
 
 



 

  قال اهللا عزّوجلّ:
 ﴾ إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً﴿
  هر گونه پليدی را دور سازد و شما را پاك و پاكيزه بدارداز شما اهل بيت فقط  خواهدمی وندخدا

 )۳۳(سورة األحزاب: اآلية 

از احاديث شريف نبوی در منابع شيعه و سنی بر اين امر داللت دارند که اين آيه مبارکه تعداد بسيار زيادی 
، فاطمه، ی، عل|ويژه ايشان است و اينان: محمد» اهل بيت«در خصوص پنج تن آل عبا بوده، و واژه 

  باشند. به عنوان مثال رجوع کنيد به:يم حسن و حسين^
ـ ):  ۲۶۱صحيح مسلم (؛ ۳۰۴و  ۲۹۲: ۶، ۱۰۷: ۴، ۳۳۱: ۱هـ) ۲۴۱مسند احمد( نسائی  یالسنن الکبر و...؛ ۳۶۱: ۵هـ ):  ۲۷۹سنن ترمذی (؛ ۱۳۰: ۷ه

: ۳، ۴۱۶: ۲هـ):  ۴۰۵حاکم نيسابوری ( الصحيحين یالمستدرك عل؛ ۱۰۸هـ ):  ۳۱۰دوالبی ( الذرية الطاهرة النبوية؛ ۱۱۳و  ۱۰۸: ۵هـ ):  ۳۰۳(
كلينی ی اصول الكاف؛ ۱۰۴: ۷هـ ):  ۸۵۲ابن حجر عسقالنی (ی شرح صحيح البخاری فتح البار؛ ۱۹۷ـ): ه ۷۹۴زرکشی ( البرهان؛ ۱۴۷و  ۱۴۶و  ۱۳۳

هـ  ۳۸۱صدوق ( الخصال؛ ۳۷و  ۳۵هـ ):  ۳۶۳مغربی ( دعائم االسالم؛ ۲۹، ح ۴۷هـ ):  ۳۲۹ابن بابويه ( مامة والتبصرةاإل؛ ۲۸۷: ۱هـ ):  ۳۲۸(
أحکام  هـ )؛ ۳۱۰طبری ( جامع البيان و نيز به تفسير آيه در منابع زير ر. ک:. ۷۸۳و  ۴۸۲و  ۴۳۸ هـ ): ح ۴۶۰طوسی ( یمالاأل؛۵۵۰و  ۴۰۳): 

هـ )؛ تفسير  ۶۷۱قرطبی ( الجامع ألحكام القرآنهـ )؛  ۵۹۷ابن جوزی ( زاد المسيرهـ )؛  ۴۶۸واحدی ( أسباب النزولهـ )؛  ۳۷۰جصّاص ( القرآن
هـ )؛  ۳۲۰هـ )؛ تفسير عياشی ( ۱۲۵۰شوکانی ( فتح القديرهـ )؛  ۹۱۱سيوطی (الدر المنثور هـ )؛  ۸۲۵هـ )؛ تفسير ثعالبی ( ۷۷۴ابن كثير (

  هـ ) و بسياری از منابع ديگر. ۵۶۰طبرسی ( مجمع البيانمر؛ اولوا األ ی هـ ) ذيل آيه ۳۵۲هـ )؛ تفسير فرات کوفی ( ۳۲۹تفسير قمی (



 

   راست گفت | ارسول خد



 

  :|اهللاقال رسول 
  تارٌك فيكم الثقلين: كتاب اهللا وعترتی أهل بيتی ما إن تمّسكتم بهما لن تضّلوا أبداً، وإنّهما لن يفترقا حّتى يردا عليَّ الحوض.إّني 

 
 فرمايند: ىم |پيامبر اكرم

كه اين ی يد، هرگز گمراه نخواهيد شد و به درستكه به اين دو تمسك جوئی گذارم، كتاب خدا وخاندانم، اهل بيتم، تا زمانی می من دو [چيز] گرانسنگ در ميان شما برجا
  شوند تا در كنار حوض [كوثر] بر من وارد شوند.ی دو هيچگاه از هم جدا نم

 جز آن. و ۵۳۳، ۱۴۸، ۱۰۹/ ۳* مستدرك الحاكم ۱۸۹، ۱۸۲/ ۵و ج ۳۷۱/ ۴وج  ۲۶، ۱۷، ۱۴/ ۳* مسند أحمد ۴۳۲/ ۲* سنن الدارمي۱۲۲/ ۷صحيح مسلم/ 



 

 گفت راست | رسول خدا

  :نويسنده

 المطيریعلى  

  ظم حاتمی طبریكامترجم : 

^مجمع جهانی اهل بيت



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 راست گفت | رسول خدا 
  علی المطيرینويسنده: 

 ^مجمع جهانی اهل بيت اداره كل پژوهش ترجمه، تهيه كننده: اداره

  ترجمه: كاظم حاتمی طبری

 : مصطفی اسکندرییتطبيق و ويراستار

 ^، مركز چاپ و نشراهل بيت مجمع جهانیناشر: 

 نوبت: اول

 م  ۲۰۱۱هـ . ش /  ۱۳۸۹: تاريخ چاپ

 ۵۰۰۰تعداد: 

  مجاب هچاپخانچاپ: 
  ۹۷۸- ۹۶۴- ۵۲۹- ۶۶۵-۸شابك:

bayt.org-ul-www.ahl  
bayt.org-ul-info@ahl 
 محفوظ است حقوق چاپ



 

  فهرست
  ١٣ × مجمع سخن
  ١۵ × سندهینو ۀمقدم
  ١٧ × ھا زهیانگ

  ١٩ × نیمارق و نیقاسط ن،یناکث با قتال بر یمبن × یعل امام تیمامور

  ٢١ × )شکنان عتیب( ناکثان
  ٢١ × طلحھ

  ٢١ × امبریپ با طلحھ
  ٢٢ × ابوبکر با طلحھ
  ٢٣ × عمر زمان در طلحھ
  ٢۴ × عثمان با طلحھ
  ٢۶ × عثمان یخونخواھ و مروان

  ٢٧ × ریزب
  ٢٨ × عمر دید از ریزب

  ٢٨ × ریزب برابر در عثمان موضع
  ٢٩ × × نیالمؤمن ریام تذکر

  ٣٠ × ریزب کار انیپا
  ٣٢ × نیب ذره ریز ریزب و طلحھ
  ٣٣ × شھیعا نیالمؤمن ُامّ 



٨   

  ٣٣ × عثمان زمان در شھیعا
  ٣۵ × یکرد اشتباه یسوم در
  ٣٧ × × نیالمؤمن ریام با شھیعا

  ٣٩ × دف نواختن و یشاد
  ۴٠ × شکر ۀسجد
  ۴١ × یشکن مانیپ و انتیخ آغاز

  ۴٣ × ندیآی م در حرکت بھ ناکثان
  ۴۶ × متفاوت موضع دو
  ۴٧ × مشترک نبرد شھ؛یعا و حفصھ

  ۴٨ × حَوأب یسگھا
  ۵۴ × اصالح یبرا امیق

  ۵۵ × اصغر جمل جنگ
  ۵۶ × فرزندش بھ یمادر ۀنام
  ۵٧ × کندی م یفرماندھ شھیعا

  ۵٧ × جمل انیسپاھ با حجت اتمام
  ۵٨ × یمسم   با اسمِ  مسلم،

  ۶۵ × دانستی م را المال تیب مقدار ایگو
  ۶۵ × ثاریا

  ۶۵ × جمل سران ۀبار در امام ۀخطب از یبخش
  ۶۶ × خدا رسول کالم ی  درست

  ۶٧ × قاسطان
  ۶٧ × یفرمانبردار و عتیب بھ دعوت
  ۶٩ × وجدان و نید دنیخر



٩ 

  ٧١ × عثمان راھنیپ
  ٧٣ × فروشان کم بر یوا

  ٧۵ × ھیمعاو
  ٧٧ × امبریپ با ھیمعاو ۀنیک و یدشمن
  ٧٨ × بود حکومت و استیر ھیمعاو ھمت تمام

  ٧٨ × ساختند چھیباز را خود نید
  ٧٩ × کردی م کمک بود نفعش بھ جا ھر
  ٧٩ × حقارت و یپست
  ٨٠ × عاص بن عمرو
  ٨٢ × عثمان با عاص بن عمرو

  ٨٣ × دیگوی نم سخن ھوس سر   از امبریپ
  ٨۵ × بود سالحش عورتش کھ یقھرمان
  ٨۶ × یاشعر یابوموس
  ٨٩ × داردی م باز یعل یاری از را مردم یابوموس

  ٩٠ × ودفرم امر یریگ کناره بھ را یابوموس فقط امبریپ
  ٩١ × شد خود مغلوب
  ٩٣ × × یعل کالم در یاشعر

  ٩۴ × پسر ھب پدر از نھیک راثیم
  ٩۴ × طلب جاه خیش
  ٩۵ × ھم بھ ھیشب یھا دل
  ٩۵ × نیصف ریمس در×  یعل

  ٩۶ × دیشھ راھب
  ٩٧ × میکر اخالق



١٠   

  ٩٨ × است قرآن با یعل
  ٩٩ × یتباھ بھ دعوت کننده، گمراه غاتیتبل
  ١٠٠ × َبدر گِرد بھ انیبدر

  ١٠١ × ھند پسر با سابقھی ب اشخاص
  ١٠٢ × عّمار دست بھ تیھدا
  ١٠۴ × دهینام خدا کھ بخوانشان ینام بھ
  ١٠۵ × عمار ۀدربار امبریپ سخن
  ١١٠ × تیحکم یّۀقض
  ١١٣ × شودی م تکرار ھیّ بیحد صلح
  ١١۵ × االغ و سگ یبایز شینما
  ١١٧ × امبریپ سخن   ی  راست

  ١١٩ × )برگشتگان نید از( مارقان
  ١٢٢ × جدل و ینادان

  ١٢۴ × دشمن با یحت یبزرگوار
  ١٢۵ × یزشت و قباحت
  ١٢٧ × دروغ منجّمان و دیگوی م راست خدا
  ١٢٩ × نمیبی م اسبان یپا ریز را تو
  ١٢٩ × ماند خواھندن زنده نفر ده آنھا از و شد نخواھد کشتھ نفر ده ما از
  ١٣٢ × حق سخن ،|امبریپ سخن

  ١٣۴ × دهیبرگز اتیروا
  ١٣٧ × نادرست یسخن بھ راگذ یپاسخ
  ١٣٨ × دیالحدی اب ابن دیعقا و آرا
  ١۴۴ × ملعونھ ۀشجر



١١ 

  ١۴٩ × ثیحد مصادر از یبخش
١۵٣ × مھم مـآخذ و منابع





 

 سخن مجمع
در عصر كنوني، كھ عصر نبرد فرھنگ ھاست، ھر مكتبی كھ بتواند با بھره گیری از شیوه ھای مؤثر 

ی جھانیان اثر  اندیشھ بر ده ھای خود بپردازد، در این عرصھ پیشتاز خواھد بود وتبلیغ، بھ نشر ای
 خواھد گذاشت.

مكتب  فرھنگ تشیع و دیگر بھ اسالم و پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران، نگاه جھانیان یك بار
ان برای و دوستان و ھوادار ،دشمنان برای شكستن این قدرت فكری و معنوي .معطوف شد ^اھل بیت

فرھنگي، بھ ام القرای این فرھنگ ناب و تاریخ ساز  الھام گیری و پیروی از الگوھای حركت انقالبی و
 چشم دوختند.

با درك ضرورت ھمبستگی و ھمفكری و ھمكاری پیروان خاندان عصمت و در  ^مجمع جھانی اھل بیت
شیعیان و  قخال  عظیم و كارظمد و  كارگیری نیرویھ راستای ایجاد رابطھ ی فعـّال با شیعیان جھان و ب

مھ نھاد، تا از طریق برگزاری ھمایش ھا و نشر كتب و ترج گام اندیشمندان مذھب جعفری در این میدان
و اسالم ناب محمـّدی بپردازد.  ^آثار و اطالع رسانی در حوزه ی تفّكر شیعی بھ گسترش فرھنگ اھل بیت

در این میدان  "ظلھ مد  "ظم رھبری حضرت آیت   خامنھ ای خدا را سپاس كھ با ھدایت ھای ویژه مقام مع
است در آینده، این حركت نورانی و اصیل،  حسـّاس و فرھنگ ساز، گام ھای مھمـّی برداشتھ شده و امید

ھرچھ پویاتر وبالنده تر شود و جھان امروز و بشریت تشنھ بھ معارف زالل قرآن وعترت، بیشتر از 
 كتبی و مكتب عرفانی واسالم والیی بھره مند وسیراب گردد.چشمھ سار این معنویت م

می تواند جلوه  ،^بیت لاھ براین باوریم كھ عرضھ ی درست وكارشناسانھ و منطقی و استوار فرھنگ
ھای ماندگار میراث خاندان رسالت و پرچمداران بیداری و حركت و معنویت را در معرض دید جھانیان 

فرھنگ ھای ضّد اخالق و انسانیت را  الت مدرن وخودكامگی جھانخواران ودنیای خستھ از جھ قراردھد و
 بسازد. #ی حكومت جھانی امام عصر، تشنھعصر ظھوردرآستانھ ی 

از این رو، از آثار تحقیقی وتالش علمی محّققان و نویسندگان در این مسیر استقبال می كنیم و خود 
 در نشر این فرھنگ متعالي، تالش می كنند.را خدمتگزار مؤلّفان و مترجمانی می دانیم كھ 

*** 



 راست گفت |رسول خدا  ١۴

 آقای علی المطیری برای تالیف و اکنون جای آن دارد، تا کمال تشکر خود را از استاد ارجمند جناب
داشتھ و از تمام ھمکارانی کھ ما را در بھ ثمر  زارترجمھ این کتاب اب برای كاظم حاتمي طبريآقای 

 اری نماییم.ز، سپاسگداره ترجمھدست اندرکاران ا رسیدن این اثر یاری کردند بھ ویژه
   یمعاونت فرھنگ        

 ^اھل بیت یمجمع جھان



 

  مقدمۀ نویسنده
اند بسیار جستجو کردم تا بھ خبر یا نقل کرده |ھ از پیامبر اکرمھ و خاصّ در میان روایاتی کھ عامّ 
 جمع کرده باشد.ر را با یکدیگنبوت و امامت نشانھ ھای  واثری دست یابم کھ دالیل 

حدیثی چون قرص خورشیِد نیمروز، بر من درخشید کھ  ،از میان اخبار و احادیث ،در نتیجۀ این جستجو
کھ حق را  ،دالیل و معجزات در بر دارندۀبھ اثبات رسیده است؛ حدیثی  |از پیامبر اکرم صدور آن 

تن بھ در آورد و تنھا در جستجوی البتھ برای کسی کھ پیراھن لجاج و عناد از  ؛کنداز باطل جدا می
 باشد. جھانیانخشنودی پروردگار 

 آن حدیث شریف این است کھ رسول گرامی در بارۀ ھمسر زھرای بتول فرموده:
مارقان و قاسطان و ناکثان ای علی، تو با  ؛ ، إنَّکَ ُتَقاِتُل النَّاِکِثیَن َو الَقاسِِطیَن َو الَماِرِقینَ یُّ ل  ا ع  یَ 

 کرد.نبرد خواھی 
نمایان شریف این حدیث از و شدت عالقۀ آن حضرت بھ سرنوشت این امت  |ویژۀ پیامبر اکرم اھتمام 

ت را از سده و دوھای راه را بھ ایشان نمایانھ، نشانھآشکار ساختخود  امتاست. حضرتش حق را بر 
امبران الھی رسالتی ھمچون سایر پی ،دشمن بھ آنان باز شناسانده است. رسول خدا در این راستا

امت خود را نیز بلکھ عالقۀ ایشان بھ سرنوشت امت خود بیش از آنان بوده و بھ ھمین دلیل  ،داشتھ
بھ روشنی راه را بھ  و خطر را نمایانده، ، امیدوار کرده،و راه بھانھ جویی را بستھ بیم داده

 نشان داده و ابھام را برطرف ساختھ است.آنان 
[اى پیامبر، ] ؛ )َنذیًرا ُمَبشًِّرا وَ ّنا َأْرسَْلناَك شاِھًدا َو إِ (فرموده است:  یزنگونھ کھ خدای تعالی  نھما

 ١....اى فرستادیم] گواه و بشارتگر و ھشداردھندهما تو را [بھ ِسَمتِ 
ھیچ انگیزه و منفعت شخصی،  ،بر دیگران × م داشتن علیدر مقدّ  |ناگفتھ پیدا است کھ رسول خدا 

بعضی  چنانکھاجحاف و ستمی در حق بقّیھ روا داشتھ شود؛ تا ی را مالک قرار نداده اخانوادگی و طایفھ
کھ  گویدمیکسی را این سخن  »بنی ھاشم جمع شود!خاندان  سالت و نبوت دررخوش نداریم «گفتند: 

                                                           
 ۴۵/احزاب - ١



 راست گفت |رسول خدا  ١۶

 |شناسد و یا خود را بھ نادانی زده و بھ پیامبر اکرم نمیجایگاه واال و شامخ رسالت و نبوت را 
ت کند و چنین معتقد است کھ گویا پیامبر، حجّ چشم کسری و قیصر یا یکی از پادشاھان دنیا نگاه میبھ 

 ،مانند سایر افراد بشر در جھت منافع شخصی خود ،خدا و خلیفۀ الھی و واسطۀ بین حق و خلق نبوده
و افسوِس چنین موجب آه  کھچنان ھم ،گردد. اما این حدیث شریفدستخوش حّب و بغض و خشم و شھوت می

ھا و معجزاتی نیز ھست ھا، بشارتنشانھ مردمانی است کھ در برھوت نادانی و تاریکی سرگردانند، حاملِ 
 را با ھم خواھیم خواند. ھاآنکھ بھ زودی در خالل روایاتی کھ خواھد آمد 

تعالی اسالم حدیثی است کھ موجب  ،رفتھ × بر صاحب روز غدیر، حضرت امیر کھ بیان آنچھو بدنبال آن 
ھای سالم را درخشان، و دل و و بر طرف شدن ابرھای اوھام خواھد شد و این امر، حقیقت را آشکار

 خواھد کرد. فروتن وپذیرا 
نام  × بھ صراحت از علی تا بھ آخر از ھمان روز اول |بینیم کھ پیامبر اکرم می ،بھ این دو دلیل

 .٢برده است؛ از یوم اإلنذار تا یوم الدار
یشان برای این امر آماده  نھاابود تا مردم حق را بپذیرند و جزمینھ سازی برای این  ھااینمامی ت

 ﴾كاِرُھونَ  َو َأْكثَُرُھْم ِلْلحَقّ ﴿کھ:  چھ زیبا فرمودنخواستند و  چیزیمردم جز ناسپاسی  شود؛ ولی بیشترِ 
 ٣.] بیشترشان حقیقت را خوش ندارندو[لى

 ٤.دانندولى بیشتر مردم نمى ﴾َو لكِنَّ َأْكثََر الّناسِ ال َیْعَلُمون﴿ و بارھا تکرار فرمود کھ:
و موسی و ھارون کرد کھ بانگ می می شوند ایتندیس گوسالھ دنبالھ رومردمان است کھ  اکثریتِ  این حالِ 

 را رھا می کنند!
و چون داد و ستد یا سرگرمیى ببینند،  ﴾ِئًماَو ِإذا َرَأْوا ِتجاَرًة َأْو َلْھًوا اْنَفضُّوا ِإَلیْھا َو َتَرُكوكَ قا﴿

 ٥د.كنناى ترك مىشوند، و تو را در حالى كھ ایستادهآور مىبھ سوى آن روى

                                                           
خویشان خود را جمع کرد و برای اولین بار پیامبرِی خود  |یوم اإلنذار و یوم الدار سھ روزی است کھ پیامبر اکرم  -٢

 ن پشتیبانی کند وصی و جانشین من خواھد بود.را بر آنان آشکار فرمود و در آن، وعده داد کھ ھر کس امروز از م
 ٧٠/ مؤمنون - ٣
 ١٨٧/ اعراف - ٤
 ١١ /جمعھ - ٥



 ١٧   مقدمۀ نویسنده

آن  |و رسول خدا  »بندگان دنیایند و دین الیۀ نازکی از آب دھان بر نوک زبانشان است ،مردم« آری،
 :کھ فرمود بھ درستیجا

 ٦.ِبالَنعل  سَُنَن اّلِذیَن ِمن َقبِلکُم حَذَو النَّعلِ  َلَترَکبُنَّ و الذی ًنفسی ِبیَِده 
خواھید تکرار گذشتگان خود را مو بھ مو  بھ یقین، ھمان شیوه یسوگند بھ کسی کھ جانم در دست اوست 

   .کرد

 ھاانگیزه
ھدفش تکھ کردن و گزینش و جداسازی  پیدا شده کھحاشیھ نگاری در دوران ما آفتی بھ عنوان تحقیق و 

. ھضم می کند و ریشھ کن می سازد آنچھ را کھ برافراشتھ و سرفراز است منابع کھن است و این کار،
 ما حفظ و حراست حقایق در برابر این آفت است. ھدفِ 

و در اموری  بینم کھ بھ جای در از دیوار وارد خانھ شدهنگرم میمینوشتھ ھای اینان ھنگامی کھ بھ 
بحث بھ اختصار و  موضوع اصلی سخن داده، اما پیرامون دادِ  مفّصلبسیار  داردنکھ ربطی بھ اصل موضوع 

 اند.ایجاز سخن گفتھ و از کنار آن گذشتھ
آوری کنم تا صاحبان اندیشھ از لذا بھ نظرم آمد کھ این حقایق را مرتب و پیراستھ در کتابی جع

اینك این  )سٌَل باِرٌد َو شَرابٌ ھذا ُمْغتَ (آنھا اطالع بایند و سخن خدای تعالی بر آن راست آید کھ 
 ٧.سارى است سرد و آشامیدنىچشمھ

بلکھ  ،نقابی نیستو  بر آن، پوششو آنگاه باشد کھ خواص و عوام از آن سرچشمھ سیراب شوند؛ چرا کھ 
 .آشکارا و روشن است
ده را در پراکن جدا از ھم را نظم داده، این جواھراتِ  موجب شد تا این کلماتِ  ،این دالیل و اسباب

کاخی استوار و  ھا آنتا از چیده ھای پراکنده را در کنار ھم ی در کنار ھم آورده و این خشتارشتھ
 بنیان گذارم. ،ھاترین جواھراتبصوص و گرانن بھ زیباترین نُ مزیّ 

بسا جوانمردی را بینی کھ فضایل جوانمردی دگر را انکار کند اما چون آن جوانمرد رخت از جھان بھ 
 ٨.گردد تا آن را با آب طال بنگاردای از او میحریصانھ بھ دنبال نکتھ باقی کشد دیار

                                                           
 ١١/١٧٠ج و کنز العمال ٢۴٠/ ۶طبرانی ج المعجم الکبیر - ٦
 ۴٢سوره ص / - ٧
 تری الفتی ینکر فضل الفتی        ما دام حّیًا فإذا ما ذھب     -٨
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  یکـتبھ عنھ بماء الـذھب    لـحَّ بھ الحرص علی نکـتۀ              



 

 ٩مبنی بر قتال با ناکثین، قاسطین و مارقین. × ماموریت امام علی

خلیفھ ی اوست کھ از جانب خدای سبحان وظیفھ ی ت خدا بر مردم و حج   کھآن جااز  |پیامبر اکرم 
وانگذاشتھ، جز ی را کھ بر امت اسالم خواھد گذشت مر و رویداد مھمّ ھیچ ا رساندن پیام الھی را دارد

باقی بھانھ جویان برای امت خود بیان فرموده است تا حجت بر آنان تمام شده و عذری برای این کھ 
 نماند.
کھ خدای  فرمانش داد،امت خود را بیم داد و امیدوار کرد و  خطر را گوشزد نمود و اکرم نیز پیامبر

 رمود:تعالی ف
 ١٠)َو داِعیًا ِإَلى  ِّ ِبِإْذِنھِ َو ِسراجًا ُمنیًرا* یا َأیَُّھا النَّبِيُّ ِإّنا َأْرسَْلناكَ شاِھًدا َو ُمبَشًِّرا َو َنذیًرا (

سوى خدا بھ فرمانش و ھ ب دعوتگر و *اى دھندهرسانى و بیمھمانا فرستادیمت گواھى و مژده ،اى پیمبر
 .چراغى درخشان

تمام رویدادھای مھم ه است. بیم داد جزایی ھولناکبشارت و از  را بھ پاداشی درخور، شامت ،آن حضرت
و امت  باز خواست می کند ھاآنخداوند در بارۀ کھ  نھااھم .خواھد داد یا و دشواری کھ روی داده و

ھان و حجت و برکافی بھ اندازۀ  ،ھمۀ این موارد برای است،حق در آن موارد  ناگزیر از شناسایی
و چھ پس از رحلت و انتقال حضرتش بھ رفیق  |چھ در زمان حیات مبارک رسول گرامی  ؛بیان موجود است

 اعلی تا آخرین رویدادی کھ در این جھان روی دھد.
آن حضرت از اولین فتنۀ بعد از خود کھ مسئلۀ امامت، خالفت و جانشینی بود آغاز فرمود و بھ آخرین 

 است ختم کرد. #امام مھدی جریان وی خواھد داد کھ رویدادی کھ در این امت ر
و  تھا و بلکھ صدھا روایت از آن وجود مقدس صادر شده است کھ با حجّ کنید دهست کھ مالحظھ میجااین

 .است بیان فرمودهگرفتاری ھا ھا و حق را در ھر کدام از این رویدادھا و فتنھ ،برھان
                                                           

  .ُاِمرُت ِبِقَتاِل النَّاِکِثیَن َو الَقاِسِطیَن َو الَماِرِقینَ  :فرمود ×امام علی  -  9
 کند.نیاز میشھرت این حدیث و ثبوت آن نزد مسلمانان ما را از ذکر منابع و اسناد آن بی

مراجعھ کند  ٢/٣٩٨فضائل الخمسةو  ٢/١٩۴ الغدیر بھ اما اگر کسی خواست از منابع و اسناد این حدیث اطالع حاصل کند
 اند.کھ بھ اندازه کافی منابع و اسناد این حدیث را از شیعھ و سنی بیان کرده

   ایم.ما نیز بخشی از این اسناد و منابع را در انتھای این کتاب تحت عنوان منابع حدیث آورده
 .۴۶ -۴۵/سوره احزاب -١٠
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باره ی آکنده از روایات نبوی است در نیز  اھل سنت و جماعت ھایکتاب ،ھای شیعھ کھ بگذریماز کتاب
و راه نجات و ح یصحدر این کلمات، مسیر  | ارسول خد .خواھد شدرو بھ رو آنچھ این امت با آن 

 .روشنی بیان فرموده استھ برھایی را 
رحمت، راه ر پیامباینکھ جز  نبودبا سرنوشت و آیندۀ امت اسالم  گره خوردهسرنوشت ساز ھیچ رویدادِ 

 ھدایت و رشد در آن واقعھ را بھ امت خود شناسانده است.
ھای نبوت، عظمت و اعجاز آن حضرت آشکار ھا نشانھو اگر نگویم در ھمۀ این روایات، در بیشتِر آن

کھ مضمون فرمایش ایشان در پیش بینی آن رویداد و فتنھ محقق شده و صدق کالمشان بھ چرا  ؛گشتھ
 .اثبات رسیده است

تاریخ و سیره دست  حدیث در رشتۀاز جملۀ این روایات و اخبار، خبر مشھوری است کھ ھمۀ مؤلفانی کھ 
ھم از آن اطالع دارند چھ رسد بھ پرده نشین زنان  ،اند آن را نقل کرده و بھ قول معروفبھ قلم برده

- کھ ابن ابی تا جایی از روایات مشھوری است کھ منابع و مآخذ فراوانی دارداین حدیث شریف . مردان
بھ اثبات رسیده  |: صدور این روایت از پیامبر اکرم با قاطعیت اعالم می دارد کھالحدید معتزلی 

ای علی، تو با ناکثین  ١١.َیا عَِلیُّ، إنَّکَ ُتَقاِتُل النَّاِکِثیَن َو الَقاِسِطیَن َو الَماِرِقینَ فرمود:  × کھ بھ علی
 کرد.و قاسطین و مارقین نبرد خواھی 

و  است کھ ھیچ شک و شبھھمعنا بھ این  |روایت از پیامبر اکرم ثبوت الحدید بھ تعبیر ابن ابی
 و ھرچھ ھست ثبوت و یقین است.نیست درکار در اینکھ روایت از آن حضرت صادر شده تزلزلی 

این برھھ  پردازیم؛ زیرامیدستھ ھر کدام از این سھ  شرح احوالبھ  ،اینک با رعایت ایجاز و اختصار
و البتھ بھره ھای فراوان و وجود ندارد.  گوییزیاده بسیار مشھور است و دلیلی برای ،از تاریخ

 این رویداد ھا بر کسی پوشیده نیست.یادگیری و عبرت اندوزی و معجزات آشکار نبی و وصی، در بررسی 

                                                           
 .١٣/١٨٣:   ھج البالغشرح نھالحدید ،ابن ابی -١١



 

  (بیعت شکنان)ناناکث
ن و نقض پیمان و میثاقشان بھ این نام، شکستن سوگندشااین گروه را بھ دلیل  |پیامبر اکرم 

َو جَحَُدوا ِبھا َو (بستھ بودند  × بیعتی کھ محکم و استوار با حضرت امیر المؤمنین خوانده است؛ نقض
ھاى  كھ دل حالى در انكار كردند را ھاآن و بھ ستم و سركشى ١٢)اسَْتیَْقَنْتھا َأْنُفسُُھْم ظُْلًما َو عُُلو ا

 .داشت ھاآنھ ایشان یقین ب
بنابراین، سزاوار است پیش از ھر چیز این . رھبران این فتنھ عبارت بودند از طلحھ، زبیر و عایشھ

 سھ تن را بیشتر بشناسیم.

