  :ها ول عرببه ق. آن نيست، نثار عقيده باطل خود كردند

  »غاية الجود الجود بالنفس أقصى«
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  .)1(باشد بذل روح باالترين جود و كرم مي :يعني

                                         
گويد و ما نگاشـتيم،   در واقعه نهروان قتل عام شدند، ولي طوري كه تاريخ مي گرچه خوارج -1

گروهـي  . اي از آنان قبل از شروع جنگ از ميدان خارج شدند و به شهر دسـكره رفتنـد   عده
گانـه كـه اصـل     هـاي سـه   اين گـروه . نيز به كوفه رفتند، و جماعتي نيز پرچم امان امام آمدند

شـان   يكي شدند، و با همان عقيده كه خون مسلمين را مباح و مـال ها يكي بود بعداً باهم  آن
چـون  . را حالل دانست، گرد هـم جمـع شـدند و هسـته وجـودي خـوارج را تشـكيل دادنـد        

شان در جنگ نهروان كشته شده بـود بغـض و كينـه     ها يك يا چند نفر از اقوام هريك از آن
ما في السابق دشمن خوني بوده، از ايـن  با معاويه نيز ك. علي و طرفداران علي را بدل داشتند

ها بـا امـوال    جهت نسبت به او بيش از امام بد نظر بودند كه او به ناحق و برخالف عقيده آن
كنـد، و ماننـد سـالطين جـور و جبـار، قصـر،        بيت المال مسلمين را به دلخواه خود بازي مي

هـا از   ي امام حتي در نظر آندربار، محافظ، دربان و سراپرده براي خود فراهم كرده بود، ول
بـه هرجهـت خـوارج دسـت از عقيـده و سياسـت       . دنيا بيزار و از چنين زندگاني گريزان بود

، و بعـداً  41خود كه در پي استقالل بودند، نكشيدند و چندين بار در زمـان معاويـه در سـال    
يـروز  گـاهي پ . در خالفت عبدالملك و در زمان عمـر بـن عبـدالعزيز بـا مسـلمين جنگيدنـد      

به هر جهت خوارج آخر األمـر بـه آرزوي ديرينـه    . خورند شدند و وقتي هم شكست مي مي
العـرب كـه ايـن قسـمت عمانـات نـام دارد، از        ةخود رسيدند و بر قسمت شرقي شـبه جزيـر  

آخـرين حـد شــرقي آن رو بـه غـرب تــا شـهر خصــب واقـع در سـاحل جنــوبي بحـر عمــان         
م تسـلط يافتنـد، و سـلطنتي بـه نـام سـلطنت عمـان        روي قريه سوزاء از قراي جزيره قشـ  روبه

اين سلطنت هنوز بـاقي و سـلطان   . باشد تشكيل دادند كه پايتخت آن شهر بزرگ مسقط مي
او از . كنـد  كنوني آن همين سلطان قابوس است كه در حـال حاضـر بـر عمـان سـلطنت مـي      

دانـم   ه مـن مـي  ولي خوارج اين تـاريخ طـوري كـ   . باشد بقاياي همان خوارج دورانِ امام مي
نـه امـام را   . عقيده قبلي را كه خوارج گذشته در باره امـام و سـاير مسـلمين داشـتند، ندرانـد     

بـا تمـام فـرق    . داننـد  ها را حالل مـي  كنند و نه خون مسلمين را مباح و نه اموال آن تكفير مي
فتـار  مسلمين حتي با شيعه كه در آنجا اقامت و از تبعه سلطنت عمـان هسـتند، بـا مسـالمت ر    

و ايـن كـه مشـهور شـده اســت خـوارج مسـقط نـام مبـارك امـام را در كاغــذي          . كننـد  مـي 
دهنـد، اصـالً    نويسند، و آن را براي توهين به امام زير كف پاي خود در كفش قـرار مـي   مي

: نويسـد  قسمت دوم كتـاب تـاريخ ايـران مـي     68پيرنيا مشير الدوله در صفحه . صحت ندارد
، ولي كسـي ديگـر ايـن را نگفتـه، و در     )قا به سلطنت رسيدندخوارج در حدود شرقي افري(

  .حال حاضر در آنجا حكومتي ندارند
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دانم چرا احزاب طرفدار امام كه در جانـب حـق قـرار داشـتند،      اما متأسفانه نمي
هاي جمل و صفين و نهروان در كنار امـام عظـيم خـود     همان احزابي كه در جنگ

ــا مخــالفين آن حضــرت  ايســتادند و مخلصــانه و صــرفاً بــه  خــاطرِ رضــايت خــدا ب
هـا تحـول    بينيم كه پس از اين پيـروزي بـر خـوارج غالـب آن     جنگيدند، اكنون مي

شـوند كـه    كنند و در راه عقيده و مرام حق خود به حـدي سسـت مـي    حال پيدا مي
ها بيـرون شـده، مثـل ايـن كـه       گوئي حميت و حماسه در نصرت حق از وجود آن

كلـي عـوض شـده، بـا ايـن صـفت نكوهيـده خـود امـام را           ها بـه  هويت وجود آن
هائي هستند كه با آن صفت پسنديده خود هواخواه حق و فـداكار   نجاندند، نه آنر

  .امام حق بودند
رخين موثـق عـرب   و بررسي اين مطلب باهم پشت سر مؤ پس اكنون براي تتبع

  .ها وضع خوارج را به ما نشان دهند افتيم تا آن به راه مي
خواهد تا چنانكـه قبـل    بر خوارج، از لشكر پيروزمندش مي پس از پيروزيامام 
آمدن اين جنگ مهياي حركت به شـام بودنـد، اكنـون از همينجـا بـه آنجـا        از پيش

هـاي مـا شكسـته و     دهنـد تيرهـاي مـا تمـام شـده، سـر نيـزه        ولي جواب مـي . بروند
برگرديم تـا ايـن    اجازه بده به شهرهاي خود. شمشيرهاي ما كند شده و برش ندارد
شما هـم فرصـت پيـدا كنيـد و بتوانيـد عـده       . نواقص را جبران كنيم و آماده بشويم

ديگري بر عده ما بيفزائيد، تا قدرت بيشتر به دست آوريد و بدين سالن بـر دشـمن   
پس برويد به اردوگاه نخيله آنجا مستقر شـويد  : فرمايد ، امام مي)1(خود پيروز شويم

در ايـن مـدت،   . از آنجا بـه شـام برويـد   . ش از رفع اين نواقصو متفرق نشويد تا پي
 ولـي  ).ها نبنديد جهاد نكنيد و دل به آناز  دل ات(تان برويد  كمتر نزد زن و فرزندان

متأسفانه پـس از اقامـت چنـد روزي در    . روند هاهمراه امام به اردوگاه نخيله مي آن
شـوند و   ز اردوگـاه خـارج مـي   بعداً يكي يكي و گروه گروه مخفيانه آنقدر ا. آنجا

                                         

، گوينده اين جواب اشـعث بـن   308، ص 7، ج ةيوالنها ةي؛ البدا176، ص 3الكامل، ج : رك -1
  .قيس از جانب لشكر بود
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هـا كسـي بـاقي     روند كـه جـز رؤسـاء آن    به شهرهاي خود كوفه و بصره و غيره مي
  .)1(ماند نمي

آيـد و بـراي تحريـك و ترغيـب مـردم بـه جهـاد،         لذا امام از آنجا به كوفه مـي 
  :فرمايد سخنراني مي
د با او تان؛ به سوي دشمني كه جها مهيا شويد تا برويد به سوي دشمن! اي مردم

؛ جهـاد بـا دشـمني كـه قـومي نـزد او جمـع انـد و در         �يعني تقرب به سوي خدا 
هـا تـا آنجـا     كارشان حيران و از كتاب خدا به دور و سرگردانند، براي جهاد بـا آن 

در كارتان بر خدا توكـل  ) اسلحه. (كه بتوانيد اسباب و وسايل قدرت فراهم سازيد
  .استدهنده شما خد كنيد و همين بس كه ياري

  .كند ها اثري نمي ولي اين دعوت حق در آن
شوند و نه در پـي ايـن    ها نه مهياي حركت مي بيند آن پس از چندي كه امام مي

كنــد و  هــا استفســار مــي خواهــد و از آن هــا را نــزد خــود مــي كارنــد، رؤســاي آن
ها در بـاره حركـت     كنند، و فكر و نظر خود آن چرا اين مردم سستي مي: فرمايد مي

تراشـند، بعضـي ديگـر جـواب درسـتي       هـا عـذر مـي    ه شام چيست؟ بعضـي از آن ب
كه البته كافي بـراي  (دارند  ها آمادگي خود را اعالم مي عده كمي از آن. دهند نمي

  .)2()حركت نبود
اي : فرمايـد  كنـد و مـي   ها را در مسجد كوفه به جهاد دعوت مي اما بار ديگر آن

سـخت و سـنگين    كنم تا به جهاد برويـد،  امر ميشما چرا آنگاه كه به ! بندگان خدا
نشيند؟ آيا شما از بين حيات فاني دنيوي و حيات باقي اخـروي، حيـات    بر زمين مي

شـويد؟ آيـا شـما     گزينيد و به اين حيات موقت راضي مي دنيوي را براي خود برمي
دهيـد؟   به ذلت و خواري تن درمـي ) كه در جهاد است(به جاي عزت و سرفرازي 

چرخـد، چنانكـه    تـان در حدقـه مـي    خـوانم، چشـمان   ار كه شما را به جهاد مـي هر ب
تان بـا جهالـت آميختـه     ماند كه عقول چنين مي. گوئي در سكرات مرگ افتاده ايد

نابينـا شـده   ) در ديدن حـق (تان  ماند كه چشم چنين مي. دانيد شده ولي خودتان نمي

                                         
  .منابع پيشين: رك -1
  .176، ص 3الكامل، ج : رك -2
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گـام آسـايش و آرامـش شـير     شـما در هن . خبريـد  است، ولي خودتان از اين امر بي
كـه  (شويد بـه روبـاه فـراري     شويد، مبدل مي ژيانيد، ولي آنگاه به جهاد دعوت مي

سپس امـام امـر خـود را تفـويض بـه خـداي       ) دود مقصد به اين سو و آن سو مي بي
  :فرمايد كند و مي عزوجل مي

 دانـم تـرك   اگر خدا بخواهد شما را به خير برساند، آنچه كه من آن را بـد مـي  
و  176صـفحه  . (گرديـد  دارم بـاز مـي   خواهيد كرد، به آنچه كه آن را دوسـت مـي  

  .و بعضي از كتب ديگر تاريخ) الكامل، ابن اثير 3ج  177
كتـاب   109و اول صـفحه   108كـوب در آخـر صـفحه     دكتر عبدالحسين زرين

وقتي كار خـوارج تمـام شـد، علـي     : (گويد خود به نام بامداد اسالم در اين باره مي
داد بـاز در صـدد جنـگ بـا      ه تدريجاً ياران و هواخواهـان خـود را از دسـت مـي    ك

هائي از همراهي بـا وي تقاعـد ورزيدنـد و حـوادث      اما ياران به بهانه. معاويه برآمد
  ).نيز بدو مجال تدارك لشكر نداد

بـه وسـيله   (چـه او  . ود معاويـه بـود  اين اختالف و تفرق لشكر امـام طبعـاً بـه سـ    
يابد كه آن لشـكر منسـجم و فـداكار امـام در كارشـان تـا        بر ميخ) واسيس خودج

گاه خود رفته انـد و آرام گرفتـه    آنجا سست شده اند كه متفرق شده اند و به اقامت
ها بار ديگر به زودي زيـر پـرچم جنـگ تجمـع      دهد كه آن عالئم امر نشان مي. اند

افتـد؛   المي مـي نخواهند كرد؛ لهذا بـه طمـع اسـتيالء بـر سـاير نـواحي مملكـت اسـ        
هجـري   38در سال . مخصوصاً مصر كه از هر جاي ديگر مهمتر و حاصلخيزتر بود

دهد تا بـر مصـر    به عمرو بن العاص همان داهيه سياست و نابغه جنگ مأموريت مي
حمله كند و آن را از دست محمد بن ابي بكر كه از طرف امام حاكم و امير مصـر  

  .بود بگيرد
فداران و خونخواهان عثمان در مصر و در شـهر خوربتـا   چون ده هزار نفر از طر

ها به نام مسلمه بن مخلد انصاري و  سكونت داشتند، معاويه به دو نفر از بزرگان آن
دهد كه عمرو بن العاص براي تصـرف   نويسد و اطالع مي معاويه بن خديج نامه مي

هـا همـراه    نآ. نماينـد  خواهـد تـا بـا او همكـاري     ها مي از آن. كند مصر حركت مي
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دهنــد و اظهــار مســرت  رســان، بــه نــام ســبيع جــواب مثبــت مــي همــان قاصــد نامــه
  .)1(نمايند مي

نمايـد، و   عمرو بن العاص با لشكري به تعداد شش هزار نفر از شام حركت مـي 
رسد، مسلمه بن مخلد و معاويه ابن خديج كه بـه   همين كه به اوايل خاك مصر مي

پيوندنـد و او بـه    داده بودند با ده هزار نفر بـه او مـي  معاويه وعده همكاري با عمرو 
اي بـدين   شـود كـه نامـه    حدي به پيروزي خود بر محمد بـن ابـي بكـر مطمـئن مـي     

  :نويسد مضمون به او مي
چه مـن دوسـت نـدارم حتـي     ! براي نجات جانت از من دور شو اي پسر ابوبكر
اين سرزمين از ايـن كـه    مردم. ضربة ناخني از من به تو برسد، تا چه رسد به شمشير