 طلحھ
است. پدرش پسر عموی ابوبکر بوده،  ۀمر  از بنی تمیم بن  ،بن عبید   بن عثمان طلحۀوی، ابو محمد 

ھمسر ابوسفیان بن صخر بوده کھ وی را طالق داده  ،از عبید  حضرمی است. وی پیش دختر  ھمادرش صعب
 باز دلش ھوای وی را کرده و اشعاری با مطلع زیر در بارۀ وی سرود: ،اما پس از طالق

 ١٣.محبوب ھمواره نزدیک استایم اما بینم کھ من و صعبھ از ھم دور افتادهچنین می
 ١٤.فلج شدطلحھ در جنگ احد مجروح گردید و چند انگشت وی 

 طلحھ با پیامبر
َو ما كاَن َلكُْم َأْن ُتْؤُذوا َرسُوَل  ِّ َو ال َأْن َتْنِكحُوا َأْزواجَُھ ِمْن َبْعِدِه َأَبًدا ﴿وی کسی است کھ آیۀ کریمۀ : 

 درباره ی وی نازل شده است. )١٥ِإنَّ ذِلكُمْ كاَن ِعْنَد  ِّ عَظیًما

                                                           
 .١۴/سوره نمل -١٢
 و إنِّی َوَصعَبَۀ فیما أَری        بعیدان َو الَوُدوُد َقِریبٌ  -١٣
:  عیون االخبارو ابن قتیبھ ،  ٣/۴٣، چاپ علمیھ بیروت :  الّروض األنفو  ١/٢٢۵ شرح نھج البالغھالحدید ، ابن ابی -١٤
۴/١٠١. 

] او بھ نكاح خود درآورید، چرا انید، و مطلقًا [نباید] زنانش را پس از [مرگو شما حق ندارید رسول خدا را برنج -١٥
 .۵٣/سوره احزاب. ] بزرگ استكھ این [كار] نزد خدا ھمواره [گناھى
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 ما از پس و! کندیم منع مانیعموھا دختر از را ما د: آیا محمّ این آیھ ھنگامی نازل شد کھ طلحھ گفت
 .١٦کرد میخواھ ازدواج یو زنان با مرگش از پس حتما   رسد فرا مرگش اگر کند؟یم ازدواج زنانمان با

و رسول خدا  ،کنمازدواج میوی ھمچنین گفتھ بود: اگر رسول خدا بمیرد قطعًا با دختر عمویم عایشھ 
 ١٧ن آزرده شد و این آیھ نازل گردید.از شنیدن این سخ

 این خطاب بھ طلحھ × علیسخنان آمده: از  ۵۶ فحھ یص ٩ لدالحدید جن ابیبا ھالبالغ نھج شرحو در 
 :است

 .١٨اِئناس  َو أّما أنَت َیا َطلَحُۀ َفُقلَت: إن َماَت ُمَحمٌَّد َلُنَرکَِّضنَّ َبیَن َخالخِیَل ِنسَاِئِھ َکَما َرّکضَ َبیَن َخالخِیَل نِ 
 داد میخواھ جوالن زنانش یھاخلخال نیب ردیبم دمحم   اگر: یگفت کھ یبود تو نیا طلحھ، یا تو اما و

 . داد جوالنزنانمان  یھاخلخال نیب او چنانکھ

 طلحھ با ابوبکر
بن عبید   بر ابوبکر وارد شد و گفت: ای خلیفۀ رسول خدا، بھ من خبر رسیده کھ عمر را بھ طلحھ 
از دست او  ، مردمکھ تو در کنارش بودی با اینای ای در حالی کھ دیدهی خود بر مردم برگزیدهجانشین

تو فردا پروردگارت  کھانبد .اند؛ وای بھ روزی کھ بھ تنھایی بخواھد بر مردم حکومت کندچھ کشیده
مرا بنشانید.  گفت:با رعیت خود چھ کردی. ابوبکر  او از تو خواھد پرسید کھرا مالقات خواھی کرد و 

ترسانی؟ وقتی پروردگارم را مالقات کردم و او از من پرسید آیا مرا از خدا می :وی گفتپاسخ سپس در 
 ١٩در پاسخش خواھم گفت: بھترین اھل تو را بر آنان جانشین قرار دادم.

 طلحھ گفت: ای خلیفۀ رسول خدا، آیا عمر بھترین مردم است؟
بھ خدا سوگند. او بھترینشان است و تو  ،گفت: آریو ت در این ھنگام خشم ابوبکر شدت یاف

نھادی و دادم بینی خود را در پس گردنت میاگر تو را والیت میبھ خدا سوگند،  کھانبدترینشان. بد
 .بردی کھ تنھا خدا بتواند تو را سر جایت بنشاندچنان خود را از حد و اندازۀ خود فراتر می

                                                           
 با اندکی اختالف. ۵/٢١۴ المنثور الّدرجالل الدین سیوطی ،  -١٦
 ابن سعد.و طبقات  ریالقد ضیخازن، ف ،یَبَغو ر،یابن کث ،یآلوس ،یُقرطبدر تفسیر آیھ ، ر.ک : تفاسیر  -١٧
 .٨٨/فھیالسقابوبکر جوھری ،  -١٨
 .١٣حوادث سال   ٣/۴٣٣:  یطبر خیتار -١٩



 ٢٣  (بیعت شکنان) ناکثان

خواھی مرا در دین خود بھ فتنھ بیندازی و از ای و میمالی آمدهیدر حالی کھ چشمانت را م اکنون
اگر بھ اندازۀ فاصلۀ بین دو  کھانبرخیز کھ خدا ھرگز پاھایت را استوار نکند؛ بد ؟رأیم بازگردانی

ی برتافتھ، یا از وی بھ بدی یاد وبار دوشیدن شتر زنده بمانی و بھ من خبر برسد کھ از حکومت او ر
آب طلب کنید و سیراب نشوید و ملحق خواھم کرد؛ جایی کھ  ٢٠ُقّنھ را بھ گدایان و گرسنگانِ ای تو کرده

بچرید و سیر نگردید و از ھمین حالت شادمان و راضی باشید. طلحھ با شنیدن این سخنان برخاست و 
 ٢١بیرون رفت.

 طلحھ در زمان عمر
شما درباره ی گفت: آیا  ھاآنب بھ از سخنان عمر در روز تعیین اعضای شورای شش نفره است کھ خطا

 ؟چیزی بگویم
این در حالی بود کھ عمر از طلحھ بخاطر -؟و گفت: بگویم یا سکوت اختیار کنمکرد  سپس رو بھ طلحھ

بگو کھ  :طلحھ گفت -سخنانی کھ در اواخر خالقت ابوبکر درباره اش گفتھ بود ناراحت و دل ناخوش بود
 .یافت نخواھد شددر ھر صورت در سخنت چیزی از خیر 

شناسم کھ انگشتت در جنگ احد مجروح شد و تو از آنچھ برایت پیش آمده تو را از روزی می :عمر گفت
و پیامبر نیز در حالی از دنیا رفت کھ بھ جھت آن سخن کھ در روز  ٢٢بود نا راحت و خشمگین بودی

 نزول آیۀ حجاب بر زبان راندی بر تو خشمناک بود.
 یۀبود کھ چون آ نیکھ طلحھ گفت ا ی: سخندیجاحظ گو ابوعثمانِ  گوید: استادم ابن ابی الحدید می

رسول خدا نقل کردند گفت: حجاِب امروِز آنان چھ  یکھ سخنش را برا یحجاب نازل شد در حضور کسان
 .کرد میخواھ ازدواج زنانش با ما و ُمرد خواھد فردا او داشت؟ خواھد) امبری(پ شیبرا یادهیفا

 امبریکھ پ یگفت نیاز ا شیپ: تو گفتیمعمر  بھبود و  جا آن در ی: اگر کسدیگو نیھمچن ابوعثمان
 بھ امبریکھ پ ییگویبود. حال چگونھ بھ طلحھ م یشش نفر راض نیاز ا ،خود در ھنگام رحلتِ  |اکرم 

 را رعم قطعا  بود؟  یناراضتو  ازو  نیخشمگرفت کھ بر تو  ایدار دن از یحال در یکھ گفت یسخن لیدل

                                                           
در  ٣٠/۵٢١ االنوار بحار ،عالمھ مجلسی  -در راه بصره بھ مکھ است؛ ر.ک: حومانۀ الدراجُقّنھ نام مکانی نزدیک  -٢٠

  م. مترج -٣٢۵/ ٢ البلدان معجمپاورقی و یاقوت حموی ، 
 .١/١۶۵البالغھ نھج شرحالحدید ، ابن ابی -٢١
 .۵/٢٩۵و ٢٩٢:  کنز العّمال -٢٢



 راست گفت |رسول خدا  ٢۴

 د،یبگو عمر بھ را نیا از ترنرم مراتب بھ یسخن داشت جرأت یکس چھ اما. کردیم محکوم خودش کالم با
 ٢٣؟یحرف نیچنچھ رسد بھ 

 طلحھ با عثمان
طلحھ از کسانی بود کھ شدیدترین اعتراضات را نسبت بھ عثمان داشت و زبیر در الحدید گوید: ابن ابی

 ٢٤داشت. این جھت نسبت بھ او نرمش بیشتری
اند، روایت دست بھ قلم برده ٢٥کسانی کھ در بارۀ واقعۀ دارنویسد: او ھمچنین در ھمین صفحھ می

ای از مردم پوشانده بود و بھ سوی خانۀ چھرۀ خود را با پارچھ ،اندکھ طلحھ در روز قتل عثمانکرده
عثمان نتوانستند از در  ۀنخا اند کھ چون محاصره کنندگانِ انداخت. ھمچنین روایت کردهعثمان تیر می

آن خانھ بھ  را از راه بامِ  ھاآنو  بردهاز انصار  یکی ۀطلحھ آنان را بھ خان ،او شوند ۀوارد خان
 و او را بھ قتل رساندند. افتھیبر عثمان دست  ب،یترت نیکرد و بھ ا تیعثمان ھدا ۀخان

 محاصره و مردم کردن جمع وثمان قتل ع انیدر جر طلحھ: سدینویم ۴ یفحھص ،١٠ جلد در نیھمچن یو
ھم  عمل درو  پروراندیخالفت در سر م یو ھوا کرد یاریبس تالش او کشتن بھ مردم کیتحر و عثمان کردن

المال را در دست گرفت و مردم دورش  تیب یدھایکل کرده، تصرف را المال تیب و گرفت دست در را الفتخ
  ٢٦کنند. عتیالفت با او بنمانده بود کھ بھ عنوان خ یزیرا گرفتند و چ

 ھگفت: افسوس بر فرزند حضرمیّ نویسد: روایت شده کھ عثمان میمی ٣۵ فحھ یص ،٩ لدوی ھمچنین در ج
 و است من خون ختنیر ی  پ در نکیا او اما دادم طال از آکنده) گاو(پوست  ھارب   نیچند بھ او(طلحھ) 

 یو بھاو را  یکار موفق نکن و عواقب سرکش نیرا بھ ا یو خداوندا،. کندیم کیتحر کشتنم بھ را مردم
 .انیبنما
 دیبن عب طلحھگفت: عثمان از  ی: ابوجعفر طبرسدینویم ١۶١ ی فحھص ،١ جلد در نیھمچن دیالحدیاب ابن

گفت:  عثمان. ریو بگ ایتو حاضر است ب پولطلحھ بھ او گفت:  یطلبکار بود. روز ناری  پنجاه ھزار د

                                                           
 .١/١٨۵ شرح نھج البالغھالحدید ، ابن ابی -٢٣
،  ٣/١٧۴  کامل خیتار،  ۴٣١ ،۴/٣٧٩،۴٠۵ یطبر خیتار،  ۴٠،۴۶،۴٩ص ۵ ج دیالفر العقد ،٣۵/٩ شرح نھج البالغھ -٢٤
 .١٢٨٧،   ١١٩٩،  ١١٩٧،  ۴/١١۶٩ ۀالمنور ۀنیالمد خیتار
  منظور از واقعھ دار حادثھ کشتھ شدن عثمان است. -٢٥
 اند.ذکر کرده ۵/٢٩٧ کنز العّمالو  ۵/۴٠ دیالفر العقد،  ٣/١٧۴الکاملبخشی از این واقعھ را ابن اثیر در  -٢٦



 ٢۵  (بیعت شکنان) ناکثان

 × یکھ عثمان در محاصره افتاد عل ی. وقتیخود مصرف کن یاشد تا در امور زندگخودت ب یآن مال برا
 دھم کھ از ریختن خون عثمان دست برداری.بھ طلحھ گفت: تو را بھ خدا سوگند می

 پس باز اندکرده غصبرا کھ  یحق   ھطلحھ پاسخ داد: نھ، بھ خدا سوگند چنین نخواھم کرد تا بنی امیّ 
 .دھند

 ٢٧.َلحَا  ُ بَن الصَّعبََۀ أعطَاُه ُعثَماُن َما أعطَاُه َو َفَعَل ِبِھ َما َفَعل: فرمودمی × یچنین بود کھ عل
آنچھ داد و طلحھ کرد داد را لعنت و رویش را زشت گرداند؛ عثمان بھ او  )طلحھپسر صعبھ (خداوند 

 با وی آنچھ کرد.
د آن حضرت کھ سالم خدا بر او باد بھ درخواست یاری کر × در زمان محاصره نیز وقتی عثمان از علی

 ای؟ای طلحھ، این چھ کاری است کھ در آن افتاده نزد طلحھ آمد و فرمود:
 آیا پس از اینکھ کار بھ انتھای شدت رسید دست بردارم؟طلحھ گفت: یا اباالحسن، 

. دیز کنالمال را با تیب درِ  :نگاه فرمودآامام دیگر بھ او چیزی نفرمود و بھ بیت المال رفت. 
و اموال را از  دیبودند نتوانستند آن را باز کنند. آن حضرت فرمود در را بشکن جا آندر  کھانآن

 کرد. میمردم تقس نی. سپس آن اموال را بدیاوریب رونیآن ب
ق شده وبرای رچون این خبر بھ گوش مردمانی کھ در خانۀ طلحھ جمع شده بودند رسید از گرد او متف

 .المال مراجعھ کردند و طلحھ تنھا ماند بھ بیت لگرفتن پو
وقتی این خبر بھ عثمان رسید شادمان شد و طلحھ بھ ناچار بھ خانۀ عثمان رفت و گفت: یا امیر 

لیھ، من تصمیم بھ انجام کاری داشتم اما خداوند مانع شد کھ آن کار إتوب أستغفر   و أالمؤمنین، 
یک توبھ کننده را نداری بلکھ حال تو حال یک شکست  حالت جااینعثمان گفت: تو  .انجام دھم را

 ٢٨خورده است.
 × کند: طلحھ تا سھ روز نگذاشت جنازۀ عثمان دفن شود و علیروایت می عثمان مقتلمداینی در کتاب 

. حکیم بن حزام بن عبد العّزی و جبیر بن مطعم تا پنج روز بعد از قتل عثمان بیعت مردم را نپذیرفت
کمک خواستند؛ چرا کھ آنان قصد داشتند بدن عثمان را  × ل برای دفن عثمان از علیبن حارث بن نوف

                                                           
 .۴/۵ یطبر،  ٣/١٨٣ الکامل -٢٧
 .٣/١۶٧الکامل، ۴/۴٣١ یطبر خیتار، ١٠/٨ البالغھ نھج شرح -٢٨



 راست گفت |رسول خدا  ٢۶

افرادی را و طلحھ بر سر راه آنان بھ خاک بسپارند  کوکب حش  مدینھ بھ نام  قبرستان یھودیاندر 
عثمان کھ  اندکِ  چون تشییع کنندگانِ  گماشتھ بود تا جنازه و تشییع کنندگان آن را سنگباران کنند.

 ییجا بھ کار و کردند سنگباران را آنان افراد آن دندیرس مکان آن بھ بودند اشخانواده یاعضا از
کسانی را بھ نزد آن افراد فرستاد و آنان را بھ  × ی. علکنند رھا را جنازه بود کینزد کھ دیرس

بھ  کوکب ش  حخدا سوگند داد کھ از این کار دست بردارند و چنین شد کھ آنان توانستند عثمان را در 
 ٢٩خاک بسپارند.

 ٣٠مروان و خونخواھی عثمان
بینم از در حالی کھ قاتل عثمان را بھ چشم می ،بھ خدا سوگند مروان بن حکم در روز جنگ جمل گفت:

 سپس. کشت را عثمان او کھ کشمیعثمان م قتل   طلحھ را بھ مکافاتِ  ،گذرم. بھ خدا سوگندخون او نمی
 ٣١ رفت. ایاز دن یزیران او خورد و در اثر خونر ۀد کھ بھ کشالطلحھ پرتاب کر یسو بھ یریت

مروان گفت: اگر  ،ابو مخنف گوید: سرنوشت طلحھ چنین شد کھ وقتی سپاه جمل رو بھ شکست نھادند
گاه موفق بھ این کار نخواھم شد؛ پس  دیگر ھیچامروز نتوانم انتقام خون عثمان را از طلحھ بگیرم 

ت کھ بھ ساق او اصابت کرد و رگ اصلی پایش را برید و خون از آن فوران بھ سوی طلحھ انداخ تیری
کرد. طلحھ بھ غالم خود گفت: برایم استری بیاور. سپس بر آن استر نشست و رو بھ فرار نھاد. پس از 

شود جایی بایستیم و پیاده شویم؟ شدت خون ریزی مرا کشت. غالم گفت: لختی بھ غالم خود گفت: آیا نمی
ان خود را نجات بده کھ اگر بایستیم سپاھیان تو را خواھند گرفت. طلحھ گفت: قتلگاه ھیچ اینک ج

ھای بصره رسیدند و در آن پناه ز خانھابھ یکی  ھاآن پیرمردی را بدتر از این قتلگاه خود ندیدم.
 ٣٢گرفتند اما طلحھ در اثر خونریزی بسیار از دنیا رفت.

طلحھ را با تیر  ،ن گفت: اگر پدرم بھ من خبر نداده بود کھ خودابو مخنف گوید: عبد الملک بن مروا
 ٣٣.گذاشتمینمرا زنده  میت ۀلیاز قب یاحد ،قتل عثمان الفی  تزده و از پای در آورده است بھ 

                                                           
 .١٠/۶ رح نھج البالغھش -٢٩
 .٣/١١٩ الطبقات الکبری، ٣/٢۴۴الکامل  -٣٠
 .٢/٣٧٣مروج الذھب ، ٢٠/ ۵و  ٣/١١٩الکبری الطبقات، ٧٠/ ۵  دیالفر العقد،  ٩/٣۶ البالغھ نھج شرح -٣١
 .٩/١١٣البالغھ نھج شرح -٣٢
 .١١٩/٣ ،الطبقات الکبری ٩/١١۴ البالغھ نھج شرح -٣٣



 ٢٧  (بیعت شکنان) ناکثان

 یربز
خدیجھ بنت خویلد است. مادر زبیر نیز صفّیھ  ،وی پسر عوام بن خویلد است و عوام برادر امُّ المؤمنین

را در شورای شش نفرۀ  ھاآن وی یکی از شش نفری است کھ عمر .است |عّمۀ رسول خدا  ،طلبعبد المدختر 
اش بھ واسطۀ پسرش عبد ، و کنیھ ٣٤گویند یکی از ده نفر استتعیین خلیفھ قرار داد و چنانکھ می

 ابوعبد  است.
ا جایی کھ آن حضرت در این داشت ت × پسرش عبد  تأثیر زیادی در انحراف او از حضرت امیر المؤمنین

 :باره فرمود
  ٣٥. ِ  َعبد   الَمشؤومُ  إبُنھُ  َنشَأ   یحَت   ت  یالبَ  أھلِ  مِّنا َرجُالً  ر  یالزُّبَ  َزالَ  َما

 .زبیر ھمواره مردی از ما اھل بیت بود تا اینکھ پسر شوم او عبد   بزرگ شد
جوار پروردگار خود شتافت و پس از  بود تا اینکھ آن حضرت بھ |زبیر در زمرۀ صحابۀ رسول خدا 

و از اصحاب آن حضرت بود تا زمان قتل عثمان کھ پس از آن،  × ایشان در کنار حضرت امیر المؤمنین
 جنگ جمل را بر علیھ ایشان بھ راه انداخت. ،از راه آن حضرت منحرف شد و بھ ھمراه طلحھ و عایشھ
توان بھ موارد زیر ی داشت کھ از آن جملھ میزبیر قبل از این انحراف مواضع بسیار خوب و شریف

 اشاره کرد:
 و شمشیر کشیدنش در دفاع از آن حضرت در ماجرای سقیفھ. × ایستادن او در کنار امام

بر اساس عمر بن شیبھ  ،ابو زیدکھ  گفت جوھری نویسد: ابوبکرمی ۴٨صفحھ ی  ۶جلد  الحدید درابن ابی
نین روایت کرد کھ: عمر بھ ھمراه مردانی از انصار و تعداد من چسلسلھ ی راویان خود، برای  نقل

 ،جانم در دست او است کھآنکمی از مھاجرین بھ دِر خانۀ فاطمھ سالم   علیھا آمد و گفت: سوگند بھ 
بود کھ زبیر با  جااینکشم. در آیید یا خانھ را با شما بھ آتش مییا برای بیعت از خانھ بیرون می

ز خانھ بیرون آمد اما زیاد بن لبید انصاری بھ کمک مردی دیگر بر او درآویخت و شمشیر برھنھ ا
 ٣٦ شمشیر از دستش بھ در آورد و عمر آن شمشیر را بر سنگی زده و شکست.

                                                           
 مترجم. -مبشره معروف ھستند کھ پیامبر آن ھا را بھ بھشت بشارت داده است شرهده نفر در نزد اھل سنت بھ ع -٣٤
 .٢/٣٠٢ج عابیاالست ، ٢٠/۴۶١ج البالغھ نھج شرح -٣٥
  .۵/٢٣٩ کنز العّمال،  ٧١،  ۶٠،  ۴۴،  ۵١،  ۵٠صفحات:  ۀفیالسق ابو بکر جوھری ، -٣٦



 راست گفت |رسول خدا  ٢٨

کوتاه آمدن او در شورای شش نفره و انصرافش بھ نفع حضرت امیر  ،از دیگر مواضع مثبت زبیر
ھ او حق داشت بھ ھر کس خواست رأی دھد یا خود را نامزد خالفت بود و این در حالی بود ک × المؤمنین

 کند.

 زبیر از دید عمر
اما در ھنگام خشم کافری. روزی  ،بدخلق و تندخو ھستی؛ تا وقتی خشنودی مؤمناما تو ای زبیر، 

 سر   بر صحرا در تکاپو بھخود را  انسان و روزی دیگر شیطانی. اگر امر خالفت بھ دست تو بیفتد روزِ 
 .کرد یخواھ یسپر جو یشتم  

ت آشکار ا دانستم روزی کھ روی شیطانیکنی اگر این خالفت بھ تو برسد چھ خواھد شد؟ کاش میگمان می
شود و روزی کھ بر سر خشم آمده باشی چھ کسی بھ داد مردم خواھد رسید. مادام کھ تو چنین حالت و 

 ٣٧اھد کرد.صفتی داری خداوند امر این امت را بھ دست تو جمع نخو

 موضع عثمان در برابر زبیر
گفت: او (عثمان) اند کھ زبیر مید: ھمچنین روایت کردهسوینمی ٣۶صفحھ ی  ٩جلد  درالحدید ابن ابی

را بکشید کھ دین شما را تغییر داده است. بھ او گفتند: پسرت بر در خانۀ او ایستاده و از او 
؛ فردا عثمان سر من نیز آغاز شود نگران نخواھم بودکند. گفت: اگر کشتن عثمان از قتل پدفاع می

 مرداری بر پل صراط خواھد بود.
طلحھ از کسانی بود کھ شدیدترین اعتراضات را نسبت بھ : نویسداز ھمان جلد می ٣۵صفحھ ی  وی در

 ۴٩صفحھ ی  ۵جلد  دیالفر العقددر  ؛نسبت بھ او نرمش بیشتری داشت ،عثمان داشت و زبیر در این جھت
 .نیز ھمین مطلب آمده است

 

                                                           
 .٨٨٠/ ٣ ۀالمنور ۀنیالمد خیتار،  ابن شبۀ ،۵/٢٩۴،  ٢٩٢،  ٢٩١ کنز العّمال،  ١/١٨۵ البالغھ نھج شرح -٣٧



 ٢٩  (بیعت شکنان) ناکثان

 ×  تذکر امیر المؤمنین
 ندر روز جنگ جمل بھ میدان آمد و چندین بار فریاد زد: یا أبا عبد  . زبیر از میا × حضرت علی

 × خورد. آنگاه علیھایشان بھ ھم میبھ آن حضرت نزدیک شد کھ گردن اسب آنقدرلشکریان بیرون آمد و 
 :فرمودوی بھ 
 ؟ھُ بُّ ح  : أ تُ ك  ل   الَ ق  ي ف  ق  ن  عت  م   أنتَ  وَ  آكَ رَ  ومَ یَ  ر  كِّ ذ  أ تُ ، |  ِ  ولُ س  رَ  ك  ل   ي وَ ل   ھُ ال  ق   یثاً د  ح   كَ ر  ألذكُ  ك  ت  وع  ا دَ م  إنَّ 
 . ھُ ل   م  ال  ظ   أنتَ  وَ  ھُ ب  ارِ ح  ت  س   ك  ا إنَّ : أمَ الَ ق  ! ف  ؟يال  خ   ابنِ  ي وَ أخِ  و  ھُ  وَ  ھُ بُّ ح  اُ ال  ي  ا ل  م   : وَ لت  ق  

 تو و من بھ |اکرم  امبریکنم کھ پ یادآوریرا بھ تو  یثیجھت فرا خواندم کھ حد نیاز ا را تو
و از تو  یکھ تو دست در گردن من انداختھ بود یدر حال دیکھ آن حضرت من و تو را د یروز فرمود؛

 من یی: چرا دوستش نداشتھ باشم کھ او برادرم و پسر دایو تو گفت ؟یاو را دوست دار ای: آدیپرس
کھ تو بر او ستم روا  یرفت در حال یبھ جنگ او خواھ یروز کھانفرمود: بد امبریاست. آنگاه پ

 .یاداشتھ
زبیر گفت: إّنا هللا و إّنا إلیھ راجعون؛ مطلبی را بھ یادم انداختی کھ روزگار آن را از یادم برده 

ی از نزد ما رفتی و با حال پسرش عبد  بھ او گفت: با حالت٣٨بھ صفوف لشکر خود بازگشت.سپس بود. 
 دیگری بازگشتی!

زبیر گفت: علی حدیثی را بھ یادم آورد کھ روزگار آن را از یادم برده بود؛ من ھرگز تا ابد با  
 او نخواھم جنگید و از امروز شما را ترک کرده و باز خواھم گشت.

 یانای! شمشیرھای برّ ب ترسیدهاندیشم کھ از شمشیرھای پسران عبدالمطلجز این نمی گفت:او عبد  بھ 
 ؟یکنیم کیتحر جنگ بھ مرا ایآ تو؛ بر یوا: گفت ریزب. است مرتبھ بلند یجوانمردان دست درکھ 
 .نکنم نبرد او با کھ امکرده ادی سوگند من کھانبد

نبوده و  ترسو ھرگز کھ -تو  ۀدر بار شیگفت: سوگند خود را بشکن و کفاره بده تا زنان قر عبد 
 .یدیترس جنگ از ندینگو - یستین

 با و کند خود ۀزین از کانیپ نوکسوگند آزاد کردم. سپس  نیا ۀگفت: غالمم مکحول را بھ کفار ریزب
 .حملھ کرد × یبھ سپاه عل کانیبدون پ یازهین

                                                           
 .٢/٣٧١مروج الذھب ،  ۵٩و٨/۶٢ج  یاألغان،  ٣/٢۴٠ الکامل،  ۵/۵٠٩و   ۴/٢ یطبر خیتار -٣٨



 راست گفت |رسول خدا  ٣٠

و او بھ سوی اصحاب خود برگشت و دو باره و  .فرمود: در میان صفوف سپاه برایش راه باز کنید × علی
بینی؟ ای از ترس میآیا در من نشانھ ،بھ پسرش گفت: وای بر توسپس باره بھ سپاه حملھ کرد. سھ 

 خواھم.عبد  گفت: عذر می
 اشعاری را با این مضمون سرود: ،زبیر را بھ آن حدیث شریف تذکر داد و زبیر برگشت × وقتی کھ علی

 مد کھ نتوانستم آن را انکار کنآور مند ایرا بھ چیزی علی 
  .ه استنیکوکارت چیزی نماند کھ از عمر پدردر حالی  
 رادست از سرزنش برد ،ابوالحسنای گفتم: و اھ ب
 .برایم کافی است یامروز گفت ھبخشی از آنچتنھا کھ  

 بھ خدا سوگند، ترک کردن کارھایی کھ
 .ترسید در دنیا و آخرت بھتر است ھاآن باید از عاقبت 

 ؛برگزیدمدوزخ  ۀروخترا بر آتش افدنیا ننگ و من 
 ٣٩.آتشی کھ آدم خاکی را تاب تحمل آن نیست 

 پایان کار زبیر
ای بھ نام وادی السباع گذشت کھ احنف بن قیس با منصرف شد از منطقھوقتی کھ زبیر از جنگ با علی 

جنگیدند کناره گرفتھ بودند. مستقر شده و از دو گروھی کھ با ھم میآن جاجمعی از بنی تمیم در 
 ادرگیری دو گروه از مسلمانان بنطقھ با خبر شده و فریاد بر آورد: مف از عبور زبیر از آن احن

گریزد. را رھا کرده و می ھاآن اندکھ حال پس از اینکھ جمع کثیری از دم تیغ گذشتھ ،زیبر چھ کرده
 او شایستۀ مرگ است کھ خدا او را مرگ دھد.

چون عمرو بھ زبیر نزدیک شد  ک بود بھ تعقیب او پرداخت.باپس عمرو بن جرموز کھ مردی متھور و بی
ام تا عاقبت کار جنگ را از تو بپرسم. زبیر در پاسخ خواھی؟ گفت: آمدهزبیر توقف کرد و گفت: چھ می

                                                           
 ینٍ ـح   ذ  ـن  خَْیِر مُ ـُرُه       َو َكاَن َعْمُر َأِبیكَ الْ ك  ن  ُا◌َ ت  ـس  ـ  َأْمر  لـيٌّ ب  ـاَدى َعلِ ـ◌       -٣٩

بَ َفُقْلت  َحس             ِنيـْكِفیـیَ  اْلَیْومَ ذ  ُمن  ُقْلت  یالذْعض  ـُبكَ ِمْن َعْذٍل َأَبا َحسَنٍ         َ
 ي الدِّینـدُّْنَیا َو فِ ـُل ِفي الـث  م  َھا       َو َِّ أَ َمِغبَّـت  شَى ـُتْركُ اْألُُموِر الَِّتي ُتخْ          

 طِّینـال ْلق  ِمن  ـَھا خَ ـ  وُم  لـق  ـیَ  ینَّ أ         ة  ج  ـُمَؤجَّ َفاْخَتْرُت َعارًا َعَلى َناٍر          
 ٢/٣٧٢تاریخ مسعودی ، ١٨/۶٠ األغانی،  ۵/۵٠٩و  ۴/٢ تاریخ طبری، ١/٢٣۴ شرح نھج البالغھ



 ٣١  (بیعت شکنان) ناکثان

-گفت: آنان را در حالی ترک کردم کھ در برابر یکدیگر صف کشیده بودند و یکدیگر را طعمۀ شمشیر می
 کردند.

کرد و ھرکدام مواظب دیگری بھ راه افتاد و ابن جرموز ھم در کنار او حرکت میپس از آن زبیر 
ن بخواھیم نماز بخوانیم. اچون وقت نماز فرا رسید زبیر بھ ابن جرموز گفت: ای مرد، ما می بودند.

دھی تا من نیز تو را امان خواھم نماز بخوانم. زبیر گفت: آیا مرا امان میجرموز گفت: من ھم می
 .؟ ابن جرموز گفت: آریدھم

زبیر زانو زد و وضو گرفت و بھ نمار ایستاد و در این ھنگام بود کھ ابن جرموز بر او حملھ آورد و 
وی را بھ قتل رساند. سپس سرش را از بدنش جدا کرد و سِر بریده و شمشیر و انگشتری او را گرفت و 

 ا برایش بازگو کرد.کمی خاک بر بدنش ریخت و بھ نزد احنف باز گشتھ و جریان ر
دانم کاری کھ کردی خوب است یا بد! بھ نزد علی برو و این خبر را نمی ،احنف گفت: بھ خدا سوگند 

 بھ او بده.
آمد و بھ دربان خیمۀ آن حضرت گفت: بگو عمرو بن جرموز آمده و با خود، سرِ  × وی بھ نزد حضرت علی

داخل کرد. البتھ در بسیاری از روایات چنین  بریده و شمشیر زبیر را آورده است. نگھبان او را
 .آمده کھ سر زبیر را با خود نیاورد و تنھا شمشیر او را آورده بود

 یَّۀَ َصف   ن  َو  ِ َما َکاَن بْ بھ او فرمود: آیا تو او را کشتی؟ عرض کرد: آری. فرمود:  × امیر المؤمنین
 پست، نھ و بود ُبزدل نھ ھیّ صف فرزند سوگند، خدا بھ. َمَصاِرَع السَّْوءَو َلكِنَّ اْلحَیَْن َو  ما  یجَبَانًا َو ال َلئِ 

 .داشت شوم یمرگ و بد یسرنوشت اما
سپس فرمود: شمشیرش را بھ من بده. وی شمشیر را بھ آن حضرت داد و ایشان آن را از غالف بیرون کشید 

 یزمان رید کھ است یریشمش نیا. ھِ آلِ  وَ  ھِ یْ عَل    ُ  یَصلَّ ِل  َِّ طَاَلَما جََال ِبھِ اْلكَْرَب َعْن َوجِْھ َرسُو ف  سَیْ : و فرمود
 .کردیم پاک خدا رسول ۀچھر ازغم  زنگارِ 

 َرسُولَ  ت  أَما إنِّی سَِمعْ ای بده. آن حضرت فرمود: ابن جرموز عرضھ داشت: یا امیر المؤمنین، بھ من جایزه
 و ھیعل   یصل   خدا رسول از خود من کھانبد. اْبنِ َصِفیََّة بِالنَّارِ  شِّر  َقاِتل  : ب  لُ ُقویَ  آِلھِ  وَ  ھِ یْ َعل    ُ  یَصلَّ   َِّ 

 .بده بشارت دوزخ آتش بھ را) ری(زب ھیّ صف پسر   قاتل  : فرمودیم کھ دمیشن آلھ
- بود کھ ابن جرموز با پشیمانی از خیمۀ آن حضرت بیرون رفت و اشعاری با این مضمون می جاایندر 
 اند کھ:خو

 سر زبیر را بھ نزد علی آوردم بھ این خیال کھ بھ درگاھش تقرب جویم



 راست گفت |رسول خدا  ٣٢

 اما او مرا بھ آتش دوزخ بشارت داد کھ بدترین جایزه برای آورندۀ تحفھ است
 کشتن زبیر بدون رضایت تو کاری بس دشوار [و گناھی نا بخشودنی] است :گفتم

 خورماست و االّ سوگند می اگر بھ این کاِر من راضی شدی کھ رضایت از آنِ تو
 و وصال سوگند بھ پروردگار احرام بستگان و از احرام درآمدگان و خدای الفت
 ٤٠.کھ کشتن زبیر با باد معدۀ بزی در وادی ذی الجحفھ برایم یکسان است

شورید و بھ خوارج پیوست و در نھروان بھ دست آن  × ابن جرموز پس از این ماجرا بر امیر المؤمنین
 ٤١کشتھ شد. حضرت

 بینطلحھ و زبیر زیر ذره
َو َیْعِطُفُھ عََلیِْھ ُدوَن  ،ُكلُّ َواحٍِد ِمْنُھَما َیْرجُو اْألَْمَر َلھُ  اند:در نھج البالغھ فرموده × حضرت امیر المؤمنین

َو َعمَّا َقِلیٍل  ،ٍد ِمْنُھَما حَاِمُل ضَبٍّ ِلَصاحِبِھِ ُكلُّ َواحِ  ؛َال َیُمتَّانِ ِإَلى  َِّ بِحَبٍْل َو َال َیُمدَّاِن ِإَلیِْھ بِسَبَبٍ  ،صَاحِبِھِ   ھر. ٤٢َذا َعَلى َھَذاُیكْشَُف ِقَناعُُھ بِِھ َو  َِّ َلِئْن َأَصاُبوا الَِّذي ُیِریُدوَن َلیَنَْتِزَعنَّ َھَذا َنْفَس َھَذا َو َلیَْأِتیَنَّ ھَ 
 چیھ با نجستھ، تقّرب خدا یسو بھ خود، قیرف یبرا نھ خواھدیم خود یبرا را خالفت تن دو نیا از کدام

 نیھم بھ کھخود را در دل دارد  قیرف ۀنیک کی. ھر ندینماینم کینزد او بھ را خود یارشتھ و سمانیر
 بھ سوگند. دیگرد خواھد آشکار نھیک آن و شود برداشتھ اشچھره از نقاب و کار یرو از پرده یزود
 آھنگ و بوده یگرید جان گرفتن دنبال بھ کدام ھر بھ یقین ابندیدست  خواھندیم آنچھ بھ اگر خدا

 .کرد خواھد را خود دوست یتباھ

                                                           
 فھـلز  ـنده الـھ عـغي بـأب    بیرا  برأس  الزّ یت علیّ ـأت  -٤٠

 حفھفبئست بشارة ذي  التّ     ار یوم الحسابر بالن  فبش  
 كلفھـاك من الـلو ال رض    بیرھ إن قتل الزّ ـت لقلـف

 لفھـدونك لي حـو إال ف    الرضا فإن ترض ذاك فمنك
 و األلفھ جماعةـالو رب     و رب المحلین و المحرمین

 الجحفھعنزبذي  وضرطة    تل الزبیرـندي قـان عسیّ ـل
 .٢/٣٧٣الذھب روجم،  ۵/٧١ دیالفر العقد،  ١/٢٣۶ نھج البالغھ شرح،  دیالحدیاب ابن -٤١
 . ٩/١٠٩:  ١۴٨خطبھ  البالغھ نھج شرحالحدید ، ابن ابی -٤٢



 ٣٣  (بیعت شکنان) ناکثان

نیز در  |بھ جھت ھمین مشابھت و نزدیکی بین اخالق و روحیاِت این دو نفر بود کھ پیامبر اکرم 
 ن ابوبکرعقد اخوت جاری کرد. چنانکھ بی ،ھنگام بر قراری عقد اخوت میان مسلمانان، بین این دو تن

. محبِّ طبری در را برای برادری خود برگزید × علی ،ین کرد و از میان یاران خودنیز چنو عمر 
 یبر بلند لیدال نیاز رساتر و: سدینویم جاکھ آنامر اشاره دارد؛  نیبھ ھم زین ضرهالریاض النّ 

مسئلۀ مؤاخات (عقد  نوع عملکردی است کھ آن حضرت در، |در نزد پیامبر اکرم  × یو مرتبت عل منزلت
را با ھم ھمراه کرد؛ لذا ابوبکر را با عمر برادر خواند و علی دو ھم جنس وی  ؛اخوت) بھ عمل آورد

 ٤٣را برای خود نگاه داشت و وی را بھ خود اختصاص داد؛ چھ افتخار و فضیلت بزرگی.

 ُاّم المؤمنین عایشھ
 سال بعد از وفات حضرت خدیجھ رضوان   علیھادو ، |رسول خدا  .ُاّم رومان استپدرش ابوبکر و مادرش 

سال و کھ بھ سن ُنھ  ھنگامی بھ عقد خود در آورد و ی ھفت سالھ راو پیش از ھجرت بھ مدینھ، عایشھ
ھجده سال داشت؛ چھ  |رسید در مدینھ با او ازدواج کرد و در ھنگام وفات رسول خداده ماھگی 

یسد: وقتی رسول خدا از دنیا رفت عایشھ ھجده سال داشت و نھ نومی عابیاالستاینکھ ابن عبد البر در 
ای ازدواج نکرد. ھیچ دختر باکرهجز او با  |سال با آن حضرت زندگی مشترک داشت و پیامبر اکرم 

اجازه خواست و آن حضرت بھ او فرمود: کنیۀ خود را بھ  |عایشھ برای تعیین کنیھ از پیامبر اکرم 
 و ھمین کنیھ برایش ماند.ُاّم عبد  قرار بده  ، بن زبیرات عبد نام خواھرزاده

وی در سال پنجاه و ھفت ھجری در زمان حکومت معاویھ و در سن شصت و چھار سالگی از دنیا رفت و در 
بھ امامت ابوھریره بر  ،مسلمانان در شب ھفدھم ماه مبارک رمضان ھمان سالو بقیع بھ خاک سپرده شد 

 دند.جنازۀ او نماز گزار

 عایشھ در زمان عثمان
 ،ۀ سیره و اخبار تألیف کردهزمیندر کتابی نویسد: ھر کس می ٢١۵صفحھ ی  ۶جلد  الحدید درابن ابی

ھای تا جایی کھ یکی از پیراھنعثمان بود مخالفان این مطلب را آورده است کھ عایشھ از شدیدترین 
گفت: ببینید شد میھر کس وارد خانۀ او میرسول خدا را آورده و در منزل خود نصب کرده بود و بھ 

                                                           
 ۀالموازن و اریالمع ، ٩/٧٢ کنز العّمال،  ۴/٣٣٧ األنف الروضبھ نقل از  ھشام ابن ةریسدر مسئلۀ مؤاخات ر.ک :  -٤٣
٢٠٨. 



 راست گفت |رسول خدا  ٣۴

اما عثمان سنت آن حضرت را مندرس و  ،این پیراھن رسول خدا است کھ ھنوز پوسیده و مندرس نشده
 نابود کرده است.

صورت و بدنش  یاست کھ مو یبود؛ نعثل کس شھیعا دینام »عَثلن  «اند: اولین کسی کھ عثمان را نوشتھ
 .بکشد را نعثل خدا کھ دیبکش را نعثل: گفتیم شھیباشد. عا ادیز
 یھا سند بھدر کتاب خود نوشتھ:  یازد ییحیلوط بن  ابومخنف،: سدینویم ٢١۶ یصفحھ  در نیھمچن یو

[از  را او خداوندگفت:  د؛یخبر کشتھ شدن عثمان بھ او رس کھ بود مکھ در شھیعاشده:  تیمختلف روا
ھرگز بر بندگان  خدا و کرده کھ بود یزشت یکارھا جھت ھب(کشتھ شدن)  نیا گرداَند؛ دور] خود رحمت

 .داردیخود ستم روا نم
 سبب گناھشگفت:  دیرس شھیشده کھ چون خبر قتل عثمان بھ عا تیروا یگرید قیگفتھ: از طر نیھمچن یو

 شما عذاب موجب عثمان قتل ان،یشیجماعت قر یقتل او شد و خداوند او را بھ راه اعمالش کشاند! ا
 صاحب  (خالفت)  امر نیا بھ کس نیسزاوارتر ھمانا. دیگرد ثمود قوم عذاب موجب سرخ باد چنانکھ نشود

بھ او رسید گفت: ھالک شدند، ھالک  × اما وقتی کھ خبر بیعت مردم با علی مجروح (طلحھ) است. انگشتِ 
 شدند، آنان ھرگز امر خالفت را بھ قبیلۀ تیم باز نخواھند گرداند.

گفت: در نظر دارم امر تولیت موسم حج را بھ تو آمده است: عثمان بھ ابن عباس می یطبر خیتارو در 
 از نامھ آن در و فرستاد عباس ابن ھمراه بھ و نوشت ّجاجای ھم خطاب بھ حُ واگذار کنم. نامھ

 بھ یو کشتن و محاصره یبرا کھ یکسان از را او حق تا کرد درخواست حج موسم در حاضر مسلمانان
 .ستانند باز بودند هآمد نھیمد

: گفت او بھ شھیعا. کرد برخورد شھیعا با صلصل نام بھ یمکان در و کرد حرکت مکھ یسو بھ عباس ابن
 یمرد دست بردار نیا یاریکھ از  دھمی. بھ خدا سوگندت ماست زیت و ایگو یزبان را تو عباس، پسر یا

 فساد نیااصالح  یشده و برا نایامر او بمردم خود در  نکیکھ ا یندازیب شک بھ او امر در را مردمو 
 .اندآمده ھم گردمختلف  یاز شھرھا دهیخود رس تیکھ بھ نھا

 بھ او اگر و است کرده ھیتھ دیکل و قفلالمال  تیب یھاخزانھ یبرا   دیعب بن طلحھ کھ دمید من
 کرد. خواھد عمل ابوبکر شیعمو پسر ۀریس بھ برسد خالفت
 ما قیرف بھ جز مردم دھد یرو یامرد (عثمان) حادثھ نیا یاگر برا مادر، یا: گفتم: دیگو عباس ابن
 .آورد نخواھند یرو) طالبیبن اب ی(عل



 ٣۵  (بیعت شکنان) ناکثان

 ٤٤.ندارم را تو با جدل و بحث قصد من. شو دور من از: گفت
روایت کرد کھ گفت: کاروانی از  ی از زھریابوالفرج نیز گفتھ است: احمد از عمر از مداینی از وقاص

گفت: آیا اگر  ھاآن ل ولید بھ نزد عثمان آمدند اما عثمان در پاسخافھ برای شکایت از اعماھل کو
 کسی بر امیر خود خشم گرفت باید بھ او تھمت باطل بزند؟ فردا صبح شما را مجازات خواھم کرد.