اگـر  . تسليم و تابع تو شده اند سخت پشيمان گشته اند و به مخالفـت برخاسـته انـد   
پـس از مصـر   . ها تو را به مـن تسـليم خواهنـد كـرد     كارم با تو به جنگ بكشد، آن

  .)2(نصيحتم را بشنو. من خيرخواهت هستم. خارج شو
رسد، فوراً جريان امر را  مي همين كه نامه عمرو بن العاص به محمد بن ابي بكر

در مـردم  : فرمايـد  طلبـد در ضـمن مـي    دهد و كمك مـي  به امام در كوفه اطالع مي
هـانش را  خواتـا هوا : فرمايد امام در جواب دستور مي. كنم مصر احساس سستي مي

هـا را جمـع نمايـد و وعـده ارسـال       براي جنگ و جلوگيري از عمرو دعـوت و آن 
تا صبر و ثبات از خود نشـان دهـد و جلـو عمـرو را      ،يدفرما امر مي. دهد كمك مي

  .بگيرد
خواهد تا آمـاده گردنـد و تحـت     محمد بن ابي بكر طبق فرمان امام از مردم مي

كـه طرفـدار    )3(فرماندهي مردي از جنگاوران مشهور عـرب بـه نـام كنانـه بـن بشـر      
زار نفـر  دو هـ . براي جلوگيري از عمرو به پا خيزند .جدي و محب مخلص امام بود

ها كه در مقايسه با عده سكنه مصر خيلي ناچيز بودند دعوت محمـد بـن ابـي     از آن
  .نمايند بكر را اجابت و آمادگي خود را اعالم مي

                                         

  .315، ص 7، ج ةيوالنها ةيالبدا: رك -1
  .179، ص 3الكامل، ج : رك -2
  .باشد كنانه بر وزن سه گانه و بشر به كسر شين بر وزن مهر مي -3
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هـا   د و از آندهـ  مضمون نامه محمد بن ابي بكر را به اهل كوفه اطـالع مـي   ماما
جرعه ميانِ كوفـه و   شوند و به كمك او بشتابند و در محلي به نام خواهد تا مهيا  مي

رود تـا   خود امام به آنجا مي. حيره سريعاً جمع شوند، تا از آنجا رهسپار مصر شوند
ت فرمايـد، ولـي چنانكـه الكامـل در صـفحه      رها اشراف و نظـا  بر تعبيه و تجهيز آن

مالحظـه  كنم عده قـابلي   من تصور مي(رود  كسي به آنجا نمي: نويسد مي 3ج  180
  ).سنه هيچك. نرفته اند

خواهـد و   فرمايد و سران و اشراف قوم را نزد خود مي امام به كوفه مراجعت مي
مطالبي به آنان مي فرمايد كه ما قسمتي از آن را ترجمه و به نظر خواننـدگان عزيـز   

  :فرمايد مي. رسانيم مي
گـذاريم بـر آنچـه كـه قضـاء و مقـدر فرمـوده و او را شـكر          خدا را سپاس مـي 

مرا بـه مردمـي مبتلـي فرمـوده     . ه مرا به شما مبتلي فرموده استكنم بر اين امر ك مي
هـا را بـه كـاري     كنند و هر وقت آن ها را به كاري امر كنم، اطاعت نمي كه اگر آن

آور نيسـت كـه معاويـه مـردم نـادان       آيـا تعجـب  . كننـد  دعوت كـنم، اجابـت نمـي   
كنـد و   مـي  بخواهـد دعـوت   نشين شام را سالي چند بار به هر كاري كه دلـش  باديه

من شما را كه فهميـده و دانـا هسـتيد، بـه كمـك      . كنند مي بار اجابتش رهها در  آن
  شويد؟ خواهم ولي متمرد و متفرق مي مي

ؤساء قوم به نام مالـك بـن   ريكي از . كند ها اثر مي اين بيانات واقعي امام در آن
خوانـد و   م مـي كند و مردم را به امتثال امر اما كعب اوسي دعوت امام را اجابت مي

موفق مي شود دو هزار نفر مجهز كنـد و حركـت كنـد، ولـي چـون كمـي پـس از        
سـقوط   صرسد كه مصر به دست عمـرو بـن العـا    حركت مالك بن كعب خبر مي

فرستد تـا   اي مي كرده و محمد بن ابي بكر به شهادت رسيده است، امام فوراً سواره
  .برخورد با عمرو بازدارد كعب را قبل از رسيدن به مصر برگرداند و از خطر

شـود و بـه سـوي عمـرو ابـن       باري، يا محمد بن ابي بكر منتظر كمك امام نمـي 
شـود و فرصـت    كند، يا عمرو بن العاص متوجه اسـتمداد او مـي   العاص حركت مي

تحقـق يكـي از ايـن دو    . كنـد  گيرد و به سوي او حركت مي انتظار را از دستش مي
قدر متيقن اين است كه عمرو بـن العـاص و محمـد    . شود شق از تاريخ فهميده نمي

  .گيرند رسند و رو به روي هم قرار مي به هم مي ةبن ابي بكر در محلي به نام منسا
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بيند عده لشكر محمد بن ابي بكر آنقـدر نيسـت كـه بـا      عمرو بن العاص كه مي
فرسـتد؛ امـا    ها بجنگد، گروهي از لشـكرش را بـه ميـدان مـي     تمام قواي خود با آن

شـود و فـرار    هـا غالـب مـي    كنانه بن بشر فرمانده لشكر محمد بـن ابـي بكـر بـر آن    
هكذا چند گروه ديگر از لشكر عمرو بن العاص كه يكي پس از ديگـري  . كنند مي

دارنـد؛ لهـذا عمـرو بـن العـاص       شوند نصيبي جز شكست برنمي رو مي با كنانه روبه
فرسـتد تـا او را بـه جنـگ      گيرد و يك گـروه را جلـو كنانـه مـي     قضيه را جدي مي

دهـد تـا از    بكشند و سپس گروهي ديگر را به رهبري معاويه بن خديج حركت مي
كنانه با لشكرش بـا ايـن تاكتيـك در محاصـره     . ر كنانه حمله كندكپشت سر بر لش

  :جنگيد و آيه را افتد و او را در حالي كه مردانه خوب مي دشمن مي

﴿$tΒuρ tβ$ Ÿ2 C§ ø:uΖÏ9 βr& |Nθ ßϑs? āωÎ) ÈβøŒÎ* Î/ «! $# $Y7≈tFÏ. Wξ §_xσ •Β﴾ )آل عمران :

به ] اين مرگ را[و هيچ كسى را نرسد كه جز به اراده خدا بميرد كه « ).145

  »سرنوشتى معين، مقرّر نموده است

محمد بن ابي بكر بـا لشـكر هزيمـت يافتـه     . رسد كرد به شهادت مي تالوت مي
شـود، تـا شـايد فرصـتي بـه       د و پنهـان مـي  بر اي پناه مي كند و به خرابه خود فرار مي

دست آورد و از خاك مصر خارج شود، ولي معاويـه بـن خـديج بـه جسـتجويش      
  .رساند پردازد و او را در آن خرابه دستگير و به شهادت مي مي

يابد و عمرو بن العاص اين بـار   قضيه اين جنگ بدين نحو خيلي زود خاتمه مي
  .)1(يابد رزمين مهم مصر تسلط ميبر س ،هم مانند دو بار قبل از اين

                                         
عمرو بن العاص چنانكه در كتاب تاريخ شيخين شرح داديم، مصر را يكبار در عهد خالفـت   -1

م عمر بن الخطاب از دست دولت استعمارگر و مقتدر روم دركشـيد و ضـميمه دولـت اسـال    
چون دولت روم مجدداً در خالفت عثمان بر بندر اسكندريه و قسمتي از خـاك مصـر   . كرد

تسلط يافت و در خاك مصر پيش آمد، عمرو بن العاص چنانكه در همـين كتـاب نوشـتيم،    
دومين بار با اين دولت دست و پنجه نرم كرد و آن را فاحشاً شكسـت داد و از خـاك مصـر    

ت اسالم بازگردانيد، ولي اين بار سوم متأسـفانه مصـر را از دسـت    بيرون راند و آن را به دول
گيرد؛ زيرا همراهي او با معاويـه در   دولت اسالم براي معاويه يا بهتر بگويم براي خودش مي

جنگ صفين مشروط بـر ايـن بـود كـه معاويـه بعـداً تمـامي سـرزمين زرخيـز مصـر را بـه او            
عوائـد حاصـله نيـز مخـتص بـه خـودش و       . كندواگذارد كه او آن را منفك و مستقل ادراه 
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چون معاويه از اقدام خود در باره مصر نتيجه گرفت و مصر در دست عمرو بن 
در سـال  . افتـد  العاص سقوط كرد، به طمع تسلط بر ساير نواحي مملكت اسالم مـي 

هجري نعمان بن بشير همان كسي را كه پيراهن آغشته به خون عثمان بن عفـان   39
مشق برد با دو هزار نفر سواره به سوي شهري از شهرهاي عـراق بـه   را از مدينه به د

دهد، ولي از دست مالك بـن كعـب اميـر آنجـا شكسـت       نام عين التمر حركت مي
  .گردد خورد و دست خالي بازمي مي

از  ييكـ نظام در اختيـار سـفيان بـن عـوف كـه      در همين سال شش هزار سواره 
نمايـد   دهد تا به شهر هيت عراق حمله ميفرماندهان كار كشته لشكر شام بود قرار 

  .و پس از فراغت از آنجا به شهر انبار و مدائن هجوم برد و دست به غارت بزند
يابـد و از   سفيان بن عوف بر شهر هيت كه به كلي فاقـد مـدافع بـود تسـلط مـي     

چون محافظين شهر انبار كه پانصـد نفـر بودنـد    . كند آنجا به سوي انبار حركت مي
شوند و خود را در مقايسـه بـا لشـكر شـش هـزار نفـري        سفيان مطلع مياز حركت 

كنند، جز يك صد نفر كه در كنار امير خود بـه   دانند، همه فرار مي سفيان ناچيز مي
  .مانند و مهياي دفاع مي شوند نام اشرس بن حسان مي

توانست با تمـام قـواي پانصـد نفـري خـود از       معلوم است كه ظاهراً اشرس نمي
فاع از شهرش در مقابل هجوم لشكر شـش هـزار نفـري سـفيان ابـن عـوف       عهده د

هـا بـاقي مانـده انـد، ولـي مـع        برايد، تا چه رسد كه اكنون فقط يك صد نفر از آن
كنـد و بـا همـين عـده انـدك خـود در مقابـل سـفيان          الوصف پشت به دشمن نمي

بـه شـهادت   كند كه خودش بـا سـي نفـر از نيروهـايش      ايستد و تا آنجا دفاع مي مي
سـفيان بـن عـوف بـر شـهر انبـار       . كننـد  شوند و فرار مي رسند و بقيه مغلوب مي مي

كنـد و   يابد و اموال بيت المال و اموال خصوصي اهل انبار را چپاول مـي  استيالء مي
  .189، ص 3؛ الكامل، ج 320، ص 7، ج ةيوالنها ةيبرد، البدا به دمشق مي

بـن مسـعده فـزاري را بـا يـك هـزار و       همچنين معاويه در همـين سـال عبـداهللا    
الجندل در قسمت شمال جزيـره   ةمه به سوي تيماء واقع در جنوب دوهفتصد سوار

                                                                                             
معاويه قطعاً دخالتي در كارش و طمع به عايـداتش  . هزينه مصرفي نيز به عهده خودش باشد

  .نكند
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دهد تا پس از فراغت از كار آنجا به سوي حجاز بشـتابد و مكـه و    العرب سوق مي
  .مدينه را تصرف كند

ام ولي او از دست مسيب بن نجيه فزاري كـه امـام او را بـا دو هـزار سـواره نظـ      
. گـردد  خورد و ناكام بـه شـام برمـي    براي جلويگري از او فرستاده بود، شكست مي

بودند،  و مسيب بن نجيه هردو از قبيله فزار چون عبداهللا بن مسعده: گويد تاريخ مي
و بـدين   )1(خـورده فـراري او نپرداخـت    مسيب به تعقيب عبـداهللا و لشـكر شكسـت   

بـا ايـن كـارت بـه امـام       تـو «: گويد مي به او جهت عبدالرحمن بن شبيب امير تيماء
عـدم  . ولي به نظر مـن او اصـالً در ايـن كـار خيانـت نكـرده اسـت        »خيانت كردي

تعقيب لشكر فراري نه بدين جهت بود كه عبداهللا بن مسعده از قبيلـه او بـود، بلكـه    
ن حضرت در جنگ جمل پس از پيـروزي  چه آ. مطابق روال و رويه خود امام بود

تا به مجروحين دشمن آسيب نرسانند و به تعقيب فراريـان   ،دومر فرمر لشكر مكه اب
آميـز را بـه لشـكرش     قبل از شروع جنگ نهروان نيـز همـين دسـتور رأفـت    . نشتابند

  .صادر فرمود و عمل شد
بـن   )2(هجري يكي از سردارن جبار و ستمگر لشكر شام به نـام يسـر   40در سال 

كنـد و بـه    حجـاز حركـت مـي    اويه بـه سـوي  با سه هزار سواره نظام به امر مع ةارطا
ابوايوب انصاري صحابي بـزرگ رسـول كـه از طـرف امـام امـارت       . آيد مدينه مي

آنجا را در دست داشت، چـون قـواي كـافي نداشـته كـه در مقابـل لشـكر بـه سـر          
  .رود شود و به كوفه نزد امام مي مقاومت كند، از مدينه خارج مي

شود در مسجد نبوي بـر   دي وارد مدينه ميبدون هيچگونه برخور ةبسر بن ارطا
اي قبيله ! اي قبيله دينار: گويد ايستد و خطاب به قبايل سكنه مدينه مي روي منبر مي

، من چندي قبـل او را در اينجـا   )بزرگم بزرگم(شيخم شيخم ! اي قبيله زريق! نجار
بـه  ! اي اهـل مدينـه  ) مقصودش عثمان بن عفـان بـود  (ديدم، پس اكنون كجاست؟ 

تان  دا قسم اگر معاويه به من تأكيد نكرده بود كه با شما كاري نداشته باشم، همهخ
دفـاع مدينـه، بـراي     سـپس از مـردم بـي   .كـردم   را حتي نوجوانان بالغ را قتل عام مي

                                         
  .189، ص 3الكامل، ج  -1
  .بسر بضم باء و ضم سين -2
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شما در امـان  : گويد مي ب به مردم قبيله بني سلمهگيرد، آنگاه خطا معاويه بيعت مي
  ).تا بيعت كند(من آوريد   را نزدنيستيد، مگر آن كه جابر بن عبداهللا

جابر بن عبداهللا كه صحابي بزرگ رسـول اهللا و از قبيلـه بنـي سـلمه بـود نـزد ام       
بيني؟ بيعتي كـه   چه كنم؟ چه صالح مي: گويد رود و مي سلمه همسر رسول اهللا مي

ترسم مرا بر سر ايـن امـر    اگر امتناع ورزم مي. خواهد، بيعت بر گمراهي است او مي
و خـود را از  (صالح در اين است كه بيعت كنـي  : گويد ام سلمه مي. تل برساندبه ق

كه مـورد  ) بني سلمه(و او براي اين كه خود و افراد قبيله خود را ) قتل نجات دهي
تهديد بسر بودند از قتل قطعي نجات دهد، بـا اكـراه و بـر خـالف ميـل قلبـي بـا او        

  .)1(كند بيعت مي
مكـه نيـز    هـل از ا. رود شود به مكه مي مدينه فارغ ميپس از اين كه بسر از كار 

چون عبيداهللا بـن  . گردد از آنجا رهسپار يمن مي. گيرد اجباراً براي معاويه بيعت مي
بيند، عبـداهللا بـن عبدالمـدان الحـاري را      عباس امير آنجا تاب مقاومت در خود نمي

  .رود مام ميشود و به كوفه نزد ا گمارد و از يمن خارج مي به جاي خود مي
شـود،   دفـاع مـي   بسر در اينجا نيز بدون هيچگونه مقاومت از كسي وارد يمن بي

گناه يمـن   عبداهللا بن عبدالمدان جانشين عبيداهللا و پسرش و جمع زيادي از مردم بي
چـون عبيـداهللا   . )2(رسـاند  را به جرم اين كه محب مخلص علي بودند به شهادت مي

دو پسر او را به نام عبدالرحمن و قثم كه نزد يكـي  بن عباس از دستش در رفته بود 
ها را نزد خود  كند و هردو را با آن مردي كه آن از رجال قبيله كنانه بودند، پيدا مي

  .رساند نگهداشته بود، به قتل مي

                                         
  .192، ص 3الكامل، ج : رك -1
گرچه ايـن روايـت   : گويد ر مي، ابن كثير، ولي ابن كثي323، ص 78، ج ةيوالنها ةيالبدا: رك -2

دانـم   مـن نمـي  . نزد اهل مغازي و سير مشهور شده است ولي من در صـحت آن شـك دارم  
چرا ابن كثير اين كـار را از بسـر سـتمگر بـاور نداشـته اسـت؟ كسـي كـه دو طفـل صـغير و           

هللا خواست جابر بن عبدا كشد و مي ها را مي دار آن تقصير امانت معصوم عبيداهللا و پير مرد بي
بكشد، آيا جـا  ) بني سلمه(انصاري صحابي بزرگ رسول را اگر بيعت نكند، با افراد قبيله او 

  دارد كه ابن كثير در باره اين كارش كه اهل سير روايت كرده اند، شك و ترديد كند؟
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زده خارج شده بودنـد، رو   هاي خود ماتم در اينجا يكي از زنان قبيله كه از خانه
گنـاه را   چرا اين دو طفل بـي . كشتي) به بهانه واهي(ن را مردان يم: گويد به بسر مي

با قساوت كشي؟ به خدا قسم هيچگـاه نـه در جاهليـت قبـل از اسـالم و نـه بعـد از        
! ةبه خدا قسم اي پسر ارطـا . كشي كشت اما تو مي ظهور اسالم، كسي اطفال را نمي

حكومت و دولتي كه براسـاس قتـل كودكـان ضـعيف خردسـال و مـردان نحيـف        
  .باشد رحمي استوار باشد، مسلماً حكومت جور و جفا مي سالخورده و بر پايه بي

يابد، دو هـزار سـواره تحـت     امام كه از دخول بسر به يمن و فجايع او اطالع مي
امر يكي از رجال سلحشور عرب به نام جاريه بن قدامه و دو هزار ديگر به رهبـري  

دهد، ولي بر او دست  حركت ميوهب بن مسعود براي سركوبي بسر به سوي يمن 
كنـد و خـود را بـا     يابـد از يمـن فـرار مـي     ها خبر مـي  يابند؛ چون از حركت آن نمي

  .رساند لشكرش از طريق حجاز به شام مي
هاي ديگر نيز بر بـالد   تحركات و لشكركشي. معاويه عالوه بر آنچه نقل كرديم

تـاب كـه در نظـر اسـت     هـا را در ايـن ك   دولت اسالم كرد كه الزم نديدم تمـام آن 
اي از لشكركشـي معاويـه    اين پنج مورد كه نقل شده نمونـه . مختصر باشد نقل كنم

  .باشد است كه بيانگر نوايا و مقاصد او مي
اي از مملكـت تحـت حكـم خالفـت اسـالم لشـكر        هر بار كه معاويه بـه ناحيـه  

ردم كشيد، امام در مسجد كوفه براي تحريك و ترغيب اهل عراق مخصوصاً مـ  مي
كرد تـا بسـيج شـوند و بـراي برانـداختن معاويـه بـه         هاي مهيجي مي كوفه سخنراني

هـاي امـام    هائي از بعضي از اين سـخنراني  ما اينك قسمت. سوي شام حركت كنند
  :فرمايد مي. گذاريم را در نظر خوانندگان گرامي مي

يـروز  بـر شـما پ  ) معاويـه و اهـل شـام   (پندارم كه اين قوم  به خدا قسم، چنين مي
شان همه جمـع و متحـد هسـتند و شـما      ها در باره ايده باطل شوند، از اين رو كه آن

نسبت به مقصود حق خودتان متفـرق و پراكنـده هسـتيد، و از ايـن رو كـه شـما بـا        
شـان را در راه باطـل    هـا بـالعكس امـام    كنيـد و آن  تان در راه حق مخالفت مـي  امام

نسبت به امـام خودشـان امـين انـد و شـما بـه       ها  كنند و از اين رو كه آن اطاعت مي
ها در شهرهاي خود راه اصالح را در پيش گرفته اند و  آن. كنيد تان خيانت مي امام
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ترسـم خيانـت    اگر من ظرفي را امانت به يكـي از شـما سـپارم مـي    . شما راه فساد را
  .)1(كند بند آويزش را براي خود بردارد

  )اپ بيروت، نهج البالغه، چ67صفحه  115خطبه (
  :فرمايد اي ديگر مي در خطبه

افكار . اي شما كه شكل و شمايل مردان داريد و مرد نيستيد و مردانگي نداريد
نديده بودم و  اي كاش شما را به چشم! نشين حجله كودكان داريد و عقول زنان

به خدا قسم اين شناسائي من با شما براي من پشيماني و ندامت . شناختم بدل نمي
خدا لعنت كند شما را كه قلبم را پر از قيح . و غم و اندوه به جاي گذاشتآورد 

  .)2(ام را پر از خشم كرديد و سينه) چرك(
  ).، نهج البالغه، چاپ بيروت171و  170، صفحه 116خطبه (

  :فرمايد ها مي و در مجلسي ديگر خطاب به آن
! مختلفيـد  تـان جمـع هسـتيد ولـي در ميـل و اراده بـاهم       اي مردمي كـه بـا بـدن   

رسد ولي كارتان تا جائي سست و  سخنتان به حدي رساست كه به گوش كران مي
تـان   در مجـالس . انـدازد  تان را به طمع پيروزي بـر شـما مـي    ناچيز است كه دشمنان

گوئيد، ولي همين كه پـاي   دهيد و چنين و چنان مي شهامت و شجاعت به خرج مي
  .)3(ور باشدور باش د: گوئيد يد ميآ جنگ به ميان مي

                                         
  :اين است متن خطبه عربي امام -1

فرقكم عن طلهم وتوإني ألظن أن هؤالء القوم سيدالون منكم باجتماعهم على با
دائهم األمانة م إمامهم في الباطل، وبأمامكم في الحق، وطاعتهحقكم وبمعصيتكم إ

إلى صاحبهم وخيانتكم، وبإصالحهم في بالدهم، وفسادكم، فلوائتمنت أحدكم على 
  .قعب لخشيت أن يذهب بعالقته

  :فرمايد اين است متن خطبه عربي امام كه مي -2

األطفال وعقول ربات الحجول، لوددت إني لم يا أشباه الرجال وال رجال، حلوم 
قاتلكم اهللا، لقد . جرت ندما، واعقبت سدما –واهللا  –أركم ولم أعرفكم، معرفة 

  .مألتم قلبي قيحاً وشحنتم صدري غيظاً 
  :و اين هم متن عربي اين خطبه -3
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  .)؛ نهج البالغه، چاپ بيروت73و  72صفحه  117خطبه (
كرد  ها نمي تر از سنگ آن آميز امام اثري در قلوب سخت هاي عتاب اين خطبه

ها جماد بودند، هم به  هاي امام كه حقاً اگر آن رفت، جز يكي از خطبه و برباد مي
  :آن خطبه چنين است. آمدند حركت درمي

تان مختلـف   ان حاضر ولي عقل از سرتان پريده و هوا و اميالت اي قومي كه بدن
خداست و شما از امـرش   مطيع) امام(صاحب شما ! شما هستند تان مبتلي به و امراي

بـه خـدا دوسـت    . كننـد  اطاعـت مـي  ) معاويـه (ولي اهـل شـام او را   . عصيان ورزيد
كـرد كـه    رافي مـي دارم كه معاويه شما را با من مانند دينار طال با درهم نقره صـ  مي

را به او بدهم و او در مقابل اخذ ده نفـر از  ) وفا مردم سست و بي(من ده نفر از شما 
  .)1(شما، يك نفر از اهل شام را به من بدهد

  .)نهج البالغه چاپ بيروت 141صفحه  119خطبه (
يعني يك نفر از اهل شام ارزش و اعتبار ده نفر شما را دارد، كما آن كه يك 

  . ارزش ده درهم نقره را دارددينار طال
هـا را شـديداً تكـان     ثر امام در اهل كوفه مؤثر واقع شد و آناين خطبه عظيم األ

گذرد كه چهل هزار نفر بـه   آفريند و چيزي نمي ها حميت و حماسه مي در آن. داد
و . )2(شوند تا همراه امام به سـوي شـام بـه حركـت درآينـد      خيزند و آماده مي پا مي

شدند، طبعـاً ايـن بـار بـراي آن كـه عـار        به حركت و جنگ با معاويه مي اگر موفق

                                                                                             

أيها الناس، المجتمعة أبدانهم، المختلفة أهوائهم، كالمكم يوهي الصم الصالب، 
لكم يطمع فيكم األعداء، تقولون في المجالس كيت وكيت، فإذا جاء القتال وفع

  .حيدي حياد: قلتم
  :متن خطبه عربي امام چنين است -1

أيها القوم، الشاهدة أبدانهم، الغائبة عنهم عقولهم، المختلفة أهوائهم، المبتلى بهم 
اهللا وهم  أمرائهم، صاحبكم يطيع اهللا وأنتم تعصونه، وصاحب أهل الشام يعصي

يطيعونه، لوددت واهللا أن معاوية صارفني صرف الدينار بالدرهم، فأخذ مني عشرة 
  .وأعطاني رجال منهم

تاريخ اإلسالم، دكتر حسن ابراهيم، استاد تـاريخ اسـالمي در جـامع األزهـر مصـر، ص      : رك -2
  .230و تاريخ خلفاء محمد، اسمعيل سليمان المير علي شيعي لبناني، ص  274
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گذشته را جبران كنند و محبت و اطمينان امام را بـه خـود جلـب كننـد، مردانـه بـا       
جنگيدند؛ ولي قبل از حركت ايـن لشـكر مصـيبتي بـه جـان اسـالم و بـه         دشمن مي

ت بزرگ را تحـت  ما اين مصيب. كيان مسلمين رسيد كه آن را از حركت بازداشت
  .كنيم عنوان زير ذكر مي

  :شهادت حضرت علي بن ابي طالب

سه نفـر از  : نويسد در كتابش به نام اخبار الرسل والملوك مي )1(ابن جرير طبري
كه مخـالف امـام و هواخواهـانش و دشـمن معاويـه و طرفـدارانش       (طايفه خوارج 

بـه ابـن ملجـم،    به اسامي عبـدالرحمن بـن عمـرو مـرادي حميـري معـروف       ) بودند
بن عبداهللا تميمي و عمرو بن بكر تميمـي روزي در مكـه بـاهم بـه خلـوت       )2(برك

هـا تـرحم كـرده     آورند و بر آن شان را در نهروان به ياد مي نشينند و قتل برادران مي
بقاء و زندگاني براي ما بعد از ايـن عزيـزان از دسـت رفتـه بـه چـه كـار         :گويند مي

هـا كنـيم و ايـن پيشـوايان گمـراه را بـه قتـل         فـداي آن آيد؟ چه بهتـر كـه خـود را    
هـا بگيـريم و بـالد مملكـت را از وجـود       برسانيم، تا قصاص برادران خـود را از آن 