آیا گفت: روز بعد عثمان پس از شنیدن سخنان تند از حجرة عایشھ بھ عایشھ پناه بردند. صبح  ھاآن
 اند؟فاسقان و الواط اھل عراق پناھگاھی بھتراز خانۀ عایشھ پیدا نکرده

 تو لنگۀ نعلین رسول خدا را بلند کرد و خطاب بھ عثمان گفت: ،عایشھ چون این سخن عثمان را شنید
شنیدند و آمدند تا اینکھ مسجد پر از سنت صاحب این کفش را ترک کردی. مردم نیز این سخنان را می

گفتند: زنان را بھ این امور چھ کار؟ گفتند و بعضی دیگر میمیآفرین برخی خطاب بھ عایشھ  .دمردم ش
 ھا باال رفت و مردم بھ جان ھم افتادند.و کار بھ حدی رسید کھ لنگھ کفش

بر عثمان وارد شدند و بھ او گفتند: از خدا پروا کن و  |کاروان دیگری ھم از اصحاب رسول خدا 
 ٤٥عزل کن؛ و او این کار را کرد. ھاآن نکن و برادرت را از حکومت برحدود را تعطیل 

 در سومی اشتباه کردی
 قاتالن از مرا: گفت و کرد بود یزاھد و عابد مرد کھ طلحھ بن دنوجوانی از قبیلۀ ُجھینھ رو بھ محمّ 

. است) شھی(عا ھودج صاحب گردن بر اول ثلث است؛ قسمت سھ عثمان خون ،یآر: گفت محّمد. ده خبر عثمان
 .طالبیاب بن یعل گردن بر آخر ثلث و(طلحھ)  سرخ شتر صاحب گردن بر دوم ثلث

 .نمیبینم یگمراھ بر را خود: گفت و کرد یاخنده نوجوان
 ملحق شده و اشعاری با مضمون زیر در این باره گفت: × یبھ عل 

 .ین شھر دفن شودای در مدینھ پرسیدم کھ نگذاشتند در ااز پسر طلحھ در بارۀ کشتھ 
 .کھ پسر عّفان را بھ قتل رساندند و گریست ھاآن وی گفت کھ سھ دستھ بودند

  .پس ثلثی از آن بر زنی است کھ در حجاب خود بود و ثلثی بر آن مرد کھ سوار بر شتر سرخ است

                                                           
 .۴/۴٠٧ یطبر خیتار -٤٤
 .١٢٢:  ۀفیالسق،  ١٧/٢٣٢:  البالغھنھج  شرح،  ۵/١۴٣:  یاغان -٤٥



 راست گفت |رسول خدا  ٣۶

کنیم از ین خشک بی آب و علف زندگی میمطالب است و ما بیابان نشینان کھ در زو ثلثی بر علی بن ابی
 .خون او مبرا ھستیم

در بارۀ دو ثلث اول راست گفتی اما در بارۀ ثلث سوم بھ خطا رفتی و چھرۀ درخشانی  :پس او را گفتم
 ٤٦.را متھم ساختی
را تحریک کرد تا انتقام خون عثمان را از او  یبا بیان سخناندر مالقات با مروان سعید بن عاص 

 وی گفت: ؛عایشھ، طلحھ و زبیر بگیرد
یعنی عایشھ، طلحھ  -ھاآن سازید؟ھی خود را بر پشت کوھان شتران رھا میاروید و حق خونخوبھ کجا می

 ٤٧.را بکشید سپس بھ منازل خود باز گردید -و زبیر
بن قدامۀ سعدی رو بھ عایشھ کرد و گفت: یا ُاّم المؤمنین، بھ خدا سوگند کھ قتل عثمان کم  ھجاری
ھمانا است. در معرض سالح دنت بر این شتر لعنت شده و قرار گرفتن تو تر از خروج تو و سوار شارزش

برای تو از جانب خدا پرده و پوششی بود و تو پرده و پوشش خود را دریدی و حرمت خویش را شکستی! 
اگر بھ اختیار خود بھ کشتنت را نیز روا خواھد دانست.  ،ھمانا کسی کھ جنگ با تو را روا بداند

 اند از مردم کمک بخواه.ات بازگرد و اگر بھ اجبار تو را آوردهخانھنزد ما آمدی بھ 
از یاران  ،طلحھ و زبیر را مورد خطاب قرار داد و گفت: اما تو ای زبیر ،از بنی سعد پسری جوان

بینم کھ دست خود از رسول خدا دفاع کردی و میبا فدا کردن  ،نزدیک رسول خدا بودی و تو ای طلحھ
یا ھمسران خود را نیز با خود بھ میدان جنگ آ ؛ایدالمؤمنین عایشھ) را با خود آورده مادر خود (ُامّ 

 اید؟آورده
و اشعاری با سپس از لشکر کناره گرفت  من دیگر با شما در ھیچ کاری نیستم.گفتند: نھ. جوان گفت: 

 این مضمون سرود کھ:
ش انداختید؛ بھ جان شما کھ این عمل مادر خود را پی اّمانگاه داشتید  در پس پردهھمسران خود را 

 .است یکم انصاف
                                                           

 لم یقبر ةـنـمدیـالجوف ـب   عن ھالك طلحةسألت ابن   -٤٦
 برـوا ابن عفان و استعـأمات  م ـط ھـرھ ةـالثـثال ـقـف

 مرـث على راكب االحـوثل  فثلت على تلك في خدرھا 
 رــرقـق ةـدویـبن ـحــو ن   بـو ثلث على ابن أبي طال

 رـوأخطأت في الثالث االزھ   ینـفقلت صدقت على االول
 .۴/١١٧۴:  ۀنیالمد خیتارھـ)، و در  ٣۶(در بیان حوادث سال  ۴/۴٨٢ یطبر خیتار -٤٧



 ٣٧  (بیعت شکنان) ناکثان

صحرای سوزان با شتر کشاندید کھ دستور داشت تا در خانۀ خود دامن بر گذر از او را در حالی بھ 
 .زمین نھد

 .و شمشیر جنگ کنند ٤٨خطیتیرھای ید کھ فرزندانش در برابر او با نیزه و ختاس آماجیاو را 
 ٤٩در مذمت این دو تن کافی است. ،سطۀ طلحھ و زبیر دریده شدکھ پردۀ حرمت او بھ وا ھمین

  × عایشھ با امیر المؤمنین
 |کند کھ گفت: ھنگامی کھ بیماری رسول خدا از عایشھ نقل می |ابن سعد در جریان وفات رسول خدا 

ودند ھای آن حضرت را گرفتھ بزیر بغل سنگین و دردش شدید شد در حالی کھ فضل بن عباس و مرد دیگری
 شد از منزل خارج گردید.و پاھایش بر روی زمین کشیده می

عایشھ گفتھ بود را کھ راوی خبر از عایشھ، کھ عبید  بن عبد  بن عتبھ بن مسعود است گوید: آنچھ  
 کسی ھچدانی مردی کھ عایشھ نامش را نگفت برای ابن عباس بازگو کردم. ابن عباس بھ من گفت: آیا می

  ٥٠از او نداشت. یخوش سپس گفت: عایشھ دلِ . نھ. گفت: او علی بن ابی طالب بود بود؟ گفتم:
 امانت حق تیرعا یبرا ورا آورده  تیروا نیا »وفاتھ و یالّنب ضمر  «در بابخود  حیصحبخاری نیز در 

 ؛حذف کرده است تیاز روا »نداشت یعل از یخوش دل شھیعا«ابن عباس را کھ گفت:  ۀ! جملنقل در یدار
محشور گرداند کھ  شھیعا نیرا با ُاّم المؤمن یخدا بخار میدعا کن نکھیجز ا میندار یچاره اما 

 مادر بوده ست. نیا شناسِ  فھیواقعًا از فرزندان وظ
خود از احادیث عایشھ روایتی را با سند از عطاء بن  مسند ۶جلد  از ١١٣ یصفحھ در زین احمد امام

و در نزد عایشھ از علی و عمار بدگویی کرد و عایشھ گفت: در کند کھ گفت: مردی آمد یسار نقل می
بارۀ علی چیزی ندارم کھ بگویم اما در بارۀ عمار از رسول خدا شنیدم کھ فرمود: عمار ھرگز میان 

  .کندیم انتخاب را کار نیترسخت نکھیا مگر شودینم ریّ مخ ،سخت دو کارِ 
                                                           

 مترجم. -٧/٢٩٠ لسان العرب شود و منسوب بھ آن است. ر.ک : ابن منظور ،ھایی کھ در محلی بھ نام خط ساختھ میتیر -٤٨
 :٣/٢١۴ الکامل،  ۴/۴۶۵ یطبر خیتار -٤٩

 صافـاالن قلةمرك عـھذا ل    لكم وقدتم أمكم ـتم حالئـصن
 فھوت تشق البید باالیجاف    ھا ـولھا في بیتـجر ذیـأمرت ب

 نبل والخطي واالسیافـالـب    ھا أبناؤھا ـا یقاتل دونـرضـغ
 كافيـمخبر عنھم والـھذا ال    والزبیر ستورھا  بطلحةھتكت 

 .۴/۴٣٣ الروض األنفو  ٣/١٨٩ یطبر خیتار،  ٣۶۵و ٢/٣۵٩  یالکبر الطبقات -٥٠



 راست گفت |رسول خدا  ٣٨

در کتاب خود آورده:  یازد ییحیلوط بن  ابومخنف،: دسینویم ٢١۵ یصفحھ  ۶جلد  در دیالحدیاب ابن
-یحرکت کرد و م نھیمد یدر مکھ بود و بھ سرعت بھ سو شھیعا د،یرس شھیخبر مرگ عثمان بھ عا یوقت
 یبرا یمناسب یمردم طلحھ را ھمتا . قطعا  امرزدیخدا پدرت را ب ،(طلحھ) انگشت صاحب یا بجنب: گفت

 .اندافتھیعثمان 
: گفت خبر؟ چھ: دیپرس او از شھیعا. آمد او استقبال بھ یثیل ۀسلم یاب بن دیعب دیرس شراف بھ یوقت

 و کرد یط را یخوب ریمس اوضاع عثمان قتل از پس: گفت شد؟ چھ آن از پس: گفت. دیرس قتل بھ عثمان
 شده نیچن اگر آمدیم فرود نیزم بر آسمان داشتمیم دوست: گفت شھیعا. کردند عتیب یعل با مردم

 کھ است گونھ ھمان انیجر ن،یالمؤمن ُامّ  ای: گفت دیعب! ییگویدقت کن کھ چھ م تو، بر یوا! اشدب
 خدا بھ مؤمنان؟ مادر یا شودیم چھ را تو: گفت او بھ دیعب. کرد یانالھ شھیعا ھنگام نیا در. گفتم

 مسلمانان بر خالفت یبرا او از سزاوارتر و ترستھیشا را یکس نیزم مغرب و مشرق نیب در من کھ سوگند
 گونھ نیا را دنشیرس تیوال بھ چرا پس ندارد وجود او یبرا یرینظ حاالتش ۀھم در بلکھ و نمیبینم

 .نداد دیعب بھ یپاسخ چیھ شھیعا: دیگو یراو ؟یدار ناخوش
 آمده است کھ عبید این اشعار را در جواب عایشھ خواند: یطبر خیتار در

بارد ھمواره در تو تغییر و تبدیل وزد و گاه باران مید در آن میھمچون جّو ناپایداری کھ گاه با
 .شودرأی دیده می

 .حقیق کافر شده استتی و گفتی کھ او بھ د(عثمان) دا خلیفھ این تو بودی کھ ما را فرمان بھ کشتن
بھ فرض کھ ما از تو اطاعت کرده و او را کشتھ باشیم اما در حقیقت قاتل او کسی است کھ فرمان 

 .قتلش را صادر کرده است
 .نھ آسمان بر سر ما خراب شد و نھ خورشید و ماه تاریک و بی نور گشت ،حال کھ او را کشتیم

اند کھ تفرعن و تکبر حکومت را زایل کرده و کجی آن را مردم با مردی با اراده بیعت کردهاکنون 
 .کندراست می

خیانت روا داشت یکسان  کھآنوفا کرد ھرگز با  کھآنکند و کسی کھ در ھنگام جنگ لباس جنگ بھ تن می
 ٥١.نیستند

                                                           
 المطر اح و منكِ ـیر  ـال ك  ـمنو  ریَ الغِ  بداء ومنكِ ـال ك  ـنفم   -٥١

 رـفـد كـھ قـ  ا إنـنــل ت  ـلـقو   مامبقتل اإل رتِ ـأم ت  ـأنو  
 رـن أمَ ـا م  ـدنـنـع ھُ ــل  ـ  اتـقو   في قتلھ اكِ ـعنـنا أطـھبـف  



 ٣٩  (بیعت شکنان) ناکثان

و روی خود را پوشاند و  در این ھنگام عایشھ بھ سوی مکھ باز گشت و بر دِر مسجد الحرام پیاده شد
کشتھ شد  انھعثمان مظلوم ،وقتی کھ مردم گرد او جمع شدند گفت: ای مردم .رفتاألسود بھ نزدیک حجر 

 ٥٢خونخواھی او قیام خواھم کرد. و بھ خدا سوگند من بھ

 شادی و نواختن دف
ای با این  نامھ -دختر عمر -عایشھ بھ حفصھ ،قار اردو زددر ذی[در مسیر جنگ جمل]  × وقتی کھ علی
 مضمون نوشت:

و  روھایتعداد ن خبر   چون و زده اردو قاریسپاه ما در ذ دھم کھ علی از ترسِ اما بعد، تو را خبر می
او مانند اسب َاشقر است کھ  حال ندارد؛ را جا آناز ترس جرأت حرکت از  نکیا ده،یھ او رسما ب زاتیتجھ

  .٥٣گرددیم) کشتھ( نحر گردد باز اگر و) شودیم دهیبر شیپا و(دست  شودیم یپ   دیایاگر جلو ب
: کنیزان خود را بھ آواز خواندن و دف زدن فرا خواند و بھ آنان گفت ،حفصھ با خواندن این نامھ

 این اشعار را بخوانند:
 ؟چھ خبر ؟چھ خبر

 .علی رفتھ بھ سفر
 .شده مثل اسب اشقر
 .شودجلو برود پِی می

 ٥٤.برگردد کشتھ خواھد شد
کردند. می ز اجتماع اشدند و برای شنیدن این آوبا شنیدن این خبر بر حفصھ داخل می ٥٥زنان ُطَلقاء

در و حجاب خود را پوشیده بھ صورت ناشناس بھ چا ،رسید × دختر علی ،این خبر بھ گوش ُاّم کلثوم

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 قمر ـنا و الـسف شمسـلم ینكو   من فوقنا ولم یسقط السقفُ   
 عر ص  ـیم الـقـشبا و یـل الـزیـی   رإتد  اس ذا ـن  ایع الـد بـقو  
 درـن قد غفى مثل م  ن وَ ما م  و   وابھاـرب أثـحـبس للـیلو  

 .٢/٢٠۶، ، الکامل ۴/۴۵٩ یطبر خیتار -٥٢
شود کھ کسی در میان دو شر گیر کرده و بھ اصطالح، نھ راه پس و نھ راه پیش داشتھ این مثل در مواردی استعمال می -٥٣

  مترجم. -١٢٧/٢:  ألمثالجمھرۀ اباشد. نگ: 
 في السفر على        ما الخبر ما الخبر  -٥٤

 م عقرد  ـقـإن ت     قرـفرس االشـكال  
 حرـر نـو إن تأخّ 



 راست گفت |رسول خدا  ۴٠

آنگاه نقاب از چھره برداشت. وقتی حفصھ او را  ؛ھمراه زنانی از نزدیکان خود بھ آن مجلس وارد شد
 شناخت خجل شد و گفت: انا هللا و انا الیھ راجعون.

اید دست ھم دادهشما دو تن (عایشھ و حفصھ) امروز بر علیھ او (علی) دست بھ  اینکھُاّم کلثوم گفت: 
تا  دی) دست بھ دست ھم داده بودامبریبرادرش (پ ردنِ تعجبی ندارد؛ چرا کھ شما دو نفر نیز برای آزُ 

 را در بارۀ شما نازل کرد. ٥٦اتیخداوند آن آ نکھیا
حفصھ گفت: خدایت رحمت کند؛ کافی است. آنگاه دستور داد نامۀ عایشھ را آوردند و آن را سوزاند و 

 .ا استغفار کردبھ درگاه خد
اند. ابو مخنف گوید: این روایت را جریر بن یزید از َحَکم، و حسن بن دینار از حسن بصری نقل کرده

اند. سھل بن حنیف نیز اشعاری با مضمون زیر در واقدی و مداینی نیز مانند این روایت را نقل کرده
 بارۀ این واقعھ سروده است:

 داریم اما زنان را با دشنام و ھجو چھ کار؟یما جنگ مردان با مردان را معذور م
 کافی نبود؟برای ما خدایت خیر دھد، آیا دریده شدن حجاب حرمت ھمسران 

 .آشکار کرد یآن را بر و ی  زشت ،و بیرون آمدنش از خانھ گناھی بود کھ بانگ زدن سگان
 ٥٧.در نگاشتن آن نامھ بود یکھ چھ قباحت ،وه نوشت؛ را شوم ۀنام آن نکھیا تا

 سجدۀ شکر
 نویسد: می نییالطالب مقاتلاز کتاب  × ابوالفرج اصفھانی در بخش مقتل امام علی

 .ی شکر نمودسجده بھ درگاه خدا ،وقتی خبر کشتھ شدن امام علی بھ عایشھ رسید
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

مشرکانی بودند کھ در روز فتح مکھ مسلمان شدند و بھ دست پیامبر آزاد شده و آن حضرت جانشان را بھ آن ھا  طلقا -٥٥
 مترجم. -بخشید

 است. تحریم سوره یاز  ۵ تا ٢اشاره بھ آیات  -٥٦
 :١۴/١٣ج شرح نھج البالغھ -٥٧ 

 ابـسبـلـا لـاء و مـنسـلـما لـف          عذرنا الرجال بحرب الرجال         
 نا بھ        لك الخیر من ھتك ذاك الحجابـیـا أتـا مـنـسبـا حـأم         
 بح الكالبـب نـذنـا الـھـرفـعـیوم من بیتھا         یـھا الـخرجـو م         
 ح ذاك الكتاب ـبـا قـیـوم فـمشھا       ـاب لـتـا كـآنـتأى أن ـإل         



 ۴١  (بیعت شکنان) ناکثان

این  ،بھ عایشھ رسید × اند: چون خبر مرگ علینقل کرده نیز طبری، ابوالفرج، ابن سعد و ابن اثیر
 :رود] خواندف را [کھ در وقت رسیدن خبر خوش بھ کار میبیت معرو

 ٥٨.شودچنانکھ چشمان مسافر از بازگشت بھ وطن روشن می ،عصایش را بر زمین نھاد و آرام گرفت
 این بیت را خواند کھ: عایشھسپس گفت: چھ کسی او را کشت؟ گفتند: مردی از قبیلۀ مراد. 

 ٥٩.کھ دھانش پر از خاک مباد خبرش را برایم آورد اگر چھ دور از من اتفاق افتاد اما جوانی
 وقت ھر: گفت ؟ییگویم یعل ۀسخنان را در بار نیا ایسلمھ بھ او گفت: آ در این ھنگام زینب دختر امّ 

 كھ گوش ھاآن ولى  ٦١.﴾َو ال َیسَْمُع الصُّمُّ الدُّعاَء ِإذا ما ُیْنَذُرونَ ﴿ ٦٠.دیدھ تذکر من بھ کردم فراموش
 . شنوند!شوند، سخنان را نمىست، ھنگامى كھ انذار مىھایشان كر ا

 آغاز خیانت و پیمان شکنی
 ای بھ معاویھ نوشت:در نامھآن حضرت بیعت کردند  × ھنگامی کھ مردم با علی

َفِإَذا َأَتاكَ  ؛ْنُھمْ َو اجِْتَماعٍ َأمَّا َبْعُد َفِإنَّ النَّاسَ َقَتُلوا عُثَْماَن عَْن َغیِْر َمشُوَرٍة ِمنِّي َو َباَیُعوِني َعْن َمشُوَرٍة مِ 
 .] َأشَْراَف َأْھلِ الشَّاِم ِقبََلكَ [في كَِتاِبي َفبَایِعْ ِلي َو َأْوِفْد ِإَليَّ 

 عتیب من با خود اجتماع و مشورت با و کشتند من با مشورت بدون را عثمان مردم کھانبد بعد، اما
 اشراف از یکاروان با خود و ریبگ عتیب من یبرا دممر از دیرس تو بھ من ۀنام کھ یھنگام پس کردند؛

 .ایب من نزد بھ شام اھل
 خطاب یانامھ خواند، را حضرت آن ۀنام او و دیرس ھیمعاو نزد بھ نیالمؤمن ریام ۀفرستاد کھ یوقت
 آمده نامھ نیا در کھ فرستاد او یبرا سیُعم یبن از یمرد توسط را آن و نوشت العوام بن ریزب بھ

 :بود
 تو بر سالم ان؛یسف ابو پسر ھیعاواز م ر،یزب ،مؤمنان ریخدا و ام ۀبند یبرا م،یالرح الرحمن   مبس

 .باد
                                                           

 َكَما َقرَّ َعْینًا ِباإلَِْیابِ اْلُمسَاِفر        اسَْتَقرَّْت ِبَھا النََّوى  َفَأْلَقْت َعَصاَھا وَ  -٥٨
 غالم لیس في فیھ التراب      فإن یك نائیا فلقد نعاه        -٥٩
 .١٣١ اتیالموفق،  ٣/٢٣ الطبقات،  ٣/٣٩۴ الکامل ، ۵/١۵٠ یطبر خیتار -٦٠
 .۴۵/اءیانبسوره  -٦١



 راست گفت |رسول خدا  ۴٢

مرا اجابت کرده و اینک بھ صف و منظم  ھاآن و امگرفتھ عتیب تو یبرا شام اھل از من بعد، اما
ر و نگذار پسر ابوطالب اند. پس بشتاب و کوفھ و بصره را در اختیار بگیھمچون گلۀ گوسفند گرد آمده

-در این کار از تو پیشی بگیرد کھ با در اختیار گرفتن این دو شھر دیگر چیزی برای او باقی نمی
ام پس اظھار خونخواھی عثمان کنید و مردم ماند. من برای طلحھ نیز بھ عنوان جانشین تو بیعت گرفتھ

یت و سرعت عمل کنید. خداوند شما را را بھ این امر بخوانید و البتھ کھ باید در این کار با جد
 پیروز و دشمن شما را بیچاره کند.

شادمان شد و آن را بھ طلحھ نیز نشان داد و یقین کردند کھ معاویھ  ،وقتی این نامھ بھ زبیر رسید
  .شدند ھمدست × بر مخالفت با علی ،است و در این وقت بود کھ این دو ھاآن دلسوز و خیرخواه

آمده و بھ آن حضرت عرضھ داشتند: یا امیر  × یبھ نزد عل عت،ید روز بعد از بچن ریو زب طلحھ
انی کھ نظر دھایی را متحمل شدیم و میدانی کھ ما در حکومت عثمان چھ جفاھا و سختیالمؤمنین، می
ھای حکومتی را بھ ما برخی از پست ،امیھ بود؛ حال کھ خداوند خالفت را بھ تو دادهعثمان با بنی

 بده.
َو اعَْلَما َأنِّي َال ُأشْرُِك ِفي  ،ْرضَیَا ِبِقسِْم  َِّ َلكَُما حَتَّى َأَرى َرْأیِيإ: فرمود ھاآن آن حضرت در پاسخ بھ 

 .ھُ ت  َأَماَنِتي ِإالَّ َمْن َأْرَضى بِِدیِنِھ َو َأَماَنِتِھ ِمْن َأْصحَابِي َو َمْن َقْد َعَرْفُت َدخِیلَ 
تا من در این باره فکر کنم و بدانید کھ من جز در کرده راضی باشید بھ آنچھ خدا برای شما مق

کسانی از اصحاب خود کھ از دین و امانتشان راضی باشم و شایستگی آنان را بدانم در امانت خود 
 کنم.شریک نمی
 ٦٢از نزد آن حضرت بیرون رفتند.امید شده و آنان نا

 تقاضا کردند اجازۀ رفتن بھ عمره را بھن حضرت رفتھ و از آ×  طلحھ و زبیر بار دیگر بھ نزد علی
بھ خدا سوگند یاد  ھاآن فرمود: شما قصد رفتن بھ عمره را ندارید. ھاآن بھ × بدھد. علی ھاآن

َو إنََّما  ،َما اْلُعْمَرَة ُتِریَدانِ فرمود:  ھاآن اما آن حضرت بھکردند کھ ھیچ قصدی جز عمره را ندارند 
 ھاآناست.  عتیو نقض ب انتیبلکھ قصد شما خ دی. شما قصد عمره ندارۀِ َبْیَع◌ِ الْ  َو َنْكثَ  ۀَ رَ د  غ  ُتِریَداِن الْ 

پس بیایید  :فرمودند × غیر از عمره قصد دیگری ندارند. امامدوباره بھ خدا سوگند یاد کردند کھ 

                                                           
 .١/٢٣١ شرح نھج البالغھ -٦٢



 ۴٣  (بیعت شکنان) ناکثان

و عھدھای ھا دوباره با آن حضرت بیعت کردند و شدیدترین پیمان ھاآن دوباره با من بیعت کنید.
 اجازۀ رفتن بھ عمره را داد. ھاآن سنگین را بستند و پس از آن، امام بھ

بھ کسانی کھ اطراف ایشان بودند فرموند:  × امام ،از نزد آن حضرت بیرون آمدندآن دو ھنگامی کھ 
ای نخواھید دید مگر در میانۀ فتنھ آنان را ،بھ خدا سوگند .ْقَتَالنِ ِفیَھاٍة یُ ن  ت  َو  َِّ َال َتَرْوَنُھَما ِإالَّ ِفي فِ 

را  ھاآن . گفتند: یا امیر المؤمنین، فرمان ده تاکھ جان خودرا بر سِر آن خواھند گذاشت
[بگذارید] تا . ﴾ ِلَیْقِضَي  َُّ َأْمرًا كاَن َمْفُعوالً ﴿فرمود: آن حضرت این آیھ از فرآن را تالوت برگردانند. 

 است بھ انجام برساند. خداوند کاری را کھ انجام شدنی
وقتی کھ طلحھ و زبیر از مدینھ بھ سمت مکھ حرکت کردند با ھر کس مالقات کردند بھ او گفتند: ھیچ 

 .با علی از روی اجبار و اکراه بوده است ما و بیعت نیست ما بیعتی از علی در گردن
 َُّ َو َأْغَرَب َداَرُھَما َأَما َو  َِّ َلَقْد  َأْبَعَدُھَمافرمود:  ،رسید × وقتی این خبر بھ گوش حضرت امیر المؤمنین

 َما اْلُعْمَرَة ُیِریَدانِ َو عَِلْمُت َأنَُّھَما سَیَْقُتَالنِ َأْنُفسَُھَما َأخْبََث َمْقَتلٍ َو َیْأِتیَانِ َمْن َوَرَدا َعَلیِْھ ِبَأشَْأِم َیْوٍم َو  َِّ 
ْي َغاِدَرْیِن َناكِثَیِْن َو  َِّ َال َیْلَقیَاَنِني َبْعَد اْلیَْوِم ِإالَّ ِفي َكِتیبٍَة ِن َو َرجََعا ِبَوجْھَ ْي َفاجَِریْ َلَقْد َأَتیَاِني ِبَوجْھَ 

 .خَشَْناَء َیْقُتَالنِ ِفیَھا َأْنُفسَُھَما َفبُْعدًا َلُھَما َو سُحْقا
 ھاآن کھ دانستمیم گندسو خدا بھ گرداند؛ بیغر را آنان ۀخان و کند دورشان خود رحمت از خداوند

ترین روزگار را برای کسی کھ بر او وارد شوند کشتن خواھند داد و شومبھ خود را بھ بدترین وجھی 
ھایی چھره ابآنان ھر آینھ آھنگ عمره ندارند؛  ھاآن خدا سوگند کھ بھ ارمغان خواھند آورد. بھ

شکن از نزد من بیرون رفتند. بھ خدا ھایی خیانتکار و پیمانگناھکار بھ نزد من آمدند و با چھر
سوگند کھ پس از امروز مرا جز در سپاھی سخت مالقات نخواھند کرد کھ در آن، خود را بھ کشتن خواھند 

 ٦٣.داد پس دوری و مرگ بر آنان باد

 آیندبھ حرکت در میناکثان 
را از بیعت با علی  مردم طلحھ و زبیر نامھ ای بھ عایشھ کھ در مکھ بود نوشتند با این مضمون کھ:

 .و بھ خونخواھی عثمان تظاھر کن ،منصرف
آنان این نامھ را توسط خواھرزادۀ عایشھ، عبد  بن زبیر بھ نزد او فرستادند و چون عایشھ نامھ را 

 .خواند تظاھر بھ خونخواھی عثمان را آغاز کرد
                                                           

 .١/٢٣٢: شرح نھج البالغھ -٦٣



 راست گفت |رسول خدا  ۴۴

ید: عایشھ بھ نزد ُاّم سلمھ نیز رفت . ابومخنف گوُاّم سلمھ رضی   عنھا نیز در مکھ بود ،سالان ھمدر 
گفت: ای دختر  ُاّم سلمھبھ عایشھ تا او را فریب داده و بھ خروج در خونخواھی عثمان تحریک کند. 