  .ها راحت و آسوده كنيم آن
بـرك  . گيـرم  من قتل علي بـن ابـي طالـب را بـه عهـده مـي      : گويد ابن ملجم مي

من عمرو بن العاص را از : يدگو عمرو بن بكر مي. كشم من معاويه را مي: گويد مي
هـا تـا آنجـا در     دهند كه هريـك از آن  به يكديگر عهد و پيمان مي. دارم ميان برمي

انجام كارش بكوشد كه يا شخص مورد نظرش را بكشد يا جان در اين راه ببازد و 
معـين   هجـري  40رمضان سـال   )3(موعد كارشان را صبح جمعه هفدهم. كشته شود

                                         
مـيالدي در آمـل ايـران بـه      838وجعفر محمد بن جرير طبري مؤرخ مشهور اسالم در سـال  اب -1

سپس در بغداد اقامـت كـرد   . او براي كسب علم به عراق، سوريه و مصر سفر كرد. دنيا آمد
جلـد   13از دنيا رفت و در همانجا به خاك سپرده شـد، تـاريخي در    923و در آنجا در سال 

 30و الملوك و تفسيري به نام جامع البيـان فـي تفسـير القـرآن در      نوشت به نام اخبار الرسل
  .جزء كه در بوالق مصر به چاپ رسيد

  .باشد برك به ضم باء و فتح راء بر وزن كمك مي -2
امـا تـواريخ شـيعه اتفـاق     . رمضان ثبت كرده انـد  17تواريخ عربي و اسالمي موعد ضربت را  -3

نتوانستم دليل رجحـان يكـي از ايـن دو نظـر را بـر      من . رمضان بوده است 19دارند كه شب 



    

  
    

  

 

        ﴾242﴿   ����طالب  علي بن ابي   

ها وارد مسجد شوند، كار خود  كمين بگيرند و همين كه آن كنند كه در مسجد مي
عبـدالرحمن بـه   . كنـد  ها شمشـيرش را زهـرآگين مـي    هريك از آن. را انجام دهند

سوي كوفه مقر امام، عمرو بن بكر به سوي فسطاط مصر مقـر عمـرو بـن العـاص و     
  .كنند برك به دمشق مقر معاويه بن ابي سفيان حركت مي

با بعضـي از دوسـتانش از قبيلـه بنـي ربـاب كـه گروهـي از        ابن ملجم در كوفه 
ها به دست لشكر امام در جنگ نهروان به قتـل رسـيده بودنـد مالقـات      شان آنيخو

ــي ــد م ــه آن . كن ــراي آن ك ــروان و     ب ــگ نه ــيبت جن ــان آورد، مص ــه هيج ــا را ب ه
آورد، و يكـي از اهـل ايـن قبيلـه كـه       شان در اين جنگ را به يادشـان مـي   كشتگان

بود كـه پـدر و بـرادرش     )1(دهد زني به نام قتام بنت الشجنه دست مي تش با اومالقا
  .در اين جنگ كشته شده بودند

چون اين زن در جمال صورت سر آمد زنان قبيلـه و در هيكـل و قامـت گـوي     
بـازد و   ربـود، ابـن ملجـم در همـان نگـاه اول دل بـدو مـي        سبقت از زنان قبيله مـي 

گـون و خـوش قيافـه بـود، قتـام       بن ملجم نيز گنـدم شود، و چون ا خواستگارش مي
كند كه با او ازدواج كند با مهريه سه هزار درهم پول و يك غالم و يـك   قبول مي

  .كنيز و قتل علي بن ابي طالب
به خدا قسم چيزي كـه مـرا بـه    : گويد كند و مي ابن ملجم اين مهريه را قبول مي

  .باشد اينجا كشانده است، قتل علي بن ابي طالب مي
خواست براي كارش از كسي كمك بگيرد، با مردي از اين  چون ابن ملجم مي

نشيند و بدين ترتيب بـا او   قبيله به نام شبيب بن نجده اشجعي حروري به خلوت مي
  .كند گفتگو مي

  خواهي به شرف دنيا و آخرت برسي؟ آيا مي :ابن ملجم
  گوئي چيست؟ اين كه مي :شبيب

  .بي طالبقتل علي بن ا :ابن ملجم
                                                                                             

رمضـان   19ديگري پيدا كنم، جز عمل متواصل شيعه كه از عهد قديم تـاكنون شـب و روز   
به نظر مـن دليـل عملـي از اقـوالي كـه در كتـب نوشـته        . گيرند بدين مناسبت سوگواري مي

  .تر است شود، قوي
  .شين بر وزن فتنه قتام به فتح قاف بر وزن سحاب و شجنه به كسر -1
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تـواني از   چگونـه مـي  . كني كار خطرناكي مي. مادرت به عزايت نشيند :شبيب
  عهده اين كار برآئي؟

همين كه براي نمـاز صـبح   . نشينيم در مسجد كمين و در انتظار مي :ابن ملجم
پـس از آن اگـر نجـات    . كشـم  تـازم و او را مـي   به مسجد آمد، فوراً به سويش مـي 

هـا شـفاء    ام و قلب خـود را از غـم و غصـه آن    ا گرفتهيافتم، قصاص عزيزان خود ر
ام، و اگر دستگير و كشته شوم، اجر و ثوابي كـه نـزد خـدا خـواهيم داشـت از       داده

  .دنيا بهتر است
اگـر كسـي غيـر از علـي را پيشـنهاد      ! كند اي ابـن ملجـم   تخدا رحمت :شبيب

ة عظيمـي در  دانـم چـه سـابق    اما علي، من مـي  )1(كردي، كارش بر من آسان بود مي
قلـبم راضـي   . دانم علي چه قرابت و خويشاوندي با رسـول اهللا دارد  مي. اسالم دارد

  .شود به قتلش نمي
  داني كه علي چگونه اهل نهروان را كشت؟ آيا تو مي :ابن ملجم

  ).ولي هرچه باشد، علي است(بلي  :شبيب
ديد و شبيب پس از تر. كشيم پس او را به قصاص برادران خود مي :ابن ملجم

  .)2(دهد شود و وعده همكاري مي اكراه تسليم دليل ابن ملجم مي
كاري كار ابن ملجم، مردي از اقوام خـود بـه نـام وردان را بـه      قتام براي محكم
  .گمارد كمك ابن ملجم مي

متعهدين قتل معاويه و عمرو بن العاص و علي بن ابـي  . رسد شب موعود فرا مي
شـوند و   مشق و فسطاط مصر و كوفه حاضـر مـي  طالب در ميعادگاه يعني مساجد د

  .نشينند تا به كار خود بپردازند در كمين مي
عبـداهللا بـه سـويش    آيد، برك بن  همين كه معاويه براي نماز صبح به مسجد مي

رود و شمشـير بـه كفـل معاويـه اصـابت و او را       بـه خطـا مـي    شتتازد ولي ضرب مي
اگر بشارتي بـه تـو   : گويد عاويه ميبرك كه دستگير شده بود به م. كند مجروح مي

يكـي از  : گويـد  چـه بشـارتي؟ مـي   : گويـد  گذري؟ معاويه مي بدهم از گناهم درمي

                                         
  .مقصود شبيب، معاويه بود -1
  .ذكر شده است 195، ص 3و الكامل، ج  327، ص 7، ج ةيوالنها ةياين گفتگو در البدا -2
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برادرانم در همين وقت، علي بن ابي طالب را به قتـل رسـانده اسـت، ولـي معاويـه      
سـپس فرمـان   . داني؟ شايد او هم در كارش موفق نشده اسـت  از كجا مي: گويد مي

  .كند قتلش را صادر مي
زخـم از   ايـن : گويد طبيبي كه معاويه او را براي معالجه زخمش خواسته بود مي

شمشيري به تو رسيده كه زهرآگين بوده و معالجه اين زخـم دو راه دارد يـا محـل    
يـا شـربتي بـدهم كـه     ) تا اثر زهر با حـرارت آتـش از بـين بـرود    (زخم را داغ كنم 

  .شوي بياشامي، ولي با اين شربت منقطع النسل مي
اي كـاش ايـن   (شود، گو آن كه نسلش قطـع شـود،    معاويه راضي به شربت مي

شـد تـا نسـلش قطـع مـي شـد و مصـيبت         حادثه قبل از خلقت پسرش يزيد واقع مي
رسـيد و ايـن لكـه سـياه بـر جبـين سـفيد تـاريخ اسـالم           كربال به جهان اسـالم نمـي  

  ).نشست نمي
نشـيند، ولـي چـون او در     مـي  عمرو بن بكر در مسجد به انتظار عمرو بن العاص

به نام خارجه بن حبيبه را ) رئيس شهرباني(آن شب مريض بوده رئيس شرطه خود 
عمرو بـن بكـر او را بـه    . فرستد تا براي مردم نماز بخواند به جاي خود به مسجد مي

  .كشد تصور اين كه عمرو بن العاص است، با يك ضربت شمشير مي
برنـد و بـا خطـاب     العـاص مـي   و نزد عمرو بنكنند  چون مردم او را دستگير مي

: پرسـد  بـرد و مـي   كنند، عمرو بن بكر پي به اشتباه خود مي مير بر او سالم ميايهااأل
پـس آن كـه مـن او را    : گويـد  مـي . عمرو بن العاص اسـت : گويند اين كيست؟ مي

  :گويد مي. خارجه: گويند كشتم كيست؟ مي

  »َخارَجةَ َأَرْدُت َعْمروًا َوَأرَاَد اللُه «
من خواستم عمرو بن العاص را بكشم ولي خدا خواسـت خارجـه كشـته    : يعني

بعداً در بين عرب ضرب المثـل   »َأَرْدُت َعْمروًا َوَأرَاَد اللُه َخارَجـةَ «اين جمله . شود
عمرو بن العاص فرمان داد تا عمرو بن بكـر را بـه جـرم قتـل     . در باره اشتباه گرديد
  .اعدام شدخارج اعدام نمايند و 

دارنـد   ابن ملجم، وردان و شبيب در آخر شب موعود شمشيرهاي خود را برمي
آيـد   همين كه آن حضرت به مسجد مي. نشينند و در مسجد كوفه به انتظار علي مي

نماز از خواب بيدار  براي ة، الصالةالصال: هاي گذشته مردم را با گفتن و مانند شب
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زنـد كـه بـه     شبيب ضـربتي مـي  . كنند مله ميفرمايد، هرسه نفر به آن حضرت ح مي
خورد، ولي ضـربتي كـه ابـن ملجـم      رود و شمشيرش به طاق در مسجد مي خطا مي
كنـد و خـون بـر محاسـن      زند به ميانه سر شريف آن حضرت اصـابت مـي   شقي مي

بيند باب شهادت بـر رويـش بـاز شـده اسـت،       امام كه مي. شود مباركش جاري مي
  :فرمايد مي

  »ب اْلَكْعَبةِ فـُْزُت َورَ «
  .كه رستگار شدم) خدا(قسم به صاحب كعبه : يعني

چـون او مـردم را بـا    . تان در نرود اين مرد را بگيريد، از دست: فرمايد سپس مي
انـدازد و   اي بر رويش مـي  كرد، مردي به نام مغيره بن نوفل قطيفه شمشير تهديد مي
ريزند و شمشير  مردم بر سرش مي. نشيند اش مي افكند و روي سينه او را بر زمين مي
  .كنند گيرند و دستگيرش مي را از دستش مي

كند، از مسـجد فـرار و    وردان از هياهوي مردم و تاريكي آخر شب استفاده مي
كنـد، آن   چون قضيه خود را با مردي از اقوام خـود ذكـر مـي   . رود به خانه خود مي

امـا  . كشد انجا با شمشير ميشود و او را در هم مرد از اين كار قبيحش خشمگين مي
شـود و سـالم از معركـه     شبيب كـه در تـاريكي ناشـناخته بـوده موفـق بـه فـرار مـي        

  .رود درمي
همين كه امام به وسيله مردم از مسجد  بـه خانـه   : ثير نوشته اندبن كثير و ابن األا

شـود و در   شود، ابن ملجم به درخواست خود امام، به نـزدش احضـار مـي    برده مي
) آميـزي بـه او كـرده    نگاه تعجب(امام . ايستد ه كتف بسته بود جلو امام ميحالي ك

  :فرمايد مي
پس چه چيزي تـو را  : فرمايد مي. بلي: گويد آيا من به تو نيكي نكرده بودم؟ مي

  وادار به اين كار كرد؟
كـردم و از خـدا    چهـل روز هـر صـبح تيـز مـي     ) شمشير را(من آن را : گويد مي

دعايت مستجاب : (فرمايد امام مي. ن خلق خدا با آن كشته شودخواستم تا بدتري مي
شـوي و چنـين    كشته مي) اي شمشير كه دعا كرده(بينم كه تو با آن  چنين مي) شده
او را در : فرمايـد  همچنـين مـي  . خلق خدا هستي) و شقيترين(بينم كه تو بدترين  مي

  :فرمايد پس ميس. زندان نگهداريد، تا بعداً در باره او تصميم گرفته شود
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  »النفس بالنفس«
اگر مـن مـردم،   . باشد ، كشتن يك نفس ميينقصاص قتل يك نفس انسا :يعني

پس شما او را چنانكه مرا كشته است بكشيد و اگر زنـده مانـدم، خـودم در بـاره او     
مبـادا از ايـن رو كـه    ! اي فرزنـدان عبـدالمطلب  . گيـرم  هر تصميمي كه خواستم مي

جـز قـاتلم   . آگاه باشيد. ه است دست به كشتن مسلمين بزنيداميرالمؤمنين كشته شد
ردم،     ! فرزندم حسين. هيچ احدي را نكشيد اگر از اين ضربتي كه بـه مـن رسـيده مـ

با يك ضربت اعدام كـن، مبـادا او را مثلـه كنـي يعنـي      ) ابن ملجم را(پس تو او را 
. نش قطـع كنـي  مبادا قبل از اين كه او را با يك ضربت بكشي، اعضـايش را از بـد  

  :فرموده است �زيرا رسول اهللا 

َلَة َوَلْو ِبالَكْلِب الَعُقورِ «   »ِإياُكْم َواْلُمثـْ
الكامـل در   .كردن، حتـي بـه سـگ گزنـده     دارم از مثله شما را برحذر مي: يعني
همه ايـن فرمايشـات علـي هنگـامي بـود كـه ابـن        : نويسد جلد سوم مي 196صفحه 

  .تاده بود و سپس به دستور امام به زندان فرستاده شدملجم دست بسته جلو امام ايس
روحانيت عظيم امام در اين حالت دردناك نيز مانند هميشه تجلـي  ! چه عظمتي

فرمايد تا با ضاربش يا بهتر بگويم با قاتلش در زندان به خـوبي   كند و دستور مي مي
شـافعي   امـام محمـد بـن ادريـس    . رفتار نمايند و در آب و طعامش كوتاهي نكننـد 

روايـت   »مألُا«ج چهـارم كتـابش بـه نـام      216صـفحه   مؤسس مـذهب شـافعيه در  
  :كند مي

ن عليًا رضي اهللا تعالى عنه براهيم بن جعفر بن محمد عن أبيه أأخبرنا إ«
أطعموه واسقوه وأحسنوا أسارته، إن عشت فأنا : ملجم بعد ضربه قال في ابن
مت فاقتلوه وال تمثلوا  نت وإن شئت استقدت، وإن شئإ عفوولي دمي، أ

  .»به
روايت شده است به ما از ابراهيم بن جعفر بن محمـد بـه روايـت پـدرش     : يعني

  :پس از اين كه از ابن ملجم ضربت خورده بود، در باره او فرمود �آن كه علي 
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در مدت اسارتش در زندان به نيكـي بـا   . آب و طعامش را به خوبي فراهم كنيد
ه مانـدم، پـس خـودم صـاحب خـون خـود هسـتم، يـا عفـو          اگر زند. او رفتار كنيد

  .)1(گيرم گذرم، يا از او قصاص اين ضربت را مي كنم و از تقصيرش درمي مي
، ص 3كند كه الكامل ج  امام به دو فرزند عزيز خود حسن و حسين وصيتي مي

كنـيم كـه    روايت كرده و ما ترجمـه آن را بـراي خواننـدگان عزيـز ذكـر مـي       196
طالـب دنيـا نشـويد گرچـه او شـما را      . كنم شـما را بـه تقـوي    توصيه مي: فرمايد مي

به يتيمـان رحـم و بـه    . هرگز برچيزي كه از شما فوت شود متأسف نشويد. بخواهد
هميشه حـق  . در پي كاري باشيد كه به نفع حيات آخرت باشد. ضعفاء كمك كنيد

عمـل   خداسـت بـه آنچـه در كتـاب    . بر ضد ستمگر باشيد و ياور ستمديده. بگوئيد
  .كنيد و در راه خدا از مالمت و سرزنش مالمتگران باكي نداشته باشيد

آيا فهميـدي آنچـه را   : فرمايد سپس نگاهي به پسرش محمد بن حنفيه كرده مي
تـو را هـم بـه آنچـه     : فرمايد بلي، مي: كند كه به برادرانت وصيت كردم؟ عرض مي

كـنم كـه بـه ايـن دو      صـيه مـي  كنم كه عمل كني و تو ها گفتم وصيت مي كه به آن
برادرت كه حق عظيمي بر تـو دارنـد احتـرام و تعظـيم كنـي و هـيچ كـاري بـدون         

مـن شـما را   : فرمايـد  پس از آن رو به حسن و حسين مي. ها انجام ندهي موافقت آن
. چه او برادر شما و پسر پدر شماسـت ) محمد بن حنفيه(كنم نسبت به او  توصيه مي

  .دارد ن او را دوست ميدانيد كه پدرتا شما مي
ا كسي حرف نمي زد، بلكـه كلمـه ال   امام در آخرين انفاس حيات طيبه خود، ب

ال اهللا را مكرر بر زبان داشت، تا آن كه در اين حال كه زبان طـاهرش مشـغول   إله إ
و قلب طيبش سرشار از حب خـداي عزوجـل بـود روحـش شـب       �به ذكر خدا 

  .)2(رديكشنبه به مالء ارواح عاليه صعود ك

                                         
مانـد، بـا ايـن روحانيـت و رأفتـي كـه از خصـايص آن         من عقيده دارم كه اگر امام زنـده مـي   -1

ابـن ملجـم سـفارش فرمـود، او را     حضرت بود و با توجه به اين عنايت و شفقتي كه در بـاره  
  .گذشت، ولي نماند و به مالء اعال صعود كرد مورد عفو قرار مي داد و از گناهش درمي

هجري و وفات شـب يكشـنبه    40رمضان سال  17طبق تواريخ اهل سنت ضربت صبح جمعه  -2
روايات شيعه و عمل سوگواري از قديم تا حال بـر ايـن اسـت كـه ضـربت      . رمضان بوده 19
  .رمضان بوده است 21رمضان سال مزبور و وفات يكشنبه  19بح جمعه ص
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. فرزندانش حسن و حسين و عبداهللا بن جعفر طيار آن حضـرت را غسـل دادنـد   
نماز ميت به امامت امام حسن بـر آن حضـرت اقامـه شـد و در محلـي از كوفـه بـه        
خاك سپرده شد كه از قديم تاكنون و بعدها محط انظار و مهبط مردم اقطـار بـوده   

  .و نه ماه خالفت كردامام شصت و سه سال عمر و چهار سال . و مي باشد
امام حسن پس از فراغت از دفن امام، به كار ابن ملجم شـقي پرداخـت او را از   

. شمشـير اعـدامش كـرد   زندان خواست و چنانكه امام فرموده بود، با يـك ضـربت   
براي آن كه قلوب خود را كمي شـفا  (مردم : ثير و ابن كثير نوشته اندچنانكه ابن األ

كسـي  . جسدش را در حصيري پيچيدند و آتش زدنـد ) ددهند و از خشم خالي كنن
  .سود نخعيبين علي به نام ام الهيثم بنت األكه آتش افروخت، بانوئي بود از مح

در اينجا ناگفته نماند كه در بعضي از روايات ناصـحيح تـاريخ آمـده كـه امـام      
حسين و محمد بن حنفيه اعضاي بدن ابن مجلم را بريدنـد و از تـن جـدا كردنـد و     

كـرد،   چشمش را با مليه آهن، داغ و كور كردند و ابن ملجم اصالً اظهار تألم نمـي 
ولي همين كه خواستند زبانش را از دهن دركشيدند و قطع كنند، آه و نالـه كـرد و   

ام از اين است كـه بـا قطـع زبـانم از      نالم، ولي ناله به خدا قسم، از مرگ نمي: گفت
حاشـا و كـال كـه    . سـلماً سـاختگي اسـت   ايـن روايـت م  . شوم ذكر خدا محروم مي

فرزندان امام برخالف وصيت پدر بزرگوارشان كـه فرمـود او را مثلـه نكنيـد، مثلـه      
چون ابن ملجم اين چنين گفت، : گويد تر اين است كه اين روايت مي كنند عجيب

هـا از فـرط خشـم گـوش بـه       ها را از قطع زبانش نهي فرمود، ولي آن امام حسن آن
و زبانش را نيز قطع كردند؛ يعني امام حسين و محمـد نـه وقعـي بـه     حرفش ندادند 

سـبحان . وصيت پدرشان گذاشتند و نه گوش به حرف بـرادر بزرگوارشـان دادنـد   
  .ميعظ ال بهتانٌ اهللا، إن هذا إ

بدين نحو كه ذكر شد، به حيـات پـرارزش خليفـه مسـلمين حضـرت      ! وا أسفي
خواسـت   كسي خاتمه داده شد كه مـي به حيات . علي بن ابي طالب خاتمه داده شد

به حيات كسـي  . ه تعاليم قرآن و سنت رسول اهللا ابقاء فرمايديطامت محمد را در ح
هاي قبـائلي سـابق    خواست مردم را از بازگشت به خودسري خاتمه داده شد كه مي

  .بازدارد
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. دانسـت  امام بازگشت به سيرت عهد رسول اهللا را براي امت اسالم واجـب مـي  
داد، ولي پذيرش اين امر براي مردمـي   اي انعطاف از خود نشان نمي راه ذره در اين

كـرده بودنـد تـا جـائي      عادت) زمان علي(كه با اوضاع و مقتضيات رايج اين زمان 
ت از آن مشكل و دشوار بـود كـه نـه تنهـا غالـب يـاران و طرفـدارانش بـدين جهـ         

لب كه چيزي زيادتر از اش عقيل بن ابي طا رادر تنيحضرت دروي گرفتند، بلكه ب
. حاجت خواسته بود و امام امتناع فرمود، سخت رنجيـد و بـه طـرف معاويـه رفـت     

گيـري امـام در    عبداهللا بن عباس پسر عمويش كه حاكم بصره بـود، در اثـر سـخت   
  .محاسبه با او، از امام رنجيد و امارت بصره را ترك كرد و از آنجا به مكه رفت

ريش و ديگـران در هـيچ چيـزي نـه در تقسـيم      علي بين اشراف حتي اشراف قـ 
همـين  . گذاشـت  عطاء و نه در اعطـاء امـارت و نـه در توجـه و عنايـت فرقـي نمـي       

وقتـي كـه از ايـن بابـت از     . رنجانيـد  مساوات جوئي او، بزرگان عـرب را از او مـي  
شد ايـن كـار بـرخالف مصـلحت و مقتضـيات       شنيد يا گفته مي كسي اعتراضي مي

  :دفرمو وقت است، مي
  خواهيد برتري و پيروزي در كارم را با جور و ستم به دست آورم؟ از من مي
خواست قدم اولش در اقدام به هر كاري، حق و عدل باشـد نـه آن كـه     علي مي

هـاي حـق بـه     فقط هدف و مقصدش حق باشد و ديگر فرقـي نگـذارد كـه بـا قـدم     
و رياكـاري و   بدين جهت بود كـه مداهنـه  . هاي باطل هدفش حقش برسد يا با قدم

گرچـه بــه ظــاهر مصــلحت و  . دانســت تبعـيض و مســامحه در كــارش را جـائز مــي  
  .مقتضاي وقت باشد

از اين رو بود كه پيشنهاد عبـداهللا بـن عبـاس پسـر عمـويش و مغيـره بـن شـعبه         
سياستمدار عرب كه در آغـاز خالفـت مصـلحت ديدنـد تـا آن حضـرت حكـام و        

در . ر سـر كارشـان نگهـدارد نپـذيرفت    مخصوصاً معاويه را چنـدي بـ   ،عمال عثمان
پذيرفت، ظاهراً بسياري از مشكالتي كه بعداً براي آن حضرت  صورتي كه اگر مي

آمد؛ ولي چنانكه گفتيم حضرت علي اهل مداهنه و ريا نبـود،   پيش آمد، پيش نمي
تا ظلم و جور يقيني را كه در ابقاء مصلحتي عمال حضرت عثمان بود تحمل كند، 

حتماالً در آينده نافع باشد، يعنـي حضـرت علـي ظلـم و زيـان يقينـي را       تا شايد و ا
  .كرد معاوضه با عدل و سود احتمالي نمي
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براي آن كه خوب بدانيد حضرت علي از حيـث ورع و احتيـاط در امـور امـت     
باشـد   در چه سطح بس عالي بود به اين روايت تاريخي كه مورد اجماع مؤخين مي

كمي قبل از اين كـه حضـرت علـي دار فـاني را وداع     : دنويسن توجه فرمائيد كه مي
خواهنـد تـا فرزنـد بـزرگش حضـرت       كند، انصار و هوادارانش از آن حضرت مي

  :ولي نپذيرفت و فرمود: حسن مجتبي را به جاي خود به خالفت تعيين فرمايد

  »نها كم، أنتم أبصرما آمركم وال أ«
در ايـن  ) پـس از مـن  (منع، خودتان  كنم و نه نه به شما در اين باره امر مي: يعني

  .كار بصيرتريد
حسـن بعـد از مـن خليفـه      ،كند بـه مـردم بگويـد    آري، حضرت علي قبول نمي

. حال آن كه خود مردم آرزو و اميد داشتند و خود مردم درخواست كردنـد . است
در علم و فقه . حسن هم گل خوشبوي شجره طبيه نبوت و آقاي جوانان بهشت بود

تقامت در صراط المستقيم الهي در منزلتي بود كه در دنيـا منحصـر بـه    دين و در اس
  .فرد بود و در جهان مثيل و نظير نداشت

چـه امـوال   ) يـنقص (ولي معاويه براي گرفتن بيعت از مردم براي پسـرش يزيـد   
زيادي كه خرج نكرد و چه وعده و وعيد و چه ارعاب و تهديدي كه در اين بـاره  

دانست اين يزيد صـالحيت معنـوي نـدارد     كه خوب ميدر صورتي . فرو نگذاشت
كه خالفت خاندان آل معاويه را به عهده بگيرد تا چه رسـد كـه اسـتحقاق منصـب     

پس چـه  . را داشته باشد صمهم خالفت جهان اسالم و لياقت جانشيني رسول اهللا 
  :گويد عربي كه مي راست سروده است شاعر