 و شدیم آغاز میما تقس یتو برا ۀخان از ؛یبود خدا رسول زنان از مھاجر زن نیاول تو ھ،یّ ماُ بیا
 .بود تو ۀخان در اوقات شتریب لیجبرئ

گفت: عبد  بھ من خبر داده کھ  شھیعا ؟یکنیم انیب یمنظورسخنان را بھ چھ  نیسلمھ بھ او گفت: ا ُامّ 
توبھ کرد او را در ماه حرام و با دھان روزه کشتند.  نکھیمردم عثمان را توبھ دادند اما پس از ا

 نیا امر خداوند کھ دیشا. ایب ما با زین تو بروم، بصره بھ ریدارم بھ ھمراه طلحھ و زب میتصم من
 .کند اصالح ما دست بھ و ما جھت بھ را امت
 در را سخنان نیبدتر و یکردیم کیتحر عثمان ضد بر را ھمھ روزید تا تو: گفت پاسخ در سلمھ ُامّ 

 بن یعل منزلت و مقام خود تو یطرف از نداشت؛ نعثل جز ینام تو نزد در عثمان و یگفتیم اشباره
 .دانی. آیا بھ یادت بیاورم؟ عایشھ گفت: آریمی |دا نزد رسول خ را طالبیاب

ھر دوی ما بھ ھمراه آن حضرت از روستای قدید ذات آوری روزی را کھ ُاّم سلمھ گفت: آیا بھ یاد می
 ول نجوا شدند و صحبتشان طول کشید. تو خواستی برایشان با علی خلوت کرد و مشغ ،شمال باز گشتیم

 .تو توجھی نکردی و بر آنان وارد شدیولی من مانع شدم کھ را قطع کنی  وارد شوی و صحبت آنان ھاآن
 .اما طولی نکشید کھ با چشمانی گریان باز گشتی

وارد  ھاآن من از تو پرسیدم: چھ شده و تو گفتی: من در حالی کھ آن دو مشغول صحبت بودند سرزده بر
ز از ھر ُنھ روز است. ای پسر ابوطالب، نصیب من از رسول خدا تنھا یک روشدم و خطاب بھ علی گفتم: 

 ؟گذاریآیا مرا با روز خود تنھا نمی
َو  َِّ َال  ؛اْرجِِعي َوَراَءكِ  «با خشم و چھرۀ برافروختھ رو بھ من کرد و فرمود:  |اگھان رسول خدا ن

 .ُھَو َخاِرٌج ِمَن اإلِْیَمانِ  ُیْبِغُضُھ َأَحٌد ِمْن َأْھِل َبْیِتي َو َال ِمْن غَْیِرِھْم ِمَن النَّاسِ ِإالَّ وَ 
گیرد مگر اینکھ برگرد، بھ خدا سوگند احدی از اھل بیت من یا از سایر مردم کینۀ او را در دل نمی 

 آن حضرت پشیمان و گریان بازگشتم.از من با شنیدن این سخن  و از ایمان بیرون رفتھ باشد.
 این جریان را بھ یاد دارم. ،عایشھ گفت: آری



 ۴۵  (بیعت شکنان) ناکثان

- آورم کھ من و تو با رسول خدا بودیم تو سر آن حضرت را شستشو میھمچنین بھ یادت می لمھ گفت:ُاّم س
کردم کھ مورد عالقۀ ایشان بود؛ ایشان ناگھان سر برداشتھ و درست می ٦٤دادی و من برای آن حضرت حیس

 .َھا ِكَالُب اْلحَْوَأبِ َفَتكُوُن َناكِبًَة َعنِ الصَِّراطِ َتْنبَح  ، ب  ن  ذْ َلیَْت ِشْعِري َأیَُّتكُنَّ َصاحِبَُة اْلجََمِل األَْ  فرمودند:
 اوو  کنندیم پارس او بر حَوَأب ۀمنطق سگان کھ است پرُکرکاز شما صاحب شتر  کیکدام  دانستمیم کاش

 .شودیم منحرف راست راه ازاست کھ 
 بر دست حضرت آن. برمیم پناه خدا رسول و خدا بھ یامر نیچن از: گفتم و برداشتم سیح از دست من

 بر ھ،یّ ُامیدختر اب ی: افرمود من بھ سپس .ینباش زن آن تو کھ باش حذر بر: فرمودند و زدند تو پشت
. عایشھ سپس بھ تو فرمود: ای ُحمیرا، آگاه باش کھ من تو را بیم دادم .ینباش زن آن تو کھ باش حذر

 آورم.گفت: آری بھ یاد می
در سفری بودیم و علی  |ا کھ من و تو با رسول خدا ر آورم روزییادت می ُاّم سلمھ گفت: ھمچنین بھ

ای از خار نشستھ و مشغول سایۀ درختچھدر در آن روز  ،داشتھای رسول خدا را نگاه مینعلینکھ ھمیشھ 
بود و پدرت بھ ھمراه عمر آمده و از رسول خدا اجازۀ ورود گرفتند؛ من و تو بھ  ھاآن وصلھ کردن

 وارد شده و با آن حضرت از ھر دری مشغول صحبت شدند. ھاآن وده رفتیم پشت پر
دانیم تا چھ مدت در کنار شما خواھیم بود؟ لذا کاش بھ ما اعالم سپس گفتند: ای رسول خدا، ما نمی

فرمودی کھ پس از تو چھ کسی جانشین تو در میان ما خواھد بود تا پس از تو پناھگاه ما باشد. آن می
َأَما ِإنِّي َقْد َأَرى َمكَاَنُھ َو َلْو َفَعْلُت َلَتَفرَّْقُتْم عَْنُھ َكَما َتَفرََّقْت َبنُو ِإسَْراِئیَل  فرمود: ھاآن پاسخ حضرت در

بینم اما اگر این کار را بکنم شما از بدانید کھ من اینک جایگاه او را می .َعْن َھاُروَن ْبنِ ِعْمَران
خواھید بنی اسرائیل ھارون بن عمران را تنھا گذاشتند تنھایش  کھچنانگرد او پراکنده شده و 

 .شتگذا
آمدیم تو کھ بیشتر از ما  |دیگر چیزی نگفتند و بیرون رفتند. وقتی ما بھ نزد رسول خدا  ھاآن
پرسیدی: ای رسول خدا، چھ کسی را جانشین خود بر آنان  ،أت سخن گفتن با آن حضرت را داشتیرج

وصلھ کنندۀ نعلین است. و ما نگاه کردیم و جز علی کسی را ندیدیم.  کھآند: خواھی ساخت؟ فرمو
او ھمان شخص است. عایشھ  :. و آن حضرت فرمودبینمجز علی کسی را نمیای رسول خدا، تو گفتی: 
  بھ یاد دارم. ،گفت: آری

                                                           
 مترجم. -شودحیس نوعی حلوا است کھ با خرما و روغن درست می -٦٤



 راست گفت |رسول خدا  ۴۶

اقی است؟ عایشھ دیگر جای چھ خروج و قیامی ب ،را بھ یاد داری ھااینُاّم سلمھ گفت: پس از اینکھ 
روم و بھ خواست خدا از این عمل توقع اجر و ثواب پاسخ داد: من تنھا برای اصالح میان مردم می

 از عایشھ شنیده بودرا ُاّم سلمھ گفت: خود دانی. و عایشھ از نزد او رفت و ُاّم سلمھ آنچھ  .دارم
 ٦٥نوشت. × ای برای علیدر نامھ

 دو موضع متفاوت
روایت کرده است  الجملنویسد: ھشام بن محمد کلبی در کتاب می ٢١٩صفحھ ی  ۶جلد  الحدید درابن ابی

 ُفسُُھمْ ◌   نوشت کھ در آن آمده بود: × ای بھ علیکھ: ُاّم سلمھ از مکھ نامھ
ببرند  بصرهپویند قصد دارند کھ عایشھ را بھ ان کھ راه گمراھی میشروانیاما بعد، طلحھ و زبیر و پ

مان مظلومانھ کشتھ شده ثکنند کھ عچنین تظاھر می ھاآن .است ھاآن بن کریز نیز با و عبد  بن عامر
را کفایت خواھد نمود. اگر  ھاآن اند. خداوند بھ حول و قّوۀ خود شربھ خونخواھی او برخاستھ ھاآن و

ر لزوم و بنھی فرموده مسایل اجتماعی و دخالت در از خروج  را )(زنان پیامبرما  کھ خداوندنبود 
بھ جای خود پسرم عمر بن  ،کردم. حالقطعًا برای یاری تو خروج می ،ما فرمان داده استخانھ نشینی 

 ٦٦.سفارش خیر مرا در بارۀ او بپذیر ؛فرستمسلمھ را بھ سویت میابی
ی عایشھ عازم بر خروج بھ سوی بصره شد در طلب شتری قوی برآمدند کھ ھودج عایشھ را حمل وقت

آورد. وقتی برای این کار ن ُامّیھ شتر خود را کھ عسکر نام داشت و بسیار قوی بود ب یکند. یعل
شتربان ھم بھ تعریف و تمجید از قدرت و شدت این شتر  ،کھ عایشھ آن شتر را دید از آن خوشش آمد

و در میان کالم خود نام شتر را کھ عسکر بود بر زبان آورد. ھمین کھ عایشھ نام عسکر را پرداخت 
  گفت: این شتر را ببرید کھ مرا بھ آن نیازی نیست. گاهآنید گفت: اّنا هللا و اّنا الیھ راجعون. شن

در پاسخ بیان داشت کھ رسول خدا این نام را برایش ذکر کرده  ،امر از او پرسیدند وقتی از سبب این
ر دیگری برایش و او را از سوار شدن بر شتری بھ این نام نھی فرموده است. لذا فرمان داد تا شت

لذا جھاز و ظاھر ھمان  ؛با آن خصوصیات برایش پیدا کنند یبجویند اما ھر چھ گشتند نتوانستند شتر
و او  تر از آن شتر برایت پیدا کردیمتر و قویگفتند: شتر دیگری بزرگاو شتر را عوض کردند و بھ 

 بھ آن راضی شد!! زنی
                                                           

 .٢٩ -٢٧ ۀو الموازن اریالمع ، ٢١٨-۶/٢١۶ البالغھ نھج شرح -٦٥
است کھ ترجمھ » فاستوص بھ خیراً «. جملھ پایانی نامھ، عبارت ٣٠/ ، المعیار و الموازنۀ ۴/۴۵١ یطبر خیتار -٦٦

 مترجم. -»ھوایش را داشتھ باش«اش این است: عامیانھ



 ۴٧  (بیعت شکنان) ناکثان

را بھ حرکت و خروج و عایشھ بھ حفصھ پیغام فرستاد و ا نویسد: ابومخنف گفت:الحدید سپس میابن ابی
بھ چون این خبر بھ عبد  بن عمر رسید بھ نزد خواھر خود رفت و او را کھ  .بھ ھمراه خود فرا خواند

  ٦٧کار منصرف کرد. نیاز ا سوگند داد و رفتن کرده بود آھنگِ  د  ج  

 نبرد مشترک ؛حفصھ و عایشھ
را بھ  یسخن باشد، حاکم شوھر و زن انیم دیبا کھ ینانیاطم و تزوجیّ  بھ حکم روابط |پیامبر اکرم 

 گریکدی یشاد و غمو  یزندگ کیشر ھمسران کھ چرا فرمود؛) ُعمر دخترخود حفصھ ( ھمسرامانت بھ  رسم
 عرب عادات از یرازدار کھ خصوصا   کند؛ افشا را یو راز ھمسرش کھ کردینم گمان اصالً  حضرت آن و ھستند
بھ سرعت بھ نزد ُاّم  حفصھ، نیالمؤمن ُامّ  اما. شود تمام ضرر لتحم   متیبھ ق یرازدار نیلو او بوده،
. رساند یو اطالع بھ را بود سپرده یو بھ امانت بھ آدم یبن رکھ سروَ  یرفت و راز شھیعا نیالمؤمن
 :دیکار نازل گرد نیدر مذمت ا ریز اتیآ ،عمل نیا متعاقب  

َبْعِض َأْزواجِِھ حَدیثًا َفَلّما َنبََّأْت بِِھ َو َأظَْھَرُه  ُّ َعَلیِْھ َعرََّف َبْعَضُھ َو َأْعَرضَ َعْن َبْعٍض  يُّ ِإلىَو ِإْذ َأسَرَّ النَّبِ ﴿ 
ْت ُقُلوُبكُما َو ِإْن َتُتوبا ِإَلى  ِّ َفَقْد َصغَ  *َفَلّما َنبََّأھا ِبِھ قاَلْت َمْن َأْنبََأكَ ھذا قاَل َنبََّأِنيَ اْلَعلیُم اْلخَبیُر 

 ٦٨.﴾ِإْن َتظاَھرا عََلیْھِ َفِإنَّ  َّ ُھَو َمْوالُه َو جِبْریُل َو صاِلحُ اْلُمْؤِمنیَن َو اْلَمالِئكَُة َبْعَد ذِلكَ ظَھیرٌ 
و چون پیامبر با یكى از ھمسرانش سخنى نھانى گفت، و ھمین كھ وى آن را [بھ زن دیگر] گزارش داد و 

آن مطّلع گردانید [پیامبر] بخشى از آن را اظھار كرد و از بخشى [دیگر] اعراض خدا [پیامبر] را بر 
گفت: » ] خبر داد، وى گفت: چھ كسى این را بھ تو خبر داده؟] را بھ آن [زننمود. پس چون [مطلب

]، ] بھ درگاه خدا توبھ كنید [بھتر استاگر [شما دو زن * »مرا آن داناى آگاه خبر داده است. «
ید، در حقیقت، خدا خود شو ھمدستیكدیگر  اًا دلھایتان انحراف پیدا كرده است. و اگر علیھ او بواقع

] پشتیبان سرپرست اوست، و جبرئیل و صالح مؤمنان [نیز یاور ُاویند] و گذشتھ از این، فرشتگان [ھم
 .د[او] خواھند بو

است  ھاآن ید و سخنان درشت نسبت بھشود این آیات سراسر تھدید و وعید و انکار شدچنانکھ مشاھده می
سوزاند را با این افشای سّر از درون می و ھمۀ اینھا جز تعبیری از درد و رنج درونی کھ رسول خدا

 نیست.

                                                           
 .۴/۴۵۴، و تاریخ طبری  ٢٢۵-۶/٢٢۴ شرح نھج البالغھ -٦٧
 .۴ -٣/تحریمسوره  -٦٨



 راست گفت |رسول خدا  ۴٨

 یھمدست بھ آن از ھیآ در کھ مینیبیم یدو تن را بھ خوب نیا موضع گیری واحدِ  ،ما در این جریان
اگر خبری یا اثری ، ھاآنبھ  توجھواضح و روشن است کھ با  یابھ اندازه ات،یآ نی. ااست شده ریتعب

خبری از خود عایشھ اگر دال بر اینکھ میل پیامبر بھ عایشھ بیش از سایر ھمسران آن حضرت بوده، یا 
ای اگر ناقلی یا نویسندهصحیح نبوده و  ،ترین ھمسر پیامبر بودمنقل شود کھ گفتھ باشد: من محبوب

از اھل سنت و پیروان  خصوصًا کھ، ه استدوب نادانی یاسادگی  کرده از روی را نقلچنین اخباری 
دانند کافی و بسنده می ،نیاز از ھر حدیث و روایتیباشد کھ کتاب خدا را بی »حسبنا کتاب  «قاعدۀ 

 آید.و پیداست کھ چنین نقل قولی با محتوای این آیات شریفھ جور نمی
ًا از چنین ھمسری کھ باعث نگرانی و آشفتگی خاطر او بشود منزجر و گذشتھ از این، ھر شوھری طبیعت

حتی اگر از آھن و سنگ باشد دح و ثنا و ستایش چنین شخصی مناراحت خواھد بود. پس روایاتی کھ در 
ترید  ھمچون برتریکھ بھ کسی ذوب خواھد شد چھ رسد در برابر محتوای این آیات مجید الھی باشد 

 ٦٩آبگوشت باشد.
 ای حَوأبھسگ

نویسد: ابومخنف روایت کرده کھ اسماعیل بن خالد از قیس بن می ٣١٠صفحھ ی  ٩جلد  الحدید درابن ابی
صالح از ابن عباس بھ سند دیگر و حرین بن یزید از عامر شعبی و بھ یک سند و کلبی از ابیحازم ابو

 اند:محمد بن اسحاق از حبیب بن عمیر ھمگی نقل کرده
از آبگیری بھ نام حوأب  ،ھمراه طلحھ و زبیر از مکھ بھ قصد رفتن بھ بصره خارج شد وقتی عایشھ بھ

ھا شروع بھ پارس کردند و سگ ،عامر بن صعصعھ بود. در این ھنگامعبور کردند کھ متعلق بھ قبیلۀ بنی
: گفت کاروان افراد از یکی. کنند ماز صدای آنان بھ ھیجان آمده و نزدیک بود رَ شتران قافلھ 

 .دارد ادیز سگ قدر چھ کند لعنت را حوأب خداوند
 د،ی. گفت: مرا برگردانیگفتند: آر ٧٠حوأب است؟ ر  یآبگ نیا ایآگفت:  دینام حوأب را شن شھیعا یوقت

شنیدم کھ  |: من از رسول خدا گفت ؟یشد مانیکھ پش شودیم چھ را تو و شده چھ: گفتند. دیمرا برگردان
 آن کھ -  ریآبگ کی یھاسگکھ  نمیبیم ایگو ي.ائ  س  ن   ض  ع  ب   ت  ح  ب  ن   د  ق   وأبَ ى الحَ ع  د  یُ  اء  م   البِ ك  ي ب  أنِّ ك  فرمود: می
 تو کھ راءیحم یا باش حذر بر سپس بھ من فرمود: .کنندیم پارس من زنان از یکی بر -  نامندیم حوأب را
  .ینباش زن آن

                                                           
 ھمچون زنان، ریسا بر شھیعا یبرتر: فرمود کھ کنندیم نقل |از پیامبر اکرم اشاره بھ روایتی است کھ اھل سنت  -٦٩

 مترجم. -۴/٢٢٠ یبخار حیصح !!!است غذاھا ریسا بر آبگوشت دیتر یبرتر
 ١١/١۵٠ کنز العمالو  ٣/٢١٠ کامل ابن اثیر، ۴/۴۵٧ تاریخ طبری -٧٠



 ۴٩  (بیعت شکنان) ناکثان

 شھیعا! میاحوأب گذشتھ ریفرسخ از آبگ نیچند نکیآرام باش. ما ا یقدر کند، رحمت تیخدا: گفت ریزب
 ریزب و طلحھ گاهآن ستند؟ین حوأب ریآبگ از کنندیم پارسکھ  ییھاسگ نیا کھ یدار یشاھد ایآ: گفت

برایش  ھاآن را بھ نزد عایشھ برده، ھاآن پول دادند و ھاآن بھ و کردند جور نینش ھیباد عرب پنجاه
این اولین شھادت دروغ در تاریخ اسالم . ن آبگیر، حوأب نیستسوگند یاد کرده، شھادت دادند کھ ای

 ٧١بود.
*  *  * 

از ابن عباس صالح ابو: کلبی از می گویدنویسد: ابومخنف می ٣١١صفحھ ی  الحدید سپس درابن ابی
کھ در  ٧٢»یاشعر یابوموس حََفر  «بھ  بھ سرعت حرکت دادند تاھ را برایم نقل کرد کھ: طلحھ و زبیر عایش

استاندار بصره بود  × ای بھ عثمان بن حنیف انصاری کھ از طرف علینامھ ،ندرسیدیکی بصره بود نزد
 را برای ما خالی کن.داراإلماره کھ با این مضمون فرستادند 

د و بھ او گفت: ناخود خواحنف بن قیس را بھ نزد  ،وقتی نامۀ طلحھ و زبیر بھ عثمان بن حنیف رسید
بینی بھ اند و ھمسر رسول خدا با آنان است و مردم چنانکھ میھ نزد ما آمدهگروھی ھستند کھ ب ھااین

 کنند.سرعت بھ سوی او گرایش پیدا می
خودشان مردم را بھ کشتن در حالی کھ اند اینک بھ خونخواھی عثمان آمده ھااینگفت: احنف بھ او 

صیھ کرد کھ خود را برای دفاع و بھ ابن حنیف تو گاهآن...  اندعثمان و ریختن خون او تحریک کرده
 آماده کند. ھاآن ایستادگی در برابر

ابن حنیف گفت: نظر تو کامًال صحیح است اما من بھ دنبال شر نبوده و خوش ندارم آغاز کنندۀ جنگ 
و دانستن نظر آن حضرت، در صلح و  × نیالمؤمن ریدستورالعمل از جانب ام باشم. امیدوارم تا رسیدنِ 

 ان کنار بیایم.آرامش با آن
نامۀ  ،از نزدیک شدن سپاھیان جمل بھ بصره اطالع یافت × امیر المؤمنین تراوی گوید: وقتی کھ حضر

 زیر را بھ سوی عثمان بن حنیف فرستاد:
 وا وَ ث  ك  ن   مَّ ث   وا  َ د  اھَ ع   اةَ غ  ب  الْ  إنَّ ف   ،د  ع  ا ب  : أمَّ ف  یْ ن  ح   ن  ب   انَ م  ث  ى ع  إلَ  ینَ ن  م  ؤ  المُ  یرِ أمِ  يٍّ ل  ع   ، ِ  د  ب  ع   ن  م  
 .یالً ك  ن  ت   دُّ أشَ  وَ  أسا  ب   دُّ أشَ   ُ  وَ  ھِ ب   ى  ُ ض  ر  ا ال یَ م   ب  ل  ط  ل   انُ ط  یْ الشَّ  م  ھُ اق  س   وَ  كَ ر  ص  ى م  وا إلَ ھُ جَّ و  ت  

                                                           
 .۴٣بیھقی/ المحاسن،   ٣/٢٨۶ یۀالحلب ةریالس،  ٢/٣۶٧ الذھب مروج -٧١
گویند؛ َحَفر ھای معمولی گشادتر است و بھ آن حفیر نیز میشود کھ از چاهَحَفر با دو فتحھ بھ نوعی چاه گفتھ می -٧٢

ھا است کھ آب گوارایی نیز داشتھ، پنج شب با بصره فاصلھ دارد. ر.ک ابوموسی در راه بصره بھ مکھ از جملھ این چاه
 مترجم. -٢/٢٧۵ البلدان معجم



 راست گفت |رسول خدا  ۵٠

 ھِ یْ ل  ا ع  ون  ق  ارَ ي فَ ذ  الَّ  اقِ یثَ المِ  وَ  د  ھْ الع  ب   اء  ف  ى الوَ إلَ  وعِ ج  الرُّ  وَ  ة  اع  ى الطَّ م إلَ ھُ ع  ادْ ف   ك  یْ ل  وا عَ م  د  ا قَ إذَ ف  
 الَ ت  ق  الْ  م  ھُ ز  اج  ن  ف   الفِ الخِ  وَ  ث  ك  النَ  ل  ب  ح  ب   ك  سُّ م  إال التَ  و  أبَ  إنْ  وَ  كَ د  ن  وا عِ امُ ا دَ م م  ھُ ارَ و  ج   ن  س  أح  وا فَ اب  أجَ  إنْ ف  
 .ینَ م  اك  الحَ  ر  یْ خ   و  ھُ  م وَ ھُ ن  یْ ب   وَ  ك  ن  یْ ب    ُ  م  ك  ح  ى یَ تَّ ح  
 خداوند با ابتدا سرکش گروه نیا. اما بعد، فیبھ عثمان بن حن نیالمؤمن ریام یخدا، عل ۀبند زا
 یزیچ خواستن بھ را آنان طانیش و شدند روانھ تو شھر یسو بھ و شکستند مانیپ سپس بستند مانیپ

 .است ترسخت فرشیک و شتریب خدا قدرت و نبود یراض آن بھ خدا کھ واداشت
 ما ر تو رسیدند ایشان را بھ فرمانبرداری و بازگشت و وفا بھ عھد و پیمانی کھ بابھ شھ ھاآن اگر

داشتند فرا بخوان؛ اگر پذیرفتند، مادام کھ در نزد تو ھستند از آنان بھ خوبی نگھداری کن. اما 
بجنگ تا خدا  ھاآن راھی را بر نگزیدند با ،جز دست یازیدن بھ ریسمان پیمان شکنی و مخالفتاگر 

 ان تو و ایشان حکم کند و او بھترین حکم کنندگان است.می
ُدِؤلی و عمران بن حصین خزاعی ابواألسود ھنگامی کھ این نامھ بھ دست عثمان بن حنیف رسید بھ دنبال 

آنان فرمان داد تا بروند و با سپاه جمل وارد مذاکره شوند کھ بھ چھ علت بھ بصره بھ فرستاد و 
داخل شدند  شھیو بر عا جابود آناصحاب جمل در  اردوگاه کھ دندیرس یموسابو َفر  ح  بھ  ھاآن اند.آمده

گفت: با طلحھ و زبیر مالقات  ھاآن بھ شھیعا. دادند سوگندش خدا بھ و کردند موعظھ و حتینص را او و
 کنید.