ــا )1(وأيــن الثــرى   مــن الثري
  مــن علــي؟ وأيــن معاويــة

  
  ه كجا و علي كجا؟يخاك را چه نسبت با افالك؟ و معاو: يعني

                                         
ثريا عبارتست از مجموعة چندين سـتاره كـه   . ثري عبارتست از خاك نمناك يا خاك مطلق -1

اي جمـع   يكجا به صورت خوشـه . شود ها با چشم غير مسلح ديده مي فقط شش ستاره از آن
  .نام دارد »پروين«ر فارسي د. كنند شده اند و همراه هم در فضا حركت مي
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يعني تفاوت شخصيت و منزلت معاويه با علي به اندازه تفاوت خـاك زمـين بـا    
ببين تفاوت راه از كجاست تـا بـه كجـا و از اينجاسـت كـه      . باشد ثرياي آسمان مي

  .دانند اهل سنت معاويه را از خلفاء راشدين نمي
وستان علي، بلكه مخالفين علي و حتي معاويه به علـو قـدر و منزلـت و    نه تنها د

كثرت خصائص و فضائل علـي اعتـراف داشـته و دارنـد و چـه بهتـر كـه مخـالفين         

  .)عداءوالفضل ما شهدت به األ(معترف باشند 
هـاي ايـام    علـي بـود و در جنـگ    )1(ضرار بن حمزه الصدائي از دوستان حميمي

او پـس از رحلـت علـي و صـلح     . مخالفين سالح كشـيد  خالفتش صادقانه بر روي
پس از مـدتي ناچـار شـد    . حسن با معاويه منزوي گرديد و مشغول عبادت خدا شد

بضاعت، حقش را از بيت المال مسلمين بگيرد اين اسـت كـه    مانند بقيه مسلمين بي
خواهـد تـا اوصـاف     معاويـه از او مـي  . آيـد  شود و نزد معاويه مـي  رهسپار دمشق مي

. از مـن از ايـن بابـت درگـذر    : گويـد  سنديدة علي را براي او بيان كند، ولي او ميپ
  :گويد به خدا قسم بايد بگوئي و او مي: گويد معاويه مي

. درجات روحانيش بس عالي و قـوت و قـدرت جسـمانيش خيلـي شـديد بـود      
جوشـيد و در كالمـش    از جـوانبش علـم مـي   . قولش قاطع و در حكمش عادل بود

با شب و وحشـت شـب   . از دنيا و زر و زيور دنيا وحشت داشت. ه بودحكمت نهفت
لبـاس  . ريخـت  زياد در فكر آخرت بود و خيلي از اين بابت اشك مي. أنس داشت

گرفـت و   خود را بـاال نمـي  . در ميان ما مانند يكي از ما بود. پوشيد و طعام ساده مي
و هرگـاه او را  . داد يپرسيديم، با خوشروئي جـواب مـ   هرچه از او مي. پنداشت نمي

بـا آن كـه او اينچنـين بـه مـا      . آمـد  كرد و مي كرديم، قبول مي دعوت مي) به خانه(
نزديك بود و ما اينطور بـه او نزديـك بـوديم، مـع الوصـف بـه خـدا قسـم در اثـر          

بـه اهـل ديـن     .عظمت روحاني كه داشت، كمتر جرأت داشتيم بـا او حـرف بـزنيم   

                                         

ôìsù﴿: فرمايد چنانكه قرآن مي. باشد حميم به حاء نه صاد به معني صديق مي - 1 ÷Š$#  ÉL ©9$$ Î/ }‘ Ïδ 

ß|¡ ôm r& # sŒÎ*sù “ Ï% ©!$# y7uΖ÷�t/ …çµ uΖ÷� t/uρ ×οuρ≡ y‰tã … çµ‾Ρ r( x. ;’ Í<uρ ÒΟŠÏϑym ∩⊂⊆∪﴾ )بدي مردم : يعني) 34: سجده

هرگاه چنين كني، ناگهان خواهي ديد كه آنكسي كه بين تو و . نها دفع ك را با نيكي با آن
  .او دشمني بود دوست صادق تو شده است
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فقراء و مساكين را به خـود نزديـك   . كرد وازش ميها را ن گذاشت و آن يماحترام 
كـرد كـه علـي طرفـدارش باشـد و هـيچ        هيچ ستمگري هرگز طمع نمي. فرمود مي

در بعضــي از ايــام . شــد كــه علــي بــه دادش برســد اي ابــداً مــأيوس نمــي ســتمديده
ريخـت،   رسيد و تاريكي خود را بر زمين فرود مـي  ها، همين كه شب فرا مي جنگ

محاسن مباركش را به دسـت گرفتـه،   ) پس از نماز شب(ديدم علي  يبه خدا قسم م
اي دنيا كسي غير ( :گفت پيچيد و به گريه افتاده مي مانند مرد مارگزيده به خود مي

آئـي؟   كني؟ آيـا بـه سـوي مـن مـي      آيا در برابر من خودنمائي مي. از من را بفريب
ام و  ه طالقـه كـرده  مـن تـو را سـ   . دير شده اسـت ! دور شو دور شو! هيهات هيهات

. عمر تـو كـم اسـت و بهـره از تـو نـاچيز      . ديگر هرگز راه رجوع به سوي تو نيست
  ).بودنِ زاد و دوري سفر و ناامني راه افسوس افسوس از كم

رحمت : (معاويه از استماع اوصاف علي به گريه افتاده و گفت: گويد ضرار مي
پرسـد غـم و    مـي  آنگاه) ان كرديخدا باد بر ابي الحسن، به خدا او چنين بود كه بي

مانند زني كه فرزندش در دامـنش  : گويد اندوهت بر شهادت علي چگونه بود؟ مي
  .دهد تا آنچه ضرار نياز دارد، به او بدهند معاويه دستور مي. )1(ذبح شده باشد

علي تا آنجا تابع احكام و مقررات دين بود كه زره گم شـده خـود را نزديـك    
توانسـت زره خـود را بـا قـدرت از      بيند و با آن كـه مـي   وفه ميدر ك )2(مرد نصراني

لـذا   .چون اين كار مخالف با مقررات حقوقي اسالم بود. دستش بگيرد، اما نگرفت
قاضـي شـرع وقـت طـرح كـرد و اظهـار        ،دعواي خود را عليه نصراني نـزد شـريح  

ن اينـك آن را نـزد ايـ   . كـه آن را گـم كـرده بـودم     اين زره مال من اسـت : داشت
كنـد و بـدون آن كـه علـي را صـريحاً       نصراني ادب را رعايت مـي . بينم شخص مي

قاضـي شـريح از علـي    . ايـن زره مـال خـودم مـي باشـد     : گويـد  تكذيب نمايد، مـي 
آيا شما براي ثبات ادعاء خود گواه داريد؟ علي در حالي كـه از عـدالت   : پرسد مي

خيـر، قاضـي بـر    : ايـد فرم قاضي شريح خوشحال شده بود و تبسم بر لب داشت مـي 

                                         

  .296و  295، صص 2زيني رجالن، ج  ةميالفتوحات اإلسال: رك -1
چـه در كتـب   . مشهور است كه طرف دعواي علي يك مرد يهودي بوده ولي صـحت نـدارد   -2

  .نصراني يعني مسيحي بوده است نه يهودي شود كه اين مرد تواريخ موثق ديده مي
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و زره كنـد و ا  وفق مقررات قضائي دين اسالم حكمش را به نفع نصراني صادر مـي 
شـود   كمي دور ميگردد، ولي همين كه  خارج مي دارد و از مجلس شريح را برمي

شهد باهللا كه اين قبيل احكام، احكام دين صـدق انبيـاء خداونـد    أ: گويد برگشته مي
برد و قاضـي او   نان مرا نزد قاضي خودش به قضاوت ميبينيم كه امير مؤم مي. است

در همانجـا كلمـه شـهادت را بـر زبـان      . دهـد  به نفع من و زيـان اميـرش حكـم مـي    
كند كه اين زره در همان روزي كه علـي   شود و اعتراف مي آورد و مسلمان مي مي

 علـي از ايـن كـه باعـث شـده كـه او      . عازم صفين بود از اسبش افتاد و من برداشتم
ايـن روايـت در صـفحه    . بخشـد  شود و زرهش را به او مـي  مسلمان شود مسرور مي

اين مـرد نـو   : الكامل و ساير تواريخ نقل شده و الكامل اضافه كرده است 3ج  201
  .جنگيد مسلمان در جنگ نهروان همراه علي با خوارج مي

اي بـه جـاي نگذاشـت، جـز هفتصـد درهـم        پدرم اندوخته: گويد امام حسن مي
در زمـانِ  . بخـرد ) بـراي خـدمت در خانـه   (خواسـت بـا آن كنيـزي     كـه مـي  ) قرهن(

خالفتش در هيچ جا نه آجري روي آجر گذاشت و نه خشت خامي روي خشـت،  
ماره دولتـي بـود و طعـامش از    منزلش در كوفه دار اإل. (بناء كندتا خانه براي خود 

  .)1(آوردند محصول زمينش بود كه از مدينه به كوفه مي

  :� ن عليهمسرا

بـه ايـن   . حضرت علي مانند حضـرت رسـول در طـول حيـاتش نـه زن گرفـت      
  :اسامي
و مادامي كـه فاطمـه در حيـات     صالزهراء دخت گرامي رسول اهللا  ةطمفا -1

  .فاطمه پس از شش ماه از فوت رسول اهللا وفات يافت. بود، زني نگرفت
اهللا بـود، امامـه    امامه بنت ابي العاص بن الربيع كه مادرش زينب بنت رسـول  -2

همان دختر زاده رسول اهللا بود كه در كتب احاديث آمـده كـه رسـول او را خيلـي     
خوانـد و او را در   شد كه رسول اهللا در خانـه نمـاز مـي    گاهي مي. داشت دوست مي

خواست بـه سـجود بـرود، او را روي     همين كه مي. گرفت حال نماز در آغوش مي
خواست، مجـدداً او را در بغـل    گر به پا ميچون براي ركعت دي. گذاشت زمين مي

                                         
  .201، ص 3الكامل، ج : رك -1
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گذاشت و هكذا تا نمازش را ختم  گرفت و باز او را براي سجود روي زمين مي مي
رسـول يعنـي فاطمـه     بينيم علي با يك دختر حضـرت  بنابراين، چنانكه مي. كرد مي

  .الزهراء و با يك نوة آن حضرت به نام امامه ازدواج كرده است
  .رام بن خالد بن ربيعهام البنين بنت ح -3
  .ليلي بنت مسعود بن خالد بن مالك -4
  .اسماء بنت عميس الخثعميه -5
ام حبيبه ام ولد بود، از اسيرانِ : گويند بعضي مي. (ام حبيبه بنت زمعه بن بحر -6

اين زن به علـي  . ها را در عين التمر عراق اسير كرد بني تغلب كه خالد بن الوليد آن
  ).بن ابي طالب رسيد

  .ام سعيد بنت عروه بن مسعود ثقفي -7
  .بنت امرؤالقيس بن عدي مخبئة -8
اين زن هـم از اسـيراني بـود كـه     . خوله بنت اياس بن جعفر بن قيس الحنفيه -9

ها را در ايام جهاد با مرتدين از قبيله بني حنيفه به اسارت گرفت  خالد بن الوليد آن
: گويد مي 3ج  200الكامل در صفحه  .و او در سهم علي بن ابي طالب قرار گرفت

بايـد  . ربيعـة التغلبيـة  علي ام ولدي نيز اضافه بر اين نه زن داشت به نام صهباء بنت 
توجه داشت كه علي با اين زنان در طول عمر شريفش ازدواج كرده، نه اين كه نـه  

  .زن باهم در خانه داشته است

  پسران علي

  :پسر داشت به اين اسامي 14حضرت علي 
  .الزهرا بنت رسول اهللا ةطمامام حسن از فا -1

  .الزهرا بنت رسول اهللا ةطمامام حسين از فا -2
كبر از خوله بنت اياس كه مشهور به محمد بن الحنفيـه و منسـوب   محمد األ -3

بن صعب بن علي ابـن ابـي بكـر ابـن      بن لجيم حنيفةبه يكي از اجدادش بود به نام 
  .وائل
هـردو از ليلـي بنـت مسـعود و هـردو در واقعـه       : ابوبكر –كبر عبداهللا األ -5و  4

  .كربال همراه امام حسين بودند و به شهادت رسيدند
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اين چهـار پسـر همـه    . صغر، جعفرعباس األكبر، عثمان، عبداهللا األ -9و  8، 7، 6
ها در كربال همراه برادرشان امـام حسـين بـه     از ام البنين بنت حرام بودند و همه آن

  .شهادت رسيدند
  .صغر مادرش ام ولد بود و او هم در كربال به شهادت رسيدمحمد األ -10
  .هردو از اسماء بنت عميس) به فتح عين بر وزن لون(يحيي، عون  -12و  11
  ).ام ولد بود(عمر از ام حبيبه التغلبيه  -13
  .�وسط از امأمه بنت زينب بنت رسول اهللا محمد األ -14

الزهرا پسري داشت به نـام   ةطمكه علي از فا در بعضي از روايات تاريخي آمده
محسن كه در كودكي در مدينه درگذشت، ولي اين روايت در كتـب اهـل سـنت    

  .به صورت روايت ضعيف ذكر شده است
گاهي ندرتاً از بعضي عوام روايت صحيح باشد يا نباشد، علي اي حال، چه اين 

روازه خانه را به پهلوي كه حضرت عمر بن الخطاب لنگه دشود  نه علماء شنيده مي

الزهراء بنت رسول اهللا همسر حضـرت علـي زد و پهلـوي حضـرت      ةطمحضرت فا
ايـن طفـل همـان پسـر     . فاطمه تا آنجا صدمه ديد كه جنين در شـكمش تلـف شـد   