عثمان گفت: ما برای خونخواھی  ھاآن از نزد عایشھ برخاستھ و بھ دیدار زبیر رفتند. زبیر بھ ھاآن
ایم و خواستۀ ما این است کھ امر حکومت و خالفت بھ حالت شورایی برگردانده شود. آن دو بھ آمده

اید و تو زبیر گفتند: عثمان در بصره بھ قتل نرسیده است کھ اینک در این شھر بھ خونخواھی او آمده
قت طلحھ و عایشھ از رفیو دانی قاتالن عثمان چھ کسانی بوده و اینک در کجا ھستند. و تو خودمی
اید پس حال اید و بیشترین نقش را در تحریک مردم بھ کشتن او داشتھترین مخالفان عثمان بودهفعال

 باید قصاص خون عثمان را از خود آغاز کنید.
و اما بازگرداندن خالفت بھ شورا چگونھ ممکن خواھد بود در حالی کھ شما خود از روی میل و رغبت و 

اید. و تو ای اباعبد ، از آن روز کھ بعد از وفات رسول خدا جبار، با علی بیعت کردهنھ بھ زور و ا
گفتی: گذرد؛ آن روز کھ میشمشیر بھ دفاع از ھمین مرد برخاستی دیر زمانی نمیدست بر قبضۀ  |
از بیعت با ابوبکر  ،و پیرو ھمین سخن ؛تر و سزاوارتر از او نیستدر امر خالفت شایستھ کسچیھ

 امروز کجا؟ آن روز کجا و سخنِ  خودداری کردی. عملِ 
 فت: بروید و با طلحھ دیدار کنید.گ ھاآن بھ ریزب



 ۵١  (بیعت شکنان) ناکثان

او را خشن و تندخو یافتند کھ بھ شدت در صدد دامن زدن بھ فتنھ و بھ نزد طلحھ رفتند و  ھاآن
خیز و آمادۀ نبرد ای پسر حنیف، بر ختن آتش جنگ بود؛ لذا بھ نزد ابن حنیف باز گشتھ و گفتند:وافر

قامت در برابر این گروه بجنگ، زره پوشیده و دامن تاس ای پس با صبر وشو کھ مورد حملھ قرار گرفتھ
 ھمت بر کمر زن.

 مردم انیم در تا داد فرمان خود یمناد بھ و کرد خواھم نیچن نیحرم یخدا بھ سوگند: گفت فیحنابن 
 جمع او دور مردم و) جنگ(فراخوان  دیبردار سالح دیربردا سالح یعنی ؛ السالح السالح،: کند ادیفر

 ٧٣.شدند
 و برخاست شمرسیدند. در این ھنگام مردی از بنی جَ  »مربد«راوی گوید: سپاه جمل جلو آمدند تا بھ 

 از اندآمده شما یسو بھ نکیا کھ گروه نیا. ھستم یجشم فالنِ  من مردم، یا: گفت بصره مردم بھ خطاب
 از آن در وحوش و درندگان و پرندگان کھ ندیآیم ییجا از رایز اند؛نکرده فرار جااین بھ ترس یرو

 بصره در عثمان قاتالن کھ رایز اند؛امدهین زین عثمان یخونخواھ بھ(مکھ).  برخوردارند کامل تیامن
 ھک ییجا ھمان بھ] خوش زبان[با  را ھااین و دیکن اطاعت من از و دییایب پس. ستندین ما انیم در و

 رحم زیچ چیھ بھ کھ کور یافتنھ و دیشد یجنگ از صورت نیا ریغ در. دیگردان باز اندآمده آن از
 خود سخنان زین او و کردند سنگبارن را او مردم از یتعداد جااین در. بود دینخواھ امان در نکند

 .کرد قطع را
 طلحھ جااین در. کردند تیجمع از پر را مکان آن سواره و ادهیپ و شدند جمع مربد در بصره اھل

 بھ و کند ساکت را مردم توانست ادیز زحمت از بعد و کنند سکوت تا کرد اشاره مردم بھ و برخاست
 .پرداخت یسخنران رادیا

 ما و دهیرس قتل بھ مظلومانھ او نکھیا و بودعثمان بن عفان  شیطلحھ در مدح و ثنا و ستا سخنان
 .راند زبان بر طلحھ مانند یسخنان و برخاست ریزب سپس. میاآمده او یخونخواھ یبرا
 با کھ یمردم کنار در تن دو شما ایآ: گفتند ریزب و طلحھ بھ و برخاستند زین بصره اھل از نفر چند
 با ما: گفتند د؟یکنیم یشکن مانیپ عتیب از بعد چرا پس د؟یانکرده عتیب او با اندکرده عتیب یعل
 .میکن عتیب او با تا کرد مجبور را ما یعل و ستین ما گردن بر کس چیھ عتیب نکیا و نکرده عتیب او

                                                           
نیز بخشی از ماجرای جنگ جمل را آورده  ٧٩تا  ۶٣از صفحھ ی  دیالفر العقد ۵و در جلد  ٩/٣١٣ البالغھ نھج شرح -٧٣

 است.



 راست گفت |رسول خدا  ۵٢

 و دیکن کوتاه سخن مردم، یا: زد ادیفر بلند ییصدا با و آمد شیپ خود شتر بر سوار شھیعا گاهآن
 در یسخنان ریزب و طلحھ مانند زین شھیعا کردند؛ سکوت او سخنان دنیشن یبرا مردم. دیباش ساکت
 :گفت سخنش انیپا در و گفت عثمان ۀبار

 و دیبکش دیافتی را آنان اگر و دیکن بیتعق را قاتالنش پس د؛یرس قتل بھ مظلومانھ عثمان کھ دیبدان
 انتخاب خطاب بن عمر نیالمؤمن ریامکھ  یشورا ھمان لیقب از ییشورا بھ را فھیخل نییتع امر سپس
 .دیندھ راه باشند کیشر عثمان خون در کھ را یکسان شورا نیا در و دیکن واگذار کرد

: او را گفتندیم ھم یگرید ۀعد   گفت؛ شھیعا کھ است ھمان سخن: گفتند یبرخ و آمدند جانیھ بھ مردم
 بوده خانھ مالزمفرموده تا  امررا  یاست کھ خداوند متعال و یامر چھ کار؟ او زن نیبھ دخالت در ا

 .دیاین رونیبآن  ازو 
 بھ زهیسنگر و کفش لنگھ با مردم کھ ینظر باال گرفت بھ حدّ  صداھا بلند شده اختالف انھ،یم نیا در

 یو گروھ فیبا عثمان بن حن یمردم بصره دو گروه شدند: گروھ مقدمات، نیا از پس. افتادند ھم جان
  ٧٤و اصحاب او. شھیبا عا

 ابومخنف گوید: وقتی کھ طلحھ و زبیر بھ قصد مصاف با عثمان بن حنیف از مربد پیشروی کردند دیدند
 نیاغتا محلۀ دبّ  ھاآن اند.ھای بصره را بر روی آنان بستھکھ ابن حنیف و اصحابش ورودی ھمۀ کوچھ

 ریآنان را ت ریو سپاه طلحھ و زب بستھ، آنان بر را راه فیابن حن جااصحاب آنجلو رفتند و در 
 باران کردند.

 از زین ھازن و کرد رونیب بصره یھاکوچھ ۀآنان حملھ کرد تا آنان را از ھم بھ جبلھ بن میحک گاهآن
 ومازن تجمع کردند  یقبرستان بن دربھ ناچار  ریطلحھ و زب سپاهبام آنان را سنگباران کردند.  یرو
کردند تا  یشرویبصره پ ی  خاک بند  سپس از طریق سیل، ملحق شدند ھاآن بھ نظام سواره تا ماندند یکم

 .فرود آمدندآن جارسیده و در  الرزقدارزار شورهقۀ و پس از آن بھ منط ٧٥زابوقھ ۀمحل  بھ 
ھایی کھ حکیم تمیمی بھ نزد آن دو رفت و نامھبن وقتی طلحھ و زبیر در آن مکان فرود آمدند عبد  

ھا برد و بھ طلحھ گفت: ای ابامحمد، آیا این نامھ ھاآن طلحھ و زبیر برای او نوشتھ بودند بھ نزد
خلع عثمان از خالفت و کشتن او فرا ی. حکیم گفت: دیروز ما را بھ را تو برای ما ننوشتی؟ گفت: آر

 ،بھ جانم سوگند ؟ای!خواندی و پس از اینکھ خود او را کشتی اینک بھ خونخواھی او نزد ما آمدهمی
 این رأی تو نبوده است؛ تو جز دنیا بھ دنبال چیزی نیستی، آرام بگیر.

                                                           
 .۴۶۴/ ۴ تاریخ طبریو  ٢١٣-٣/٢١١ الکامل،   ٣١۶-٩/٣١۴ البالغھ نھج شرح -٧٤
 .٣/١٢۵ البلدان معجمر.ک  -٧٥



 ۵٣  (بیعت شکنان) ناکثان

بیعت خود را بر تو عرضھ کرد پذیرفتی و با میل و رغبت اگر رأی تو واقعًا این بود چرا وقتی علی 
 ای تا ما را در فتنۀ خود داخل کنی.با او بیعت کردی؟ حال بھ نزد ما آمده

طلحھ گفت: علی پس از اینکھ مردم با او بیعت کردند مرا بھ بیعت با خود فرا خواند و من دانستم 
افت و علی طرفداران خود را بر من خواھد کھ اگر دعوت او را نپذیرم کارم سرانجام نخواھد ی

 ٧٦شوراند.
 بھ نزدصبح فردا طلحھ و زبیر سپاه خود را برای جنگ بھ صف کردند و عثمان بن حنیف با اصحاب خود 

آور شد یادآنان را بھ  × ان با علیشرا بھ خدا و بھ حق اسالم سوگند داد و بیعت ھاآن رفت و ھاآن
خواھیم. ابن حنیف گفت: انتقام خون عثمان بھ نتقام خون عثمان را میگفتند: ما تنھا ا ھاآن اما

- کجا ھستند؟ پسرعموھایش کجا ھستند کھ از شما بھ این کار سزاوارتر میشما چھ ربطی دارد؟ پسرانش 
 ؟ھعثمان سخن گفت بر ضد  کھ گفت: آیا کسی شدیدتر از شما آن جا... تا ؟باشند

ھای رکیکی بھ ابن حنیف دادند و از مادر او بھ زشتی یاد نامطلحھ و زبیر پس از این سخنان، دش
 کردند.

اگر جایگاه صفّیھ (مادر زبیر و عّمۀ پیامبر) در نزد  ،ابن حنیف خطاب بھ زبیر گفت: بھ خدا سوگند
صعبھ  کھ تو را در سایۀ خود قرار داده؛ و اگر نبود اینکھ کار من و تو ای پسرِ  نبود |رسول خدا 

 ناراحت سخت کھ رساندمیبھ اطالع شما م ییزھایباالتر از حرف است، از کار شما دو تن چ (مادر طلحھ)
 .دادم ھشدار مرد دو نیا بھ من کھ باش شاھد خداوندا،. دیشو

حملھ کرد و جنگ سختی درگرفت. پس از مدتی جنگ متوقف شد و تصمیم گرفتند با  ھاآن سپاه بھ سپس
 نامھ آمده بود:ردارند. در آن صلحای دست از جنگ بنامھنوشتن صلح

نامھ عثمان بن حنیف انصاری و ھمراھان مؤمن او کھ از شیعیان امیر المؤمنین علی بھ موجب این صلح
نامھ آمده بود ھر طالب ھستند با طلحھ و زبیر و ھمراھانشان سازش کردند.... و در پایان صلحبن ابی

وند از پیامبران خود گرفتھ است بر خود الزم و واجب دو گروه شدیدترین عھد و پیمانی را کھ خدا
 نامھ عمل کنند.کردند تا بھ مفاد این صلح

نامھ بھ مھر و امضای طرفین رسید. عثمان بن حنیف برگشت و وارد داراألماره شد و بھ و این صلح
ھای خود وادهزد خاننھایتان را بر زمین بگذارید و بھ اصحاب خود گفت: خدا شما را رحمت کند. سالح

 .رفتھ، مجروحان را مداوا کنید
                                                           

 .٩/٣١۶ البالغھ نھج شرح -٧٦



 راست گفت |رسول خدا  ۵۴

 میضعف باش حالت   نیا در ما و دیایب یعل اگر: گفتند ریزب و طلحھ. گذشت منوال نیھم بھ یروز چند
را بھ یاری  ھاآن و کرده ینگارنامھ مختلف لیقبا با گرفتند میتصم لذا گرفت؛ خواھد را ما یھاگردن

ھای مختلف عرب کھ دارای ریاست و جایگاه در میان یی برای شخصیتھانامھ ھاآن خود فرا بخوانند.
قبایل خود بودند فرستادند و آنان را بھ خونخواھی عثمان، خلع علی از خالفت و اخراج ابن حنیف از 

ضّبھ و قیس بن عیالن ھمگی بھ آنان پیوستند و از ھر قبیلھ تنھا ، بصره فرا خواندند و قبایل َاْزدْ 
 ا این کار مخالفت کردند.یکی دو نفر ب

 قیام برای اصالح
 کھ یارانب در یک شب تاریکِ  ،وقتی کھ طلحھ و زبیر از پشتیبانی نیروھای خود اطمینان حاصل کردند

بودند حرکت کرده و در وقت نماز  دهیپوش یلباس معمول زره، یرو کھ خود اصحاب با دیوزیم ھم باد
شد. در مسجد بود و آمادۀ نماز جماعت صبح می ھاآنقبل از  فیصبح بھ مسجد بصره رفتند. عثمان بن حن

یاران طلحھ و زبیر او را کنار کشیده و زبیر را بھ جای او بھ امامت واداشتند. نیروھای مخصوص 
حکومتی کھ نگھبانان بیت المال نیز بودند جلو رفتھ و زبیر را عقب کشیده، ابن حنیف را پیش 

ر او را عقب کشیده و زبیر را جلو بردند و این درگیری تا نزدیک دو باره یاران زبیانداختند. 
- طلوع آفتاب ھمچنان ادامھ داشت و مردم فریاد برآوردند کھ: ای اصحاب محمد، آیا تقوا پیشھ نمی

 .زبیر پیروز شد و نماز بھ امامت او برگزار گردیدباألخره نماز قضا شد!!  ؟کنید
ابن  .ود کھ پنھانی مسّلح بودند فریاد زد: ابن حنیف را بگیریدپس از اقامۀ نماز، زبیر بھ یاران خ

حنیف شمشیر کشید و مروان بن حکم با او درگیر شد اما در نھایت او را دستگیر کردند. وقتی کھ ابن 
درآمد او را تا حد مرگ کتک زدند و تمام موھای سر و صورتش را و حتی ابروھا  ھاآن حنیف بھ اسارت

ندند و او را بھ ھمراه نیروھای مخصوص محافظ وی کھ ھفتاد نفر بودند بھ نزد عایشھ ھایش را کو مژه
 بردند.

عایشھ بھ ابان بن عثمان (پسر خلیفھ عثمان) گفت: برو و گردن ابن حنیف را بزن؛ زیرا این انصار 
 بودند کھ پدرت را کشتند و بھ قاتالنش کمک کردند.

ایشھ و ای طلحھ و زبیر، برادر من سھل بن حنیف اینک از در این ھنگام ابن حنیف فریاد زد: ای ع
سوی علی حاکم مدینھ و جانشین او در این شھر است؛ بھ خدا قسم اگر مرا بکشید شمشیر خود را در 

را زنده نخواھد  ھاآن میان خاندان و ایل و تبار شما خواھد نھاد و بھ انتقام خون من احدی از
 گذاشت.



 ۵۵  (بیعت شکنان) ناکثان

ل بن حنیف متعرض خانواده و اھل و عیالشان در مدینھ شود عثمان بن حنیف را از ترس اینکھ سھ ھاآن
 ٧٧رھا کردند.

 اند؛ ھمۀعایشھ بھ زبیر پیغام داد: خبر دارم کھ نیروھای مخصوص ابن حنیف در مسجد با تو چھ کرده
 را گردن بزن. ھاآن

مانند گوسفند سر برید و  -کھ ھفتاد نفر بودند-را  ھاآن راوی گوید: بھ خدا سوگند کھ زبیر ھمۀ
در محل بیت المال مانده کھ مخصوص نیروھای  بقّیۀاین کار بھ دست پسرش عبد  بن زبیر انجام شد. 

تا امیر المؤمنین نیاید بیت المال را بھ کسی تحویل نخواھیم  :گفتند ه،خارج نشدآن جاز ابودند 
 داد.

بر آنان پیروز شد و پنجاه نفر از آنان را اسیر حملھ کرد و  ھاآن زبیر نیز شبانھ با سپاھی بھ
 را زیر شکنجھ کشت. ھاآن وکرد 

سبابجھ  ھاآن ابومخنف گوید: صقب بن زھیر روایت کرده کھ تعداد نیروھای مخصوص حکومتی بصره کھ بھ
 گفتند و در این حوادث کشتھ شدند چھارصد نفر بوده است.می

لحھ و زبیر نسبت بھ عثمان بن حنیف اولین خیانت در نوع خود وی ھمچنین گوید: خیانت و نقض پیمان ط
ای کھ در این نبرد کشتھ شدند نیز اولین کشتگان در تاریخ اسالم در تاریخ اسالم بوده و سبابجھ

 شکنجھ) گردن زده شدند. ریز در مرگصبر ( بھ مرگِ کھ بودند 
بصره بماند یا بھ نزد علی برگردد. او  عثمان بن حنیف را مخّیر کردند کھ در ھاآن: دیگو نیھمچن یو

رسید گریست و عرضھ  × رھایش کردند تا برود. وقتی عثمان بھ نزد علی ھاآن رفتن را انتخاب کرد و
رفتم پیرمردی بودم و اینک کھ بھ نزدت باز گشتم نوجوانی بدون ریش ھستم. داشت: وقتی از نزد تو می

 ٧٨إلیھ راجون. سھ مرتبھ فرمود: إّنا هللا و إّنا × علی

 جنگ جمل اصغر
با  ھاآن با عثمان بن حنیف کردند خبردار شد در مخالفت با ھاآن وقتی حکیم بن جبلھ از کاری کھ

نیز سپاه را حرکت داده و عایشھ را در ھودجی  طلحھ و زبیرسیصد نفر از قبیلۀ عبدالقیس حرکت کرد. 

                                                           
 .٣/٢١۵ الکامل -٧٧
 . ۴٨٠-۴/۴۶٩ یطبر خیتار و ٢٢۶، ٣/٢١۶ الکامل،  ٢/٣۶٧ مروج الذھب،  ٣٢١-٩/٣٢٠ ھشرح نھج البالغ -٧٨



 راست گفت |رسول خدا  ۵۶

با این خود شخصًا  × قایسھ با جنگی کھ علی، در مجنگسپاه بردند. و این  هاھ ھمرسوار بر شتر ب
 اصغر نام گرفت. اکبر مشھور شد، جملِ  سپاه انجام داد و بھ جملِ 

بر  شھیعا انیازد از لشکر ۀلیاز قب یمرد انیم نی. در اپرداختند جنگ بھ و دهیکش ریشمش گروه دو
 یجست می. حکافتاد نیزم رب اسب از زین خود اما کرد قطع را او یپا یضربت با و تبن جبلھ تاخ میحک

 خودرا سپس و انداخت خاک بھ را او کھ کرد پرتاب یزداَ  مردِ  یخود را چنان بھ سو ۀقطع شد یزد و پا
 نیا در یکس. کشت و کرد خفھ را یو بود انداختھ او یرو بر را خود کھ یحال در و دیکش او سمت بھ

 یکس چھ: گفت. است مرگ حال در] دیشد یزیرخون اثر[در  کھ دید را میحک و گذشتیم او کنار از حال
سر من است آن مرد نگاه کرد و  ریکھ ز یبالش نی: ھمداد پاسخ میحک انداخت؟ روز نیا بھ را تو

 .بودشجاعت  بھمشھور  یمرد می. حکدیاو د ریرا ز یمرد ازد ۀجناز
 یھمگ زیه بودند نکھ با او آمد ینفر صدیس و شسھ برادر م،یحک بر عالوه جنگ نیا در: دیگو یراو

 از قبیلۀ عبدالقیس و اندکی ھم از قبیلۀ بکر بن وائل بودند. ھاآن شتریب کھ شدند کشتھ
ھنگامی کھ با قتل حکیم و یارانش بصره در اختیار طلحھ و زبیر قرار گرفت و ابن حنیف نیز رانده 

 ف کردند و ھر کدام ازشد طلحھ و زبیر بر سر اینکھ چھ کسی امامت جماعت را بر عھده بگیرد اختال
باشد کھ بھ نفع او از معنا بیم این را داشت کھ اگر نماز را بھ دیگری واگذار کند بھ این  ھاآن

 قدرت کناره گرفتھ و بھ برتری او رضایت داده است.
عایشھ برای صلح دادن میان این دو تدبیری اندیشید و حکم کرد یک روز عبد  بن زبیر و یک روز محمد 

 ٧٩لحھ بر مردم نماز بخوانند.بن ط

 نامۀ مادری بھ فرزندش
 ای با این مضمون بھ زید بن صوحان عبدی نوشت:بھ بصره وارد شد عایشھ نامھ × وقتی کھ علی

 ٨٠ بھ فرزند با اخالص خود زید بن صوحان.، |ھمسر نبی  ،از عایشھ دختر ابوبکر صدیق
ی منصرف کن. امیدوارم اخبار خوبی کھ من دوست اما بعد، در خانۀ خود بنشین و مردم را از یاری عل

 والسالم.در خاندان من ھستی.  مطمئن ترین فرددارم از جانب تو بھ من برسد کھ تو می

                                                           
 .٢/٣۶٧ مروج الذھبو  ٩/٣٢٢ البالغھنھج  شرح -٧٩
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 ۵٧  (بیعت شکنان) ناکثان

 زید بن صوحان در پاسخ او نوشت:
نیز بھ  را اما بعد، خداوند بھ تو فرمانی داده و ما. بکرابیدختر بھ عایشھ  ،از زید بن صوحان
ه است؛ تو را فرمان داده کھ در خانۀ خود بنشینی و بھ ما فرمان داده است تا از کاری مکلف فرمود

ای تا خالف کھ در آن، مرا فرمان دادهده رسیتو بھ من  ۀحال نام. خانھ بیرون آمده و جھاد کنیم
فرمانی کھ خدا بھ من داده عمل کنم و در نتیجھ من بھ وظیفۀ تو عمل کرده و تو بھ وظیفۀ من عمل 

 ٨١ات را جوابی نیست.ه باشی؛ پس فرمان تو در نزد من قابل اطاعت نبوده و نامھکرد

 کندی میدھفرمانعایشھ 
بکره از پدرش ابوبکره نقل کرده کھ گفت: چون طلحھ و زبیر بھ بصره آمدند بھ شعبی از مسلم بن ابی

بر عایشھ داخل شدم  صد یاری ایشان شمشیر خود را حمایل کرده و بھ اردوگاه آنان رفتم. وقتی کھق
دیدم؛ چرا کھ در آن اردوگاه فرمان، فرمان او بود. در این ھنگام حدیثی  وی را در حال امر و نھی

 ھاآنامور  یکھ زن ی. قومۀٌ َقْوٌم َتَدبـََّر أْمُرُھمْ إْمَرأ ْفِلح  یُ  َلن  : از رسول خدا را بھ یاد آوردم کھ فرمود
 منصرف شده و از آنان کناره گرفتم. ھاآن . لذا از یاریشد نخواھند رستگار ھرگز کند تیریمد را

 ما  و  ق   إنَّ الحدید گوید: این روایت بھ صورت دیگری ھم نقل شده است کھ آن حضرت فرمود: ابن ابی
 یزن کھشورش خواھند کرد  ی. پس از من گروھداً أبَ  ونَ ح  ل  ف  ال یُ  أةٌ ر  م  إا ھَ أسُ رَ  ،ة  ئ  ي ف  ي فِ د  ع  ب   ونَ ج  ر  خ  یَ 

  ٨٢.شد نخواھند رستگار ھرگز گروه نیا و است آن فرماندهِ 

 اتمام حجت با سپاھیان جمل
 فرمود: به سپاه خود × علی ،ھنگامی کھ دو سپاه در روز جمل در برابر یکدیگر صف کشیدند

 وَ  الِ ت  ق  ال  ب   م  وكُ ء  د  ب  ى یَ ت  ح   وَ  م  ك  یْ إلَ  ثَ د  ح  اُ ى تَّ ح   ح  م  ر  ب   م  یھِ ف   م  ك  د  أحَ  ن  ع  ط  ال یَ  وَ  م  ھْ س  ب   م  ك  ن  م   ل  ج  رَ  نَّ یَ م  ر  ال یَ 
 .ل  ت  ق  ال  ب  

 یکی کھ مبادا نشده آغاز آنان یسو از کشتار و جنگ و نشده شما بھ یاحملھ دشمن جانب از کھ مادام
 .دینما شانیا ۀحوال یازهین ای کند پرتاب آنان یسو بھ یریت شما از
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 راست گفت |رسول خدا  ۵٨

بھ صورت متداوم با پرتاب زوبین مورد تھاجم قرار  ودت را بھ ش × سپاه جمل لشکر امیر المؤمنین
یرھای این قوم ما دادند. لشکریان نزد آن حضرت بھ ضجھ و فغان آمده و گفتند: ای امیر مؤمنان، ت

جسد مردی را بھ نزد آن حضرت آوردند کھ در خیمۀ کوچک خود نشستھ بود  ھمچنین .پاره پاره کردندرا 
شھادت رسیده بود و بھ ایشان عرضھ داشتند: این فالنی پسر فالنی است کھ کھ بر اثر تیرھای دشمن بھ 

 .کشتھ شده است
ھشدار بدھید و  ھاآن آن حضرت بھ درگاه خدا عرضھ داشت: خداوندا، شاھد باش. سپس فرمود: باز ھم بھ

 اتمام حجت کنید.
حضرت بار دیگر عرضھ این مرد کشتھ شده است. آن  .ھمچنین مرد دیگری را آوردند و عرضھ داشتند

 .دیکن تھشدار بدھید و اتمام حجّ  ھاآن داشت: خداوندا، شاھد باش. سپس فرمود: باز ھم بھ

بود جسد برادر خود عبدالرحمن بن  |کھ از اصحاب رسول خدا  یبن ورقاء خزاع لیعبد  بن بد سپس
رده، در برابر ایشان بر بدیل را کھ تیری بھ او اصابت کرده و کشتھ شده بود بھ نزد آن حضرت آو

 زمین نھاد و عرضھ داشت: یا امیر المؤمنین، این برادر من است کھ بھ قتل رسیده.

را کھ ذات الفضول نام داشت خواست و آن  |ه رسول خدا رز × در این ھنگام بود کھ امیر المؤمنین
ز خداندان خود فرمود ا ا دست گرفتھ و باال آورد و بھ یک نفررا بھ تن کرد و شکم مبارک خود را ب

م شمشیر خود ذوالفقار را حمایل فرمود و پرچ گاهآن ؛محکم بستمۀ آن حضرت تا کمر مبارکش را با عما
 را کھ بھ عقاب معروف بود بھ فرزندش محمد بن حنفیھ داد. |رسول خدا رنگ سیاه 

ول خدا ھستید پرچم کھ شما فرزندان رسآن جاسپس رو بھ فرزندان خود حسن و حسین کرد و فرمود: از 
  ٨٣در جای خود آسوده گذاشتم. را را بھ برادرتان سپردم و شما

 با مسّمی ، اسمِ مسلم
 فرمود: گشت و این آیۀ کریمھ را تالوت میگرد سپاه خود می × ابومخنف گوید: علی
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 ۵٩  (بیعت شکنان) ناکثان

َو  ا ِمْن َقبِْلكُْم َمسَّْتُھُم اْلبَْأساُء َو الضَّّراءُ َأْم حَسِبُْتْم َأْن َتْدخُُلوا اْلجَنََّة َو َلّما َیْأِتكُْم َمثَُل الَّذیَن خََلوْ ﴿
 ٨٤.﴾َنْصُر  ِّ َأال ِإنَّ َنْصَر  ِّ َقریبٌ  ُزْلِزُلوا حَّتى َیُقوَل الرَّسُوُل َو الَّذیَن آَمُنوا َمَعُھ َمتى

شما آمد، بر  شوید و حال آنكھ ھنوز مانند آنچھ بر [سِر] پیشینیانآیا پنداشتید كھ داخل بھشت مى
[سِر] شما نیامده است؟ آنان دچار سختى و زیان شدند و بھ [ھول و] تكان درآمدند، تا جایى كھ 

ھش دار، كھ  »یارى خدا كى خواھد بود؟«پیامبر [خدا] و كسانى كھ با وى ایمان آورده بودند گفتند: 
 پیروزى خدا نزدیك است.

 لِّ ي ك  ف   یراً ھِ ظ   م  ك  ل   ا وَ ن  ل   انَ ك   وَ  ر  ص  النَّ  م  ك  ل   ا وَ ن  ل   زَّ أعَ  وَ  ر  ب  الصَّ  م  ك  یْ ل  ع   ا وَ ن  یْ ل  ع    ُ  غَ ر  أفْ  سپس فرمود:
 .ر  أمْ 

 کار ھر در و گرداند زیعز شما و ما بر را یروزیپ و زدیبر شما ما و جان در را صبر خداوند
 .باشد شماما و  بانیپشت

 آنچھ بھ را آنان تا ردیگیم دست سر بر را قرآن نیا یکس چھسپس قرآنی را بھ دست گرفت و فرمود: 
بھ نام مسلم کھ  یحال نوجوان نیدر ا باشد؟ او آن از بھشت امر نیا یازا در و کند دعوت است آن در
بھ او انداخت  ی. حضرت نگاھدھمیم انجام را کار نیا من: گفت و خاست پا بھبر تن داشت  دیسف ییباق  

 دست بھ را قرآن تو و دیبر خواھند را راستت دست یریبپذ را تیسئولم نیا اگر جوان، یاو فرمود: 
-یم و زنندیم ریشمش با را تو سپس کرد خواھند قطع ریشمش با زین را تو چپ دست و گرفت یخواھ چپ

 .کشند
دوباره در میان لشکر ندا کرد و ھمان جوان باز  × یرا ندارم. عل یکار نیگفت: من طاقت چن جوان

این گفت و شنید چند  .طاقتی کردباز اظھار بیباز ھمان سخنان را فرمود و جوان  × مبرخاست. اما
آن جوان عرضھ داشت من این قرآن را گرفتھ و بھ  ،بار میان امام و آن جوان تکرار شد و در نھایت

 برم و آنچھ گفتی در راه رضای خدا بر من اندک و آسان است.میان آنان می
وقتی بھ میان سپاه دشمن رفت با صدای بلند اعالم  ،گرفت و بھ راه افتادوی قرآن را بر سر دست 

. در این ھنگاه مردی با شمشیر بھ او حملھ کرد و دست کرد: این کتاب خدا میان ما و شما حاکم باشد
راستش را برید. جوان قرآن را با دست چپ گرفت ولی دیگری دست چپش را نیز قطع کرد؛ مسلم قرآن را 

 چسباند و سپاه آنقدر با شمشیر او را زدند تا کشتھ شد.بھ سینھ 
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 راست گفت |رسول خدا  ۶٠

 باره گفتھ است:ُاّم ذریحِ عبدّیھ در اشعاری در این 
 .ای خدا، مسلم قرآنی را بھ نزد آنان برد کھ موالیشان برای آنان فرستاده بود

ایمان فرا بھ عدالت و  ای، آنان رابی ھیچ ترس و واھمھکرد او در حالی کھ کتاب خدا را تالوت می
 .خواند

اما آنان تیغۀ شمشیرھای خود را از خون او رنگین ساختند و در این حال، مادرشان (عایشھ) ایستاده 
 .کردبود و تماشا می

 ٨٥داد.او نھ تنھا آنان را از گمراھی باز نداشت بلکھ بھ ایشان فرمان نیز می
داد تا پرچم را بھ جلو ببرد. و بھ فرزند خود محمد بن حنفیھ فرمان  × بود کھ علی جاایندر 

ن آن حضرت نیز بھ ھمراه او حملھ را آغاز کردند و جنگ در گرفت و کشتار از دو طرف بھ راه اسپاھی
 ٨٦افتاد و جنگ شدت پیدا کرد.

پارچھ، ای از ھودجی بر شتر عسکر سوار بود و شتر را نیز با الیھ عایشھ نیز در روز جنگ جمل درون
 ٨٧ای از زره آھنین پوشانده بودند.نگ و الیھای از پوست پلالیھ

در جنگ حنین، مشتی سنگریزه برداشت و بھ طرف سپاه و  |عایشھ بھ تقلید از عمل پیامبر اکرم 
ھای شما زشت باد. کسی یعنی چھره .پرتاب کرد و با بلندترین فریاد گفت: شاھت الوجوه × یاران علی

 .بود کھ پرتاب کردشیطان این ھ ی، بلکب نکرداترپھم در پاسخ او گفت: تو 
و انصار در آن شرکت داشتند در  نیخضراء کھ مخصوص بھ آن حضرت بوده و مھاجر ردانبا گ   × سپس علی

گرداگردش بودند بھ سوی شتر عایشھ پیشروی کرده، پرچم را  ^و محمد  نیکھ پسرانش حسن و حس یحال
را در چشم شتر بنشانی و قبل از رسیدن بھ آن بھ محمد داد و بھ او فرمود: پیش برو تا نیزۀ پرچم 

 توقف نکن.
                                                           

 مـمصحف أرسلھ موالھـم           بـاھـأت لما  ـمس إنّ  ا ربّ ـی  -٨٥
 تلو كتاب   ال یخشاھمیم            ـللعدل و اإلیمان قد دعاھ      
 مـراھـة تـفـم واقـھـم          و أمّ ـباھھ ظُ ـبوا من دمض  ـخـف      

 ال تنھاھم رھم بالغيّ تأم                               
 .٣/٢۶٢ الکاملو  ٢/٣٧٠ الذھب مروج، ۴/۵٢٩،۵١١ یطبر خیتار      

 .۴/١١٢ یطبر خیتار -٨٦
 ٢/٣٧٠ مروج الذھبو  ۴/۵٠٧ تاریخ طبری، ۶/٢٢٧ شرح نھج البالغھ -٨٧



 ۶١  (بیعت شکنان) ناکثان

تر تا تیرھا را تیرباران کرد. محمد بھ یاران خود گفت: قدری آھستھ او محمد جلو رفت اما دشمن
 × فروکش کند چون تنھا بھ اندازۀ یک یا دو پرتاب دیگر چوبۀ تیر برایشان مانده. از آن طرف علی

فرمود. وقتی کھ توقف محمد طوالنی شد آن و را بھ درگیر شدن ترغیب میفرستاد و ابرای او پیغام می
بھ محمد رساند و دست چپ خود را بر شانۀ راست محمد نھاد و بھ او فرمود: از پشت سر حضرت خود را 

ھرگز  سوگند، خدا بھ: گفتیم و ستیگریم کردیم ادی لحظھ نیا از ھرگاه محمد. شده مادر یب برو، شیپ
 .کنمیم احساس خود گردن پشت بر را نَفسَش یگرما ھنوز ایگو کنم؛یھ را فراموش نمآن لحظ

را عاطفۀ پدر و فرزندی فرا گرفت و پرچم را از محمد گرفتھ، آن را در دست چپ نھاد و  × امام سپس
در حالی کھ ذوالفقار برھنھ را در دست راست داشت بھ دشمن حملھ کرد و در میان لشکریان جمل فرو 
رفت. پس از مدتی باز گشت و شمشیرش را کھ تاب برداشتھ بود با دو زانویش راست کرد. اصحاب و 

رویم اما آن حضرت نھ فرزندان آن حضرت عرض کردند: یا امیر المؤمنین، ما بھ جای شما بھ میدان می
و مانند  کردنداد بلکھ حتی چشم ھم بھ سوی ایشان نگرداند و ھمچنان حملھ می ھاآن تنھا پاسخی بھ

کھ لشکریان از اطرافش پراکنده شده، پا بھ فرار گذاشتند. حضرتش ھمچنان چشم  غرید تا اینشیر می
 داد.بھ سپاه جمل دوختھ بود و بھ اطرافیان خود توجھی نداشت و بھ سخن کسی پاسخ نمی

را بھ وسط لشکر  دخو ه،دوباره پرچم را بھ دست محمد داد و خود بھ تنھایی بھ آنان حملھ برد گاهآن
- ساخت و مردان از مقابلش میرفت آنان را طعمۀ شمشیر میدشمن رساند و گام بھ گام کھ پیش می

گان رنگین کشتبرد و زمین را از خون آن حضرت گاه بھ سمت چپ و گاه بھ سمت راست حملھ می .گریختند
 .با زانوھایش راست کرد گشت و شمشیرش را کھ دوباره تاب برداشتھ بودکرد. پس از لختی برمی

بود کھ اصحاب دورش را گرفتھ و بھ خدا سوگندش دادند کھ جان خود و دین اسالم را بھ خطر  جااین
دست نگھ دار ، رودنیندازد؛ آنان عرضھ داشتند: اگر شما در این میدان آسیبی ببینید دین از بین می

 ارَ الدَّ  وَ   ِ  ھَ ج  وَ  إالّ  نَ وْ ر  ا ت  م  ب   یدُ رِ اُ ا م    ِ  وَ تا ما بھ جای تو نبرد کنیم. آن حضرت در پاسخ فرمود: 
 .ةِ ر  اآلخِ 
 آخرت یسرا آوردن دست بھ و پروردگار یرضا جز یازهیانگ چیھ دیدیدر آنچھ از من د سوگند، خدا بھ

 .نداشتم
عرضھ مردم بھ آن حضرت  .ای پسر حنفّیھ نبرد کن،چنین  سپس بھ پسرش محمد بن حنفّیھ فرمود: این

  ٨٨داشتند: ای امیرِ مؤمنان، چھ کسی را یارای انجام آنچھ شما توانایی انجامش را دارید ھست؟
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 راست گفت |رسول خدا  ۶٢

دید سپاھیان جمل خود را  × ابومخنف گوید: مسلِم َاعَور از حّبۀ ُعَرنی روایت کرده کھ گفت: وقتی علی
خواھد یافت شمشیرش را و دانست کھ تا این شتر بر سر پا باشد جنگ ادامھ کنند فدای شتر عایشھ می

روی شانھ گذاشت و بھ سوی شتر بھ راه افتاد. بھ اصحاب خود نیز فرمان داد تا بھ سوی شتر پیش 
گذاشت و  ھاآن بروند. و خود بھ بنی ضّبھ کھ مھار شتر را در دست داشتند حملھ کرد و شمشیر در میان

ای از قبایل ھمدان و نخع بھ شتر رسید و تعداد قابل توجھی از آنان را از دم تیغ گذراند و با عّده
بھ مردی از نخع کھ بجیر نام داشت فرمود: شتر را دریاب. بجیر ران پای عقب شتر را با شمشیر زد و 
شتر بھ پھلو بھ زمین افتاد و گردنش بھ زمین خورد و چنان فریادی زد کھ فریاد ھیچ شتری بھ آن 

ھایی کھ در برابر تاد تمام مردان سپاه جمل مانند ملخ. تا شتر بر زمین افبلندی شنیده نشده بود
 شوند پا بھ فرار گذاشتند.طوفان پراکنده می

عبد  بن خلف اسکان دادند.  ۀرا با ھمان ھودج بھ بصره بردند و در خان شھیعا ،شتر پس از افتادنِ 
  ُ  ھُ ن  ع  ل  ند و فرمود: فرمان دادند تا جسد آن شتر را سوزانده و خاکسترش را بھ باد دھ × یامام عل

 یبن ۀگوسال ھیچقدر شب کند، لعنت را وانیح نیا خدا .یلَ ائِ ر  ي إسْ ن  ب   ل  ج  ع  ب   ھُ ھَ ب  ا أشْ م  ف   ة  ابَّ دَ  ن  م  
ِإلِھكَ الَّذي ظَْلَت َعَلیِْھ عاكًِفا  َو اْنظُْر ِإلى﴿سپس این آیھ را تالوت کرد: . ) استیسامر ۀ(گوسال لیاسرائ
] بھ آن خدایى كھ پیوستھ مالزمش بودى بنگر، آن را و [اینك ؛٨٩﴾َنسًْفا ُھ ُثمَّ َلَنْنسَِفنَُّھ ِفي اْلیَمّ نَّ َلُنحَرِّق  

 ٩٠ پاشیم.كنیم [و] در دریا فرو مىسوزانیم و خاكسترش مىقطعا  مى
د. ابن عبد  بن عباس را بھ نزد عایشھ فرستاد تا فرمان رفتن بھ مدینھ را بھ او ابالغ کن × علی

دیدم چیزی برای نشستن من نگذاشتند. من خود بالشی  .ر او داخل شدمبعباس گوید: بھ نزد او رفتم و 
 برداشتم و بر آن نشستم.

عایشھ گفت: ای پسر عباس، خالف سنت رفتار کردی و بدون اجازۀ ما در خانۀ ما و بر بالش ما نشستی. 
خانۀ  جاایناگر فرمان داده تا در آن قرار بگیری. ای کھ خدا خانھھمان گفتم: این خانۀ تو نیست؛ 

نشستم، سپس گفتم: امیر المؤمنین مرا بھ سوی تو فرستاده و تو بود جز با اجازۀ تو بر بالش تو نمی
 ٩١گردی.ازتا بھ مدینھ باست تو را فرمان داده 

                                                           
 .٩٧/سوره طھ -٨٩
 .١/٢۶۶ البالغھ نھج شرح -٩٠
 .٢/٣٧٧ الذھب مروجچاپ علمیھ بیروت و  ۵/٧۶ دیالعقد الفر با اختصار ، ۶/٢٢٩ شرح نھج البالغھ -٩١



 ۶٣  (بیعت شکنان) ناکثان

از او بود؛ امیر  برای عایشھ روی داد خطاآنچھ نویسد: می ٢۵۴صفحھ ی  ١٧جلد  الحدید درابن ابی
در این زمینھ چھ گناھی داشت؟ اگر عایشھ در خانۀ خود مانده بود میان اعراب و اھل  × المؤمنین

از او حفاظت کرد و  ھ،او را گرامی داشت × شد؛ بھ عالوه کھ امیر المؤمنینکوفھ کم اعتبار نمی
 د.کنھای سیره مراجعھ کتاب این رفتار مطلع شود بھ چگونگیشأنش را واال داشت. ھر کس بخواھد از 

زد و در انتھا کرد و وحدت مسلمانان را برھم میچنین برخوردی میعمر در زمان خالفتش اگر عایشھ با 
کرد اما علی بسیار بردبار و کشت کھ او را قطعھ قطعھ مییافت نھ تنھا او را میعمر بر او دست می

 بزرگوار بود.
آنچھ از سالح و مرکب و  × اویان بر این خبر اتفاق نظر دارند کھ علینویسد: تمام رمیالحدید ابن ابی

کرد اما اصحاب آن حضرت بھ  میسپاه خود تقس انیگرفت و ھمھ را م متیبود بھ غن ردهاثاثیھ و بَ 
 چگونھ: گفتند. رفتینپذ حضرت آن. کن میتقس ما انیم َبرده عنوان بھ را بصره اھلعرض کردند:  شانیا
 بر ما حالل است اما بھ بردگی گرفتنشان حالل نیست؟ ھاآن خون ختنیر

 م  ھِ ر  ك  س  ع  ي م  ف   مُ و  ق  الْ  ھِ ب   ب  ل  ا أجْ ا م  أمَّ  ؟المٍ إسْ  وَ  ةٍ ر  ج  ھِ  ارِ ي دَ ف   ة  یفَ ع  ض   ة  یَّ رِّ ذُ  م  ك  ل   لُّ ح  یَ  ف  یْ ك  : فرمود × امام
 بر چگونھ کنندیم یزندگ ھجرت و اسالم ارید در کھ یفیضع فرزند و زن گرفتن یوبردگ اسارت بھ .ھُ ن  م   ء  ي  ي ش  ف   م  ك  ل   یبَ ص  ال ن   وَ  ھِ ل  ألھْ ◌   و  ھُ ف   ابُ و  األبْ  ھِ یْ ل  ع   ت  ق  ل  غ  اُ  وَ  ورُ الدُّ  تِ ارَ ا وَ ا م  أمَّ  وَ  م  ن  غ  م   م  ك  ل   و  ھُ ف   م  ك  یْ ل  ع  

 آنچھ اما است شما متیغن اندآورده اردوگاه بھ خود با دشمنان کھ آنچھ البتھ بود؟ خواھد حالل شما
 یبینص چیھ آن درو شما را  است ھاآن صاحبان بھ متعلق است بستھ یدرھا پشت و مانده ھاخانھ در
 .ستین
ى ا إلَ ھَ ع  ف  ألدْ ◌   ة  ش  ائ  ى ع  ل  وا عَ ع  ر  أق  ف  : اصحاب دوباره اصرار کردند و امام چون اصرارشان را دید فرمود 
 را شھیعا آمد در کس ھر نام بھ تا دیندازیب قرعھ شھیعا تصاحب یبرا دییایب پس. ة  ع  ر  القُ  ھُ یبُ ص  ت   ن  م  

 ٩٢.شدند پراکنده و مؤمنان ریام یا میکنیکار و سخن استغفار م نیمردم گفتند از ا »بدھم او بھ
از حذیفھ روایت است کھ گفت: اگر بھ شما خبر دھم کھ روزی مادرتان بھ جنگ شما خواھد آمد آیا 

و حقیقت چنین  ؛د؟ گفتند: آیا بھ راستی چنین است؟ گفت: آری بھ راستیسخنم را تصدیق خواھید کر
 ٩٣است.

                                                           
 .١١/١۵٠ کنز العّمال،  ١/٢۵٠ شرح نھج البالغھ -٩٢
 .٣١۶۶٣حدیث  ١۵٠-١١/١۵۴:  کنز العّمال -٩٣



 راست گفت |رسول خدا  ۶۴

بھ ھمراه گروھی از و نیز از او روایت است کھ گفت: اگر بھ شما خبر دھم کھ روزی مادرتان 
آیا سبحان  ! د آیا سخنم را تصدیق خواھید کرد؟ گفتند: جنگیشما خواھد  ابمسلمانان شورش کرده و 

 ١؟خواھد شدچنین بھ راستی 
و در تاریخ طبری از ابورجاء نقل کرده کھ گفت: مردی را دیدم کھ گوشش از بیخ کنده شده بود. بھ  

صورت در آمده است؟ گفت: جریان را  نای بھ ایاو گفتم این حالت گوش تو طبیعی است یا در اثر حادثھ
ناگھان دیدم مردی در حال جان دادن زدم کھ ھا قدم میدر روز جمل میان کشتھکنم؛ برایت بازگو می

 خواند:کشد و این اشعار را زیر لب میاست و پاھای خود را بر زمین می
بھ راستی کھ مادرمان ما را بھ محدودۀ مرگ وارد کرد و از آن باز نگشتیم مگر آنکھ از جام مرگ 

 .سیراب شده بودیم
ی کردیم اما حاصل یاری اھل حجاز جز درد در برآوردن آرزوھای خود بھ گمراھی رفتیم و قریش را یار

 ٢.و رنج برای ما نبود
وقتی ھای من سنگین است جلو بیا و در گوشم تلقین کن. . گفت: گوشال الھ اال  بگو  ،گفتم: بندۀ خدا

بینی از بیخ می کھچناننزدیک شدم گفت: اھل کجایی؟ گفتم: اھل کوفھ. ناگھان بر من جست و گوش مرا 
 ٣: ھرگاه مادر خود را مالقات کردی بھ او خبر بده کھ عمیر بن اھلب ضبی با من چنین کرد.کند و گفت

 ٣کرد.
بر او پیروز شد او  × دانید؛ وقتی علینویسد: جریان کار عایشھ را پس از جنگ میالحدید میابن ابی

بھ شمشیر  را گرامی داشت و بیست نفر از زنان قبیلۀ عبدالقیس را با لباس و عمامۀ مردانھ و مسلح
با او ھمراه کرد. در میانۀ راه، عایشھ از علی بھ زشتی یاد کرد و سخنانی گفت کھ قابل ذکر نیست، 

گفت: اف بر او کھ پردۀ حرمت مرا با مردان و سربازانی کھ برای ھمراھی من فرستاده پاره  گاهآن
 ٤فتند: ما ھمگی زن ھستیم.کرد. وقتی کھ بھ مدینھ رسیدند آن زنان عمامھ از سر برداشتھ و بھ او گ

 ٤ھستیم.

                                                           
 .٣١۶٩٠حدیث  ١١/١۵۴:  کنز العّمال -١
 ءنا            فلم ننصرف إال و نحن رواالموت أمّ  حومةلقد أوردتنا  -٢

 ا أھل الحجاز عناءـمن حلومنا            و نصرتن ضلةنصرنا قریشا      
 .٣/٢۵٢الکامل، ٢/٣٧٩ الذھب مروج،  ۴/۵٢۴ یطبر خیتار -٣
 .۴/۵١٠ یطبرو  ٧۶/ ۵ دیالفر العقد،  ٢/٣٧٩ الذھب مروج،  ١/٢٣ البالغھ نھج شرح -٤



 ۶۵  (بیعت شکنان) ناکثان

 دانستگویا مقدار بیت المال را می
ی از مھاجرین و انصار کھ من ھم ددر جنگ جمل پیروز شد با تعدا × ابواألسود ُدِؤلی گوید: وقتی علی

بودم بھ بیت المال بصره وارد شد. وقتی نگاه آن حضرت بھ فراوانی اموال افتاد چند بار  ھاآن جزو
 .بیرا بفر یگرید ،یر  یْ فرمود: ُغرِّی غَ 

 من اصحاب نیب را اموال نیاانداخت و فرمود:  ریسر بھ ز گاهآن وانداخت  یبھ آن اموال نگاھ سپس
اموال را بھ ھمین شکل تقسیم کردند. سوگند بھ  ھاآن. دیبدھ درھم پانصد نفر ھر بھ و دیکن میتقس

د و نھ کم. گویا آن حضرت از مقدار اموال خداوندی کھ محمد را بر حق مبعوث کرد نھ درھمی اضافھ آم
داخل بیت المال آگاه بود؛ اموال بیت المال شش ھزار ھزار (میلیون) درھم و یاران آن حضرت دوازده 

 ١ھزار نفر بودند.