من ايـن مطلـب را در   . اصالً اين امر صحت ندارد. حضرت علي است به نام محسن
اي  هــيچ طايفــه و از هــيچ عــالم روحــاني ام و اي نديــده هــيچ كتــابي از هــيچ فرقــه

  1.ام نشنيده
 داد كـه بـا خانـدان نبـوت آن هـم      نه حضرت عمر به خود جرأت و اجـازه مـي  

حضرت علي با آن شجاعت اسـداللهي   چنين كند و نه صفرزند صلبي رسول اهللا 
داد  و با آن قدرت و شوكت روحاني كه در وجود قدسي داشت، به عمر مجال مي

  .اي وارد كند كه سقط جنين كند تر رسول اهللا صدمهتا به همسرش دخ
من و شما كه در مقايسه با حضرت علي نـاچيزيم، هرگـز مجـال    ! خواننده عزيز

اي وارد كنـد   دهيم كه به همسر ما چنـين صـدمه   اين كار خطرناك را به كسي نمي

                                         

 اين كتاب را در اوايل انقالب نوشته اند، و در آن وقت خبري از شيخ خطيب رحمه اهللا -1  
     .نين حرفي نمي زددروغ شهادت فاطمه رضي اهللا عنها نبود و اصال كسي چ
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ن پردازيم كه جـان در ايـ   اگر چنين اتفاقي پيش آيد، تا جائي به تقاص و تالقي مي
  .تا چه رسد به اسداهللا الغالب فارس المشارق والمغارب. راه ببازيم

بايد توجه داشت كه اگر بر فرض محال چنـين جسـارتي از عمـر بـن الخطـاب      
نسبت به حضرت فاطمه همسر علي سر زده بود، علي هرگـز دختـرش ام كلثـوم را    

سـين در نكـاح   كه از همين فاطمه الزهرا بود، يعني خواهر تني امام حسن و امـام ح 
امـام  . آورد عمر بن الخطاب كه اين كار را بر سر مادرشان درآورده بـود، در نمـي  

شدند كه خواهرشان زن كسـي بشـود كـه     حسن و امام حسين نيز هرگز راضي نمي
داد كـه زن   خود ام كلثوم هم ابداً تن درنمي. به مادرشان چنين مصيبتي رسانده بود

ه مادرش از دست او به حدي آسيب ديـده كـه   كسي بشود و به خانه كسي برود ك
بنابراين، واضح اسـت كـه ايـن    . برادرش به نام محسن صدمه ديده تلف شده است

  .داستان غير معقول ساختگي و عاري از حقيقت واقع است
با آن كه در كتب معتبر شيعه و سني به روايت صحيح غير قابل رد صريحاً ذكر 

ه خـواهر حسـنين را بـه ازدواج    بنت فاطمـ  خترش ام كلثومشده كه حضرت علي د
حضرت عمر بن الخطاب داده يعني عمر داماد علي و شوهر خواهر تني امام حسـن  

خبرنـد كـه    و امام حسين بوده است؛ مع الوصف بعضي از اين حقيقت تـا آنجـا بـي   
كننـد و منكـر ايـن قضـيه      آيـد اصـالً بـاور نمـي     وقتي ذكر اين مطلب بـه ميـان مـي   

  .شوند مي
بعضي از علمـاء طـراز اول شـيعه رحمهـم اهللا      دانم اقوال راين، خيلي الزم مينابب

  .تعالي را براي آگاهي خوانندگان عزيز نقل كنم
فهـام چـاپ   مي در كتاب خود بـه نـام مسـالك األ   شا )1(عالمه زين الدين عاملي

  :گويد ايران در باب نكاح، در مبحث كفائه مي

                                         
عالمه زين الدين عاملي عالم بزرگ شيعه، ملقب به شهيد ثاني، در دمشق و مصر به تحصـيل   -1

در حين مسافرت به قسطنطنيه به دسـتور سـلطان سـليم    . رسيدعلوم دين پرداخت و به كمال 
 .شـد  كشـته  1557مـيالدي متولـد و در سـال     1505سـال   در. رسـيد  قتـل عثماني در دريا به 

ومسـالك األفهـام كـه     ةلشيعوفقه ا ةللمعفي شرح ا ةلبهيا ضةتصانيفي دارد كه من جمله الرو
  .هجري به چاپ رسيده است 1282در سال 
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ن بنـــی مـــ ســـايبی العـــاص ولنـــب بـــأيز  ابنتـــه عثمـــان، وزوج ابنتـــه وزوج النبـــی
ج عبــداهللا بـن عمــر بــن و تــزو  م کلثــوم مــن عمـرهاشـم، کــذلک زوج علــی ابنتـه أ

بنـــت ( ةنيختهـــا ســـکر أيـــن، تـــزوج مصـــعب بـــن الزبينـــت الحســـب ةفاطمـــ عثمـــان
  .ر بنی هاشميهم من غلکو ) نيالحس

بينيم، عالمة عاملي عالم مشهور شيعه، كفائه را شرط صـحت نكـاح    چنانكه مي
حضـرت رسـول دختـرانش را بـه عثمـان و بـه ابـي        : فرمايد داند و استدالل مي نمي

همچنين علي دخترش ام كلثـوم را  . ها از بني هاشم نبودند آن. العاص تزويج فرمود
عبداهللا بن عمر بن عثمان با فاطمـه دختـر حسـين و مصـعب     . در نكاح عمر درآورد

حسين ازدواج كردند و هيچيـك   فاطمه دختر بن زبير با سكينه دختر حسين خواهر
فرمائيـد، عالمـه عـاملي تصـريح      چنانكه مالحظـه مـي  . ها از بني هاشم نبودند از آن

  .كرده كه حضرت علي دخترش ام كلثوم را در نكاح حضرت عمر درآورده است
الكافي چاپ هنـد كـه در مـذهب شـيعه از      2ج  311در صفحه  )1(عالمه كليني

يـن  المتوفي عنها زوجها المدخول بها أاشد، در باب ب كتب خيلي موثق و معتمد مي
  :فرمايد تعتد؟ مي

سألته عن المرأة : عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اهللا عليه السالم قال
بل حيث شائت، : أو حيث شائت؟ قالعنها زوجها تعتد في بيتها  المتوفى

  .إلى بيته أم كلثوم فانطلق بها إن علياً صلوات اهللا عليه لما توفى عمر أتى
مـن از ابـي عبـداهللا    : گفـت ) بـن ياسـر  (يعني روايت شده كه معاويـه بـن عمـار    

اين مسئله ديني را پرسيدم كه زني كه شوهرش فوت كنـد، در خانـه    �) حسين(
در هـر  : عده بگيرد يا هـر جـا كـه خـودش بخواهـد؟ فرمـود      ) خانه شوهر(خودش 

عمر وفات يافت، علي آمـد و   زيرا وقتي كه. تواند عده بگيرد جائي كه بخواهد مي
كـه  (از خانه عمر بـه خانـه خـودش بـرد     ) كه زوجه عمر بود(دخترش ام كلثوم را 

  ).آنجا عده بگيرد

                                         
. ابوجعفر محمد كليني عالم فريد العصر شيعه، در بغداد به تحصيل علـوم ديـن اشـتغال يافـت     -1

يكي از كتب بس مهم او اصول الكـافي و  . ميالدي وفات يافت 940ر حدود سال در آنجا د
  .ميالدي در تهران به چاپ رسيد 1889باشد كه در سال  المنهل العذب الصافي مي
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حكام در باب در كتاب خود به نام تهذيب األ )1(همچنين عالمه ابوجعفر طوسي
  .عده زنان استدالل به همين روايت كرده است
كتاب مناقب آل  3ج  162در صفحه  نيز محمد بن علي شهر آشوب مازندراني

  :گويد ابي طالب طبع بمبئي مي

فولد من فاطمة عليهـا السـالم حسـن وحسـين ومحسـن وزينـب الكبـرى وأم 
  .كلثوم الكبرى، تزوجها عمر

متولد شد از فاطمه عليها السالم، حسن و حسين و محسن و زينب كبـري  : يعني
  .دواج كردبا او از) بن الخطاب(و ام كلثوم كبري كه عمر 

در  3ج  380حكـام صـفحه   ه طوسي در كتابش به نام تهـذيب األ همچنين عالم
  :باب ميراث نوشته است

بـن م كلثوم بنـت علـي، وابنهـا زيـد بـن عمـر ماتت أ: عن جعفر عن أبيه قال
هلك قبـل، فلـم يـورث أحـدهما مـن  أيهما الخطاب في ساعة واحدة، ال يدرى

  .خر وصلى عليهما جميعاً اآل
ام كلثـوم دختـر علـي و    : فرمايـد  امام جعفر از پدرش روايت كرده كه مي: يعين

معلـوم نبـود   . پسرش زيد بن عمر بن الخطاب هردو در يك سـاعت فـوت كردنـد   
لذا بـه هيچيـك از ايـن دو نفـر     . ها قبل از ديگري فوت كرده است كداميك از آن

شريعت اسـالم   در(ميراث ديگري داده نشده و بر هردو باهم نماز ميت خوانده شد 
كسي حق ميراث دارد كه يقين باشد بعد از ميت حيات داشته است و چون محقـق  
نبوده كه ام كلثوم قبل از پسرش زيد فوت كرده يا زيد قبـل از مـادرش ام كلثـوم،    

  ).لذا هيچكدام از ديگري ارث نبرد
د ما در اين مورد قول چهار نفر از اعاظم و بزرگانِ علماء شيعه و از كتـب مـور  

ها صـريحاً گفتـه انـد، ام     وثوق و اعتماد شيعه را براي نمونه نقل كرديم كه همه آن
                                         

مـيالدي در طـوس    995ابوجعفر طوسي ملقب به شيخ الطائفـه، فقيـه بـزرگ شـيعه، در سـال       -1
ايران تحصيل كرد و سپس براي ادامه تحصيل بـه  مقدمات علوم دين را در . ايران متولد شد

 1067پس از آن به نجف رفت و در آنجا اقامت دائمي كرد و در آنجا در سال . بغداد رفت
كتـاب بـس مهمـي تـأليف كـرد بـه نـام        . ميالدي وفات يافت و در آنجا به خاك سپرده شد
  .تهذيب األحكام كه در ايران به چاپ رسيده است
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كلثوم دختر حضرت علي بن ابي طالب دختر فاطمه الزهـرا بـا عمـر ابـن الخطـاب      
مسلم و طبيعي است كه برادرانش امام حسـن و امـام حسـين و    . ازدواج كرده است

جاي شك و ترديـد و   در اين باره بنابراين،. خواهرش زينب كبري راضي بوده اند
ك در خاتمه اين مطلب بايد فهميد كه ام كلثـوم يـ  . ايهامي براي هيچ احدي نيست

ج اول،  392صـفحه  (كبر و يك دختر به نـام رقيـه   پسر از عمر داشت به نام زيد األ
  ).ثالثيات امام احمد بن حنبل

  :� دختران حضرت علي

  :دختر داشت به اسامي 18امام 
  ).كه گفتيم زوجه عمر بن الخطاب بود(لثوم الكبري از فاطمه الزهرا م كأ -1
  .زينب الكبري از فاطمه الزهراء -2
  .رقيه از ام حبيبه الصهباء -3
  .م الحسن از ام سعيد بنت عروهأ -4
  .الكبري از ام سعيد بنت عروه ةملز -5
  .م هاني از ام ولدأ -6
  .م ولداز أ )1(ميمونه -7
  .م ولدز أالصغري ا ةملر -8
  .م ولدزينب الصغري از أ -9

  .م ولدأم كلثوم الصغري از أ -10
  .م ولدفاطمه از أ -11
  .م ولدامامه از أ -12
  .م ولدخديجه از أ -13
  .م ولدأم الكرم از أ -14
  .م ولدأم سلمه از أ -15
  .م ولدأم جعفر از أ -16

                                         
باشد، ميمونه به معني مباركه  عرب اسم مفعول از مصدر يمن يعني بركت ميميمونه در لغت  -1

  .است
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  .م ولدجمانه از أ -17
  .م ولدتقيه از أ -18

امـام حسـن، امـام    : قط اين پنج نفرشان ذريـه بـه جـاي گذاشـتند    از پسران امام ف
دختران امام با پسران عقيل بن ابـي طالـب   . حسين، محمد بن الحنفيه، عمر و عباس

و پسران عباس بن عبدالمطلب ازدواج كردنـد و ذريـه داشـتند كـه تفصـيل آن در      
  .از آنجا بجوئيد. كتب مطول تاريخ ذكر شده

  :مراثي امام

شعراي وقت در مرثيه امام اشعاري سروده انـد كـه اكنـون اشـعار دو      بسياري از
  .پردازيم ها مي كنيم و سپس به ترجمه آن ها را عيناً نقل مي نفر آن

  :گويد سود دئلي شاگرد امام در علم نحو است كه ميها ابواأل  يكي از آن

ـــأ   ث كـــانواال قـــل للخـــوارج حي
  فـــــال قـــــرت عيـــــون الحاســـــدينا

  عتمونــــافــــي شــــهر الصــــيام فجأ
  رًا أجمعينـــــابخيـــــر النـــــاس ضـــــ

  قتلـــتم خيـــر مـــن ركـــب المطايـــا
  وذللهـــــا ومـــــن ركـــــب الســـــفينا
  ومــن لــبس النعــال ومــن حــذاها
  ومــــــن قــــــرأ المثــــــاني والمبينــــــا
  وكـــــل مناقـــــب الخيـــــرات فيـــــه
ــــــا   وحــــــب رســــــول رب العالمين
  إذا اســتقبلت وجــه أبــي حســين
ـــــا ـــــوق الناظرين ـــــدر ف ـــــت الب   رأي
  وكنـــــــــا قبـــــــــل مقتلـــــــــه بخيـــــــــر

ــــــرى   اهللا فينــــــا مــــــوال رســــــول ن
ــــــاب فيــــــهيقــــــيم    الحــــــق ال يرت
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  واألقربينـــــا ويعـــــدل فـــــي العـــــدا
  

چشم شما كه حسـدمند هسـتيد و   : هان بگو به خوارج در هرجا كه باشند: يعني
آيا شما اين قدر در ديـن و  ! علي را از فرط حسد و شدت كينه كشتيد، روشن مباد

ن، ماه عبادت خـدا،  انسانيت پست و پائين بوديد كه در ماه صيام، ماه مبارك رمضا
بهتـرين  . به ما با قتـل كسـي فاجعـه و مصـيبت زديـد كـه بهتـرين خلـق زمـان بـود          

بهترين كسي بود كه پياده بـا نعلـين   . سوارگان رزمي و برترين تازندگان سواره بود
كسـي را كشـتيد كـه تمـام مناقـب و      . بهترين قاريان متدبر قـرآن بـود  . رفت راه مي

كسي را كشتيد كه حبيب رسول رب العالمين . بودفضايل نيك در وجودش متوفر 
نمـود   شدي چنين مـي  مي) علي(وقتي كه رو به رو با چهره نوراني ابي الحسين . بود

كه قرص كامل ماهتاب چهارده شبه باالي سرناظرين تجلي كرده و محيط موجود 
 زيرا دوست و محبوب. ما قبل از قتلش در خير و بركت بوديم. را منور كرده است

ديديم كه بدون ريـب   كسي در ميان خود مي. ديديم رسول اهللا را در ميان خود مي
كـرد و بـه حـدي عـادل بـود كـه در اجـراي عـدالت بـين           و ريائي، حق را اجرا مي

گرفـت نـه    عدالت را در نظر مي. گذاشت شاوندان نزدكيش فرق نمييدشمن و خو
  .اشخاص را

  :گويد بود كه مي يكي ديگر بكر بن حماد

ـــــــن م قـــــــل ـــــــلجـــــــم واألقـــــــدار الب   ةغالب
ـــــــــا   هـــــــــدمت ويحـــــــــك لإلســـــــــالم أركان

  يمشــــي علــــى قــــدمفضــــل مــــن قتلــــت أ
  ســــــــــالمًا وايمانــــــــــاً وأعظــــــــــم النــــــــــاس إ

  وأعلــــــــم النــــــــاس بـــــــــالقرآن ثــــــــم بمـــــــــا
ــــــــا شــــــــرعًا و  ــــــــاســــــــن الرســــــــول لن   تبيان

  صــــــــــــهر النبــــــــــــي ومــــــــــــواله وناصــــــــــــره
  ناقبـــــــــــه نـــــــــــوراَ وبرهانــــــــــــاضـــــــــــحت مأ

  لـــــه رغـــــم الحســـــود وكـــــان منـــــه علـــــى
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  )١(ابــن عمرانــا مكــان هــارون مــن موســى
  ذكـــــــــــرت قاتلـــــــــــه والـــــــــــدمع منحـــــــــــدر
  فقلــــــت ســــــبحان رب النــــــاس ســــــبحاناً 
  إنـــــــي ألحســـــــبه مـــــــا كـــــــان مـــــــن بشـــــــر

  المعـــــاد ولكـــــن كـــــان شـــــيطانا يخشـــــى
ـــــــــهفـــــــــال عفـــــــــ ـــــــــه ســـــــــوء فعلت   ا اهللا عن

ــــــ ــــــا روال ســــــقي قب ــــــن حطان   عمــــــران اب
ـــــــــاً  ـــــــــي شـــــــــقي ظـــــــــل مجترم ـــــــــه ف   لقول

ـــــــــه ظلمـــــــــا وعـــــــــدو  ـــــــــا قال ـــــــــال م   اناوق
ـــــــى  يـــــــا ضـــــــربةً  ـــــــا أراد بهـــــــا مـــــــن تق   م

ـــــــن ذي العـــــــرش رضـــــــواناإ ـــــــغ م   ال ليبل
  ذكـــــــــــــره يومـــــــــــــًا فأحســـــــــــــبهإنـــــــــــــي أل

  فـــــــــــي البريـــــــــــة عنـــــــــــد اهللا ميزانـــــــــــا أو
  ىً وردتـــــه لظــــــأ مـــــن غــــــوي  بـــــل ضــــــربةٌ 

ـــــرحمن غضـــــباناف   ســـــوف يلقـــــي بهـــــا ال
  نــــــــــه لــــــــــم يــــــــــرد قصــــــــــدًا بضــــــــــربتهكأ

ــــــــد نيرانــــــــا   إال ليصــــــــلى عــــــــذاب الخل
  

ير اسـت،  افتد در اثر تقـد  م، گرچه هر چيزي كه اتفاق ميجلبگو به ابن م: يعني
هـاي ديـن خـدا را بـرهم زدي و فـرو       اما واي بر تو كه با ايـن كـار منكـرت سـتون    

كسي را كشتي كه از حيث اسالم و ايمان بهترين و برترين خلق زمان بود،  .ريختي
. سنت رسول اهللا بود مكسي را كشتي كه عالمترين مردم به شريعت قرآن و به تعالي

اشـت كـه ماننـد نـور نمايـان و بـراي اثبـات        اي د مناقب حميده و فضـايل پسـنديده  
ــود    ــلم ب ــان مس ــاني او بره ــع انس ــات رفي ــاالت و درج ــوب و . كم ــاد و محب او دام

                                         
هـارون  ةأنـت منـی بمنزلـ«: اشاره به حديث صحيح نبوي است كه رسول اهللا در باره علي فرمود -1

  .»من موسی
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او كسي بود كه بـه رغـم حسـودانش مكـان و منـزلتش      . دهنده رسول اهللا بود ياري
نسبت به رسول اهللا در مكان و منزلت هارون نبي اهللا نسبت به موسي رسول و كلـيم  

ر حالي كه اشك از چشمانم به شدت جاري بود، به ياد قـاتلش افتـادم و   د. اهللا بود
مـن  . دانـم، اي پروردگـار عـالم    پنـدارم، مقدسـت مـي    منزهت مي: رو به خدا گفتم

) آورد اي به بار نمـي  واال چنين فاجعه(دانم كه از قيامت بترسد  قاتلش را بشري نمي
يا رحمتـت را بـر   اخـد ! رزارش ميامخدايا او را در اين ك. مدان بلكه او را شيطان مي

ان بن حطـان مبـاران كـه ابـن ملجـم شـقي مجـرم را سـتوده و ضـربتش را          قبر عمر
به به چه ضربت خوبي از مرد پرهيزكاري صادر شـد كـه   : (گويد تحسين كرده مي

مـن هرگـاه او را بـه يـاد     . خواسـت  از كارش جز رضا و خشنودي خدا چيزي نمـي 
  ).دانم ر نزد خدا بيشتر از خلق خدا ميآورم، ميزان حسناتش را د مي

ايـن ضـربت از مـرد    . خير، عمران بن حطـان در ايـن بـاره بـه خطـا رفتـه اسـت       
ايـن  . افكنـد  اين ضـربتش او را در آتـش جهـنم مـي    . بدانديش ستمگري صادر شد

مانـد كـه او از ضـربتش     چنين مـي . گيرد شقي خيلي زود مورد غضب خدا قرار مي
  .مخلد و جاوان بسوزد كه در آتش جهنم خواست جز اين چيزي نمي

مطالبي كه در نظر بود در اين كتاب كه جلد دوم تاريخ خلفـاي  ! خواننده عزيز
كـنم كـه    خـدا را شـكر مـي   . يابـد  باشد ذكر شود، در اينجا خاتمـه مـي   راشدين مي

ولـي  . عنايت فرمود و توفيق داد تا كـارم را چنانكـه آرزو داشـتم بـه آخـر برسـانم      
دارم مطلب مهمي را كه فهم آن الزم نم قبل از اين كه قلم از كتاب براد واجب مي

اين كتاب گفـتم، نسـبت    192همينطور كه در صفحه : است به قلم آوردم و بگويم
اي از حوادث اسف بار عهد خالفت حضرت علي نـه تصـريحاً و نـه     به هيچ حادثه

  .اي هم ابراز نداشتم ادهتليوحاً نه تنها قضاوت قاطع نكردم، بلكه حتي اظهار نظر س
هرگاه شما هم مانند من از قضاوت در ايـن قضـاياي غيـر موجـوده خـودداري      
كنيد، مرتكب گناهي نخواهيد شد و هيچگونه مسؤوليتي از ايـن بابـت در پيشـگاه    

هـا بـا صـحيفه     زيرا مردم عصور گذشـته درگذشـته انـد و آن   . خدا نخواهيد داشت
  :فرمايد فته اند كه ميشان به سوي پروردگاري شتا اعمال
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باشـد و هـركس بـد كنـد، بـه       هركس كار نيك كند، به نفع خودش مـي : يعني
  .زيان خود او خواهد بود

ن جهـان در بـاره گذشـتگان چـه سـودي دارد؟ اگـر       ايبنابراين، قضاوت ما در 
ها قضاوت كرديم و او را محكوم كرديم، حكم خـود را   كسي از آنفرضاً در باره 

  كنيم؟ چگونه در باره او اجراء مي
خداونـد سـبحانه و   . باشد فايده و بهيوده مي چون قضاوت در باره گذشتگان بي

بنـدگانش را متوجـه ايـن     ةالبقـر  ةسور 141و  134آيه قرآن يعني آيه تعالي در دو 
  :فرمايد مطلب كرده مي

﴿y7ù=Ï? ×π ¨Βé& ô‰s% ôMn=yz ( $yγs9 $ tΒ ôMt6 |¡ x. Νä3 s9 uρ $ ¨Β öΝçFö; |¡ x. ( Ÿωuρ tβθ è=t↔ó¡ è? $£ϑtã (#θçΡ%x. 
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مردم قرون گذشته محققاً درگذشته اند و آنچه در اين جهـان كـرده انـد    : يعني
 ه ازرسـد و نـ   ها ثـوابي بـه شـما مـي     نه از كارهاي نيك آن(باشد  براي خودشان مي

 هـا  شـما هرگـز مسـؤول اعمـال آن    . )شـود  ها گناهي متوجه شما مي كارهاي بد آن
دهيد كـه اگـر    براي شما نيز همان چيزي است كه خودتان انجام مي( .نخواهيد بود

  .)نيكو باشد ثواب و اگر بد باشد عذاب خواهيد داشت
 شـود  معني بوده و نمـي  آري، چون قضاوت در كار گذشتگان قرون گذشته بي

حق صاحب حـق را از كسـي كـه آن را ضـايع كـرده اسـت گرفـت و بـه او داد و         
كنيم، مجازات كرد؛ زيرا هيچكدام از طـرفين در   محكوم مي توان كسي را كه نمي

بـدين جهـت اسـت كـه     . ها با احكم الحاكمين است اين جهان نيستند و حساب آن
، بنـدگانش را  خدا طبق آيه فوق كـه در سـوره البقـره دو جـا ذكـر فرمـوده اسـت       

متوجه اين امر فرموده تا به فكر خودشان باشند، نـه ايـن كـه اعتـراض بـر ديگـران       
  .بگيرند
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امتش را از فرورفتن در اعمال مردم گذشته منـع   �همچنين حضرت رسول اهللا 
  :كرده است

  »فَِإنـُهْم َأْفَضَوا ِإَلى َما َعِمُلوااَألْمواَت َال َتُسبوا «
شـان   ها به سوي اعمـال  زيرا آن. ئي و سب مردگان باز نكنيدزبان به بدگو: يعني

  .هاست، نه با شما ها با خداي آن شتافته اند و حساب آن
وأصحابهم أجمعين وصلى اهللا على حضرت محمد وساير المرسلين وعلى آلهم 

  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين. حسان إلى يوم الدينوالتابعين لهم بإ
با بيسـت و نهـم    قول سال هزار و چهارصد هجري قمري مطاببيع األدوازدهم ر

  .ديماه هزار و سيصد و پنجاه و نه هجري شمسي

  سيد عبدالرحيم خطيب –بندر عباس 

  مرجع امور شرعي اهل سنت بندر عباس



    

  
    

  

 

        ﴾266﴿   ����طالب  علي بن ابي   

كه به تاريخ زندگي ابوبكر  »شيخين«كتاب اول اين مجموعه با نام 
بودنـد اختصـاص    �اهللا  كه هردو نفر پـدر زن رسـول   بو عمر 

  .يافته است
كه به تاريخ  »دو داماد«يعني  »صهرين«اينك كتاب دوم آن به نام 

  .پرداخته است بزندگي عثمان و علي 
آنچه مسلم است بين رسول اهللا و خلفاي راشدين هم قرابت نسبي و 

ابـوبكر و  (چه خليفـة اول و دوم  . هم خويشاوندي سببي وجود دارد
) عثمـان و علـي  (سـول اهللا و خليفـة سـوم و چهـارم     پـدر زن ر ) عمر

  .دامادهاي آن حضرت بودند
ــأثر از   آنچــه منجــر بــه شــهادت خلفــاي ســوم و چهــارم گرديــد مت

اي اسـت كـه بعـد از دورة شـش      توزانـه  هاي منافقانه و كينـه  حركت
. هـاي اسـالمي بـه وجـود آمـد      سالة خلفـاي اول و دوم در سـرزمين  

در قضــاوت مــا از تــاريخ نقــش  هـا  تحليـل و نگــارش ايــن حركــت 
  .مؤثري دارد

اين كتاب براسـاس منـابع تـاريخي موثـق و مـورد اعتمـاد بـه رشـتة         
  .تحرير درآمده است