 ایثار
 ،کردپانصد درھم بین اصحاب خود تقسیم  ،را پانصد درھمبصره بیت المال  × حّبۀ عرنی گوید: علی

یگران پانصد درھم گرفت. در این وقت کسی کھ در جنگ شرکت نداشت بھ نزد آن حضرت خود نیز مانند د
آمد و گفت: ای امیر مؤمنان، گرچھ من در جنگ شرکت نداشتم اما دل و جانم در جنگ با تو بود بھ من 

تمام پانصد درھم سھم خود را بھ او بخشید و از آن غنایم  × نیز از این غنایم چیزی بده. امام
 ٢برای خود نگرفت. چیزی

 بخشی از خطبۀ امام در بارۀ سران جمل
َفحَبَسَا ِنسَاَءُھَما  اْلبَصَْرةِ إَلی ُمَتَوجِِّھیَن ِبَھا  ،َكَما ُتجَرُّ اْألََمُة ِعْنَد ِشَراِئَھا |َفخََرجُوا َیجُرُّوَن حُْرَمَة َرسُوِل  َِّ 

َلُھَما َو ِلَغیْرِِھَما ِفي جَیْشٍ َما ِمْنُھْم َرجٌُل ِإالَّ َو َقْد َأعْطَاِنَي الطَّاَعَة  | ِفي ُبیُوِتِھَما َو َأْبَرَزا حَبِیسَ َرسُوِل  َِّ 
َھا َو خُزَّاِن َبیِْت َماِل اْلُمسِْلِمیَن َو َغیِْرِھْم ِمْن َو سََمَح ِلي بِاْلبَیَْعِة طَاِئعًا غَیَْر ُمكَْرٍه َفَقِدُموا َعَلى َعاِمِلي بِ 

 ٣.َقَتُلوا طَاِئَفًة صَبْرًا َو طَاِئَفًة َغْدراً َأْھِلَھا فَ 

                                                           
 .٢/٣٨٠ الذھب مروج،  ۴/۵۴١ ، تاریخ طبری ١/٢۴ شرح نھج البالغھ -١
 .٢/٣٨٠ الذھب مروج،  ١/٢۵٠ البالغھ نھج شرح -٢
 .١٧٢خطبھ  البالغھ نھج -٣



 راست گفت |رسول خدا  ۶۶

] یشھر بھ یشھر[از  خود با را | رسول خدا ۀرفتند کھ زوج رونیاز مکھ بھ قصد بصره ب یدر حال ھاآن
 در را خود یھازن آنان. کشانندیم] یشھر بھ یشھر[از  فروش قصد بھ را یزیکن کھچنان کشاندند؛یم

کھ [بھ فرمان خدا و بھ دست آن حضرت ] از  را |رسول خدا  ھمسره داشتند و نگا دهیپوش شانیھاخانھ
کھ  یلشکر انیھمگان آشکار نمودند؛ آن ھم در م برنگاه داشتھ شده بود  دهیپوش یگریھر کس د و ھاآن

 نھ و اریاخت یرو از و گرفتھ گردن بھ مرا اطاعت و یفرمانبردار کھآن مگر نبود آنان از یمرد
- خزانھ و) یانصار فیحن بن(عثمان  بصره در من فرماندار بر گاهآن. بود دهکر عتیب من با اجبار
را بھ  یو گروھ صبر قتل  را بھ  یآن شھر وارد شدند و گروھ یاھال ریالمال مسلمانان و سا تیب داران

 .بھ شھادت رساندند ١انتیخو  غدر قتل  

 کالم رسول خدادرستیِ 
ن خطبھ ایستاده بود کھ بھ سمت حجرۀ عایشھ اشاره کرد و فرمود: بھ خواند |پیامبر اکرم  یروز

 فتنھ است، جااین از فتنھ .٢ِمْن حَیُْث َیطُْلُع َقْرُن الشَّیْطَانِ  ،َنا اْلِفْتَنةُ ھُ یھَ  ،َنا اْلِفْتَنةُ ھُ یھَ  ،َنا اْلِفْتَنةُ ھُ یھَ 
  .زد خواھد سر طانیش شاخ جااین از است، جااین از فتنھ است، جااین از

 ،َناھُ یِمْن ھَ َرأسُ ِفتَنِۀ الکُفِر و در صحیح مسلم است: رسول خدا از خانۀ عایشھ خارج شدند و فرمودند: 
 .زد خواھد سر طانیش شاخ جااین از است؛ جااین از کفر ۀفتن اساس .٣ِمْن حَیُْث َیطُْلعُ َقْرُن الشَّیْطَانِ 

کھ اصحاب  × و شکنندگان بیعت موال امیر المؤمنینثان ناکبھ فضل خداوند مِلِک عالّم سخن را در بارۀ 
ھواھای نفسانی و آرزوھای دور و دراز وادار بھ شورششان کرد  کھنانبریم؛ آجمل باشند بھ پایان می

است کھ  (قاسطین) و با زیان و ناامیدی و شکست باز گشتند. از این پس سخن در بارۀ دومین طایفھ
حضرت سید  چنانکھبری کرده و بھ آتش سوزان جھنم ھدایت نمودند. معاویھ و عمرو عاص آن را رھ

 نامید. بھ این اسمنیز آنان را  |المرسلین 
 والحمد هللا رب العالمین.

                                                           
 .مترجم -است امان دادن از بعد کشتن از عبارت انتیخ و غدر قتل   و شکنجھ و اسارت از بعد کشتن از عبارت صبر قتل   -١
 .»ی  أزواج الّنب وتیب یما جاء ف«باب  ۴/۴۶ یبخار حیصح -٢
 .٨/١٨١ مسلم حیصح -٣



 

  قاسطان
ستمگری و رویگردانی از حقیقت بر این گروه نھاده و معنای آن،  |این نامی است کھ پیامبر اکرم 

 ،نیز از ھمین باب است. عالوه بر این ١﴾وَن َفكاُنوا ِلجََھنََّم حَطَبًاَو َأمَّا اْلقاِسطُ ﴿ است و آیۀ کریمۀ:
 × علیآنان بر امام  رایز ؛است دهینام زین انگریگروه طغ ،»ھیباغ ۀئ  ف  «را  ھاآن |پیامبر اکرم 

شوریده و بر آن حضرت تجاوز و تعدی روا داشتند و فتنۀ آنان بعدھا بھ واقعۀ صفین یا جنگ صفین 
 شد.معروف 

 نویسد:چنین می ٢٠١صفحھ ی  ١جلد  الحدید در شرح نھج البالغھابن ابی
 طبق آنان را قاسطین نامیده است رسول خدا |اصحاب صفین بودند و رسول خدا فاسقان، و اما طایفۀ 

 تو کھ باشد دزو .سَُتَقاِتُل النَّاِکِثیَن َو الَقاِسطِیَن َو الَماِرِقینَ فرمود:  × بھ امیرالمؤمنین علی تیروای
خبر آشکارا است زیرا  |و این خبر از دالیل نبوت آن حضرت  یکن نبرد نیمارق و نیقاسط و نیناکث با

ای از نظر جعل و تحریف کھ در اخبار مجمل ممکن است راه داشتھ باشد در آن از غیب داده و ھیچ شبھھ
 راه ندارد...

د: و اما اصحاب صفین بھ نظر اصحاب ما بھ جھت نویسالحدید در بخش دیگری از این مقال میابن ابی
وَن َو َأمَّا اْلقاِسطُ ﴿ فسقی کھ داشتند در آتش جھنم مخّلد و جاودان ھستند و قول خدای تعالی کھ فرمود:

 در بارۀ آنان صادق است. ﴾َفكاُنوا ِلجََھنَّمَ حَطَبًا

 دعوت بھ بیعت و فرمانبرداری
رای معاویھ نوشتھ ببھ کوفھ باز گشتھ و چندین نامھ  × منینپس از پایان جنگ جمل حضرت امیر المؤ

او را بھ فرمانبرداری و بیعت دعوت کردند اما معاویھ از این کار خودداری  ھاآن و فرستادند کھ در
اھل شام را برانگیخت و آنان را بھ سوی خود و  ه،و سرکشی و خیرگی پیشھ نمودکرد و تکبر ورزید 

                                                           
  ١٤/سوره الجن. ، ھیزم جھّنم خواھند بوداز راه حق) منحرفانقاسطین (ولى   1-
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ھایی با مضمون مظلومیت عثمان و اینکھ او صاحب خون و ولی دم و نامھ اندخو فراخونخواھی عثمان 
 فرستاد. × عثمان است برای امیر المؤمنین

 ھای او داده است نامۀ زیر است:بھ نامھ × ھایی کھ امیر المؤمنیناز جملھ پاسخ
ى ل  ع   م  اھُ إیَّ  وَ  ك  ل  م  أحْ  يَّ إلَ  مَ و  ق  الْ  م  اك  ح   مَّ ث   اسُ نَّ ال یھِ ف   ل  خ  ا دَ یمَ ف   ل  خ  ادْ ف   ،انَ م  ث  ع   ة  ل  ت  ي ق  ف   تَ ر  ث  أكْ  د  ق   وَ 
ي ن  د  ج  ت  ل   اكَ و  ھَ  ونَ دُ  ك  ل  ق  ع  ب   تَ ر  ظ  ن   ن  ئ  ي لَ ر  م  ع  ل   وَ  ن  ب  ل  الْ  ن  ع   ي  ب  الصَّ  ة  ع  د  خ  ا ف  ھَ یدُ ر  ي ت  ت  الَّ  ك  ل  ا ت  أمَّ . ف   ِ  ابِ ت  ك  

ى ورَ الشُّ  م  یھِ ف   ضُ ر  ع  ال ت   وَ  ة  الف  خ  الْ  م  ھُ ل   لُّ ح  ال یَ  ینَ ذ  الَّ  اء  َلق  الطُّ  ن  م   ك  أنَّ  م  ل  اعْ  وَ  .انَ م  ث  ع   مِ دَ  ن  م   ش  یْ ر  أ ُ قُ ر  أبْ 
 .اهللا  ب   إالّ  ةَ وَّ ق   ال وَ  ع  ایِ ب  ف   ةِ ر  ج  ھِ الْ  وَ  انِ اإلیمَ  ل  أھْ  ن  م   و  ھُ  ي وَ لِّ ج  ب  الْ   ِ  د  ب  ع   ن  ب   یرُ ر  ج   ك  ل  ب  ق   ن  م   ى  إلَ  وَ  ك  یْ إلَ  ت  ل  س  أرْ  د  ق   وَ 

داخل شو، سپس مردم  اندشده داخل آن بھ مردم آنچھو در  ایب ،یگفت اریقاتالن عثمان سخن بس ۀدربار
-یم نکیا تو آنچھبر اساس کتاب خدا قانع کنم. اما  را ھاآنتا من تو و  بطلبمن  کاررا بھ قضاوت 

 .است گرفتن ریش از یبرا بچھ زدن گول مانند یخواھ
مرا  شیقر انیدر م یفکنینفس نظر ب یبدون دخالت ھوا وعقل  دگاهیاگر از د سوگند، خودم جان بھ

 روا ھاآنکھ نھ خالفت بر  یھست »١طَُلقا«تو از گروه  کھان. بدافتی یکس از خون عثمان خواھ نیمبّراتر
 اھل از کھ را یَبجِل   عبد  بن ریجَر من نکیا. شوندیم گمارده فھیخل نییتع یشورا در یحت نھ و است

 .ستین خدا یۀناح از جز ،ییروین و قدرت چیھ و. کن عتیب پس فرستمیم تو نزد بھ است ھجرت و مانیا
- وقتی کھ معاویھ این نامھ را خواند بھ جریر بن عبد  گفت: اینک من بھ انتظار نظر مردم شام می

 مانم تو نیز منتظر بمان.
فرا بخواند.  یبھ منادی خود فرمان داد تا مردم را برای امر مھمّ معاویھ روزی چند روزی گذشت و 

 :گفت و رفتھ منبر یباال بر کردند اجتماع مردم کھ یھنگام
 نیرالمؤمنیام نیجانش زین و خطاب بن عمر نیرالمؤمنیام نیجانش من کھ دیدانیم خوب شما مردم، یا

 امنکشانده یپست و یخوار بھ را شما از کدام چیھ ھرگز من کھ دیدانیم زین و امبوده عفان بن عثمان
 ﴿متعال فرموده است:  یو خدا دیخون عثمان ھستم کھ مظلومانھ بھ قتل رس یِّ کھ من ول دیدانیم خوب و

                                                           
آنھا را در فتح مکھ بھ اسارت در آورد و بعد آنھا را آزاد کرد و  ‘: گروھی از قریش کھ پیامبر اکرم طلقاء - ١

  ابوسفیان و معاویھ نیز جزء آنھا بودند.(مترجم)» اذھبوا فأنتم الطقاء«فرمود: 



 ۶٩  قاسطان

 قرارسرپرست وى قدرتى  یراو ھر كس مظلوم كشتھ شود، ب ﴾ َو َمْن ُقِتَل َمظُْلوًما َفَقْد جََعْلنا ِلَوِلیِِّھ سُْلطاًنا
 و من دوست دارم در قضیۀ قتل عثمان شما مرا ھمچون خود بدانید. ایمداده

و بھ دعوت خونخواھی او پاسخ مثبت داده و برای این کار با او دست  ھاھل شام ھمگی بھ پا خاست
خود را در برابر او در این راه نثار کنند تا اینکھ یا  و پیمان بستند کھ مال و جان هبیعت داد

 ١ن را بگیرند و یا کشتھ شوند و روحشان بھ خدا بپیوندد.انتقام خون عثما

 خریدن دین و وجدان
 ی وقتیتحانداخت رفت و دادن پاسخ نامھ بھ جریر را بھ تأخیر میفکر و ذھن معاویھ بھ ھر راھی می

او دوست زیرا  ؛بھ او پاسخ مثبت دادند ھاآن با مردم شام در بارۀ خونخواھی عثمان نظرخواھی کرد و
سفیان مشورت کرد و یاب بنت در این زمینھ بیشتر مطالعھ و بررسی کند؛ لذا با برادرش عتبھ شدا

- عتبھ بھ او گفت: در این زمینھ از عمرو بن عاص کمک بخواه کھ تو خود زیرکی و دقت نظر او را می
گرفت اما  دانی؛ او در زمان حیات عثمان از او کناره گرفتھ بود و البتھ از تو بیشتر کناره خواھد

توانی بر دین او قیمتی بگذاری و در این صورت است کھ او از تو پیروی خواھد چون اھل دنیا است می
 ٢کرد.

معاویھ چون سخن عتبھ را شنید بھ دنبال عمرو فرستاد و وعدۀ حکومت مصر را بھ او داد. عمرو گفت: 
امر شاھد باشد اگر  خدا بر این ،یآیا خدا بر این معاملھ بین من و تو شاھد باشد؟ معاویھ گفت: آر

 .گوییم وكیل استو خدا بر آنچھ مى؛  ما َنُقوُل َوكیلٌ  َو  ُّ َعلىکوفھ را فتح کنم. عمرو گفت: 
وقتی کھ عمرو از نزد معاویھ بیرون آمد پسرانش بھ او گفتند: چھ کردی؟ گفت: مصر را بھ ما بخشید. 

 ز است.گفتند؟ مصر در برابر حکومت بر عرب ناچی
 شکم شما را سیر نگرداند. عمرو گفت: اگر مصر شکم شما دو نفر را سیر نکند خداوند ھرگز

بر این  این پیمان«کھ در آن قید کرد نوشت میبرای عمرو عاص مصر را  عھدنامۀ حکومتمعاویھ وقتی 
 آن«نوشت:  نیچنعمرو  اما. »از من نشود عمرو اطاعتِ  مانع   ،اساس است کھ ھیچ شرطی در این پیمان

                                                           
 .٣/٢٧۶ الکامل،  ۵/٨٠ دیالفر العقد،  ٧۵-٣/٧٨ البالغھ نھج شرح -١
 . ٣/٢٧۶ الکامل،  ٢/٢۶٣ الذھب مروج،  ۵/٩٨و  ۴/١۶١ یطبر،  ٢/۶١ البالغھ نھج شرح-٢
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. و »نکند نقض را مانیپ نیا یھاشرط از کی چیھ ،من از تو طاعت   کھ است اساس نیا بر مانیپ و عھد
 ١.بدھند بیفر را یگرید داشتند یسعدو  نیکدام از ا ھراست کھ  دایپ

ر نظر مردم دگفت: نظرت در بارۀ علی چیست؟ گفت: اینک  ووقتی عھدنامھ نوشتھ شد معاویھ بھ عمر
 عتی) از تو بی(عل انمردم ن  یبھتر ی) بھ نزد تو آمده تا براریعراق (جر ت  بھترین شخصیّ ن است کھ چنی
بزرگ و سرور اھل  نکیخطرناک است. ا اریبس یکار عتیب نیردِّ ا یو دعوت تو از اھل شام برا ردیبگ

 بھ را یکس. ددار ھم یاست دشمن یعل ۀکھ فرستاد ریجر نیاست کھ با ھم یبن سمط کند لیشرحب ،شام
کھ در  یو اشخاص ھاتیشخص و مردم انیم بھ را یکسان ھمزمان و دیایب تو نزد بھ تا بفرست او نزد

 یشعار نیعثمان را کشتھ است و ا یکنند کھ عل عیشا نیمورد اعتماد ھستند بفرست تا چن لینزد شرحب
 لیدر قلب شرحب لھیبھ ھر وسخواھد داد و اگر  صلھیتو است کھ کار شام را بھ نفع تو ف یبرا یدیکل

 .کند رونیب او قلبنخواھد توانست تو را تا ابد از  یزیچ چیھ گرید ینفوذ کرد
 حامل و آمده ما یسو بھ طالبیاب بن یعل نزد از عبد  بن ریجرنوشت کھ:  لیبھ شرحب یانامھ ھیمعاو

 ٢.بشتاب است؛ ناگوار بس یغامیپ
 د معاویھ دستور داد تا درباریان بھ استقبال او بروند و اوھنگامی کھ شرحبیل بر معاویھ وارد ش

معاویھ پس از حمد و ثنای الھی چنین  ،بسیار بزرگ و گرامی دارند و چون بھ حضور معاویھ رسید را
 سخن آغاز کرد:

کند کھ با علی بیعت کنیم و علی ای شرحبیل، ھمانا جریر بن عبد  بھ نزد ما آمده و ما را دعوت می
عثمان بن عفان را بھ قتل رینِ مردمان برای امر خالفت است اما تنھا ایرادی کھ دارد این است کھ بھت

دانم و رأی خود را در این باره موکول بھ نظر تو و من خود را مانند یکی از مردم شام میرسانده 
ھمان راضی  ام و ھرچھ مردم شام بخواھند و بھ آن راضی شوند من نیز ھمان را خواستھ و بھکرده

 ھستم.
شوم. وقتی شرحبیل بیرون رفت کسانی کھ روم و نظر آنان را جویا میشرحبیل گفت: من بھ میان مردم می

معاویھ از قبل تدارک دیده بود با او مالقات کردند و ھمھ بھ او گفتند کھ علی عثمان را بھ قتل 
ت: ای معاویھ، مردم جز این عقیده رسانده است. شرحبیل با حالت خشم بھ نزد معاویھ باز گشت و گف

                                                           
کرد معنایش این بود کھ بیعتِ عمرو با . اگر عمرو این شرط را قبول می۵/٩٢ دیالفر العقد،  ٢/۶٧ البالغھ نھج شرح -١

شد عمرو حق ھیچ ھ، بر اطاعِت مطلق بوده و در این صورت، اگر معاویھ از دادن حکومت مصر بھ او منصرف میمعاوی
ا در عھدنامھ نوشت کھ معنایش این است: پیروِی من از اعتراضی نداشت و عمرو کھ متوجھ این نکتھ شده بود جملھ فوق ر

 مترجم. -تو تا آن جااست کھ مانع از حکومت مصر نشود
 . ٢/٧١ البالغھ نھج شرح -٢



 ٧١  قاسطان

اگر با علی بیعت کنی بر تو خواھیم شورید و تو  ،ندارند کھ علی عثمان را کشتھ است؛ بھ خدا سوگند
 بیرون خواھیم انداخت. )شام(را یا خواھیم کشت یا از سرزمین خود 

اھالی شام ھستم و معاویھ گفت: من ھرگز با رأی شما مخالفت نخواھم کرد؛ چرا کھ من فقط مردی از 
 دیگر ھیچ. شرحبیل گفت: در این صورت این مرد (جریر) را بھ نزد علی باز گردان.

بود کھ معاویھ یقین کرد کھ رأی شرحبیل بر جنگ با اھل عراق مستحکم شده است و اھل شام نیز  جااین
 ١ھمھ تابع رأی و نظر او ھستند.

د و آنان با وی بیعت کردند بھ جریر گفت: بھ نزد پس از اینکھ معاویھ دل اھل شام را بھ دست آور
ای نیز برای آن حضرت نوشت کھ در پایان آن، این بیت شعر از کعب بن جعیل آمده علی باز گرد. نامھ

 بود:
 ٢دارند.را ناخوش می بینم کھ اھل عراق را خوش ندارند و عراقیان نیز ھمگی ماشام را می

 پیراھن عثمان
خونی کھ عثمان در ھنگام مرگ آن را بھ تن  بھی کھ نعمان بن بشیر پیراھن غرق نویسد: وقتطبری می

ھمسر عثمان کھ شامل دو بند انگشت و مقداری از کف دست  ،ھای بریده شدۀ نائلھداشت بھ ھمراه انگشت
معاویھ آن پیراھن را بر منبر مسجد  ،و انگشت بریدۀ کامل و نصف انگشت شصت بود بھ شام آورددو 

و بھ  هرا فرا خواند و مردم ھمھ گرد این منبر جمع شد ھاآن ت و بھ ھمۀ سپاھیان نامھ نوشت وآویخ
ھای قطع پیراھن باالی منبر و انگشتآن ختند و این کار یک سال تمام ادامھ داشت و اگریھ و شیون پرد

و آب غسل  وندرنمردان شام سوگند یاد کردند کھ بھ نزد زنان خود  .شده نیز بر آن آویختھ بود
کھ  این مگربا بدنشان تماس پیدا نکند و بر رختخواب راحت نخوابند  )مگر از روی احتالم (جنابت

 گشتند.یک سال دور این پیراھن می ھاآن بکشند.قاتالن عثمان را 
ھای نائلھ را کشیدند و انگشتھا آن را بر منبر میشد و بعضی وقتپیراھن ھر روز بر منبر نھاده می

 ٣کردند.از آستین پیراھن آویزان مینیز 

                                                           
 . ٢/٧٣ البالغھ نھج شرح -١
 َكاِرُھوَنا م  ْكَرُه َأْھَل اْلِعَراِق       َو َأْھُل اْلِعَراِق َلھُ ت  َأَرى الشَّاَم  -٢

 . ٣/٨٧ البالغھ نھج شرح     
 .٣/٢٨۶ یةحلبال ةریالس،  ٣/٢٠٣،٢٧٧ –الکامل،  ۴/۵۶٢ یطبر خیتار -٣
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 دیرس ھیمعاو بھ خبر نیا و زد اردو جھت رویارویی با سپاه شام لھیخ  در نُ  × نصر گوید: وقتی علی
 و شده دهیپوشان دمشق مسجد منبر بر زین عثمان آلود خون راھنیپ و داشت حضور دمشق شھر در یو

 نیچن در ھیمعاو شد؛ینم خشک عثمان یعزا در شاناشک کرده ھیگر راھنیپ آن گرداگرد خیش ھزار ھفتاد
 :خواند خطبھ آنان یبرا یحال

 شده آشکار شما بر او کار نکیا اما دیکردینم باور گفتمیم یآنچھ در مذمت عل قبال   شام، اھل یا
 و داد را عثمان کشتن فرمان کھ بود او است؛ نکشتھ را شما ۀفیخل او جز یکس سوگند خدا بھ است؛
 و لشکر نکیا افراد ھمان و داد پناه خود نزد در را یو قاتالن و کرد کیتحر او ضد بر را مردم

را برای تصرف شھرھا و برانداختن نسل شما با خود بھ جنگ آورده  ھاآن کھ ھستند او انصار و اعوان
 است.

ولّی دم عثمان دھم کھ من سوگند میقتل عثمان  ۀشما را بھ خدا در بار ،ای اھل شام، شما را بھ خدا
 داده قرار یقصاص حقِّ  ،یمظلوم ۀکشت ھر و سزاوارترین کس بھ خونخواھی او ھستم و خداوند برای ولیِّ 

او  ھاآن اند؛کرده چھ او با قوم نیا دیدانیم کھ دیکن یاری را خود مظلوم ۀفیخل و دییایب پس است؛
گاه  با گروه سرکش فرمان داده تا آنرا بھ ستم و سرکشی کشتند و خدای تعالی مردمان را بھ نبرد 

 معاویھ بھ سخنان خود پایان داد و از منبر پایین آمد. جااینکھ سر بھ فرمان خدا فرود آورند. در 
نصر گوید: پس از این سخنرانی مردم گرد معاویھ جمع شده و با او پیمان و بیعت انقیاد و طاعت 

 ١بستند و برای جنگ با علی آماده شدند.
  *  ** 

- چناننیز برای جنگ با معاویھ حرکت فرمود و مردم را برای این کار تشویق کرد و  × امیر المؤمنین

نویسد در لشکر آن حضرت صد نفر از اصحاب رسول می وقعة صفيناز کتاب  ٢٣٨صفحھ ی  نصر بن مزاحم در کھ
 »االصابھ«حجر در بنا بھ نقل ابن  مچنینھ .حضور داشتند ،خدا کھ در جنگ بدر شرکت کرده بودند

نیز با  بیعت کردند ‘با رسول خدا  در زیر درخت معروفی ،کسانی کھھشتصد تن از اھل بیعت رضوان 
 بیشتر این افراد در رکاب آن حضرت در این جنگ بھ شھادت رسیدند. وایشان بودند 

                                                           
 .١۴٣/و کتاب صفیّن  ٣/١٩۶ابی الحدید  ابنشرح نھج البالغھ  - ١
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 فروشانوای بر کم
و سایر امور پست دنیوی کھ ارزش  آب و غذامردم از قبیل اموال  درکھ را کسانی  وقتی خداوند متعال
ارند بھ عذاب تھدید فرموده است؛ چگونھ خواھد بود حال ذگب مک ھاآن نسبت بھچندانی ھم ندارد 

ھا در ھا و نسلمردم را از امور مھم و واالی معنوی و اخروی محروم کرده و آنان را قرنکسانی کھ 
 گمراھی و سرگردانی رھا کنند؟

اطالعات مختصری از وضعیت رھبران گروه سرکش قاسطین بدانیم؛ زیرا دانستن حال قبل از ھر چیز باید 
چھ کسی جانب  ھکھ حق و صواب بکند انسان را از این حقیقت آگاه میده و را زدوشبھھ شک و  ،آنان
 .است

 زندگیآن را از وضعیت حال و آیندۀ  ،های از تاریخ را از بقّیۀ آن جدا کردتوان قطعھنمی ھمچنین
کھ آفرینندۀ  وند متعالو خدامجید بینیم قرآن انسان جدا و مجزا دانست و بھ ھمین جھت است کھ می

ماجراھای آدم و دو پسرش ھابیل و قابیل و دیگران از اولیاء   یا  ،ھا استانسان و زمان و دوران
شان و آنچھ بھ سود یا کھا و گردنفرعونعاقبت  گرفتھ تاپیامبران و رسوالن سرنوشت از  ،دشمنان خدا
تاریخ را عاملی مھم در زیرا خداوند متعال اتفاق افتاده را بیان کرده است؛ ھای گذشتھ زیان امت

 داند.ساختار زندگی انسان از معاش و معاد و حال و آینده می
کفر ایمان و از خصوصیت بیشتری برخوردار است؛ چرا کھ مسئلۀ نسبت بھ ما تاریخ اسالم در این میان، 

سبب شناخت حق از باطل و معرفت  ،آنو پژوھش در  هشدبر آن مترتب و عاقبت انسان از بھشت و دوزخ 
 گردد.راست از دروغ و صحیح از غلط می

است.  خیو چھ در فروِع آن، متوقف بر پژوھش در تار نیانسان چھ در اصول د لذا بسیاری از عقایدِ 
 ۀبھ نوب ھم خیو پر واضح است کھ تار بودهانسان  یزندگ ی  جدانشدنجزو  خ،یتار کھ میریگیم جھینت

مدار بحث  جھ،ینت در. ستا ییھاتیشخص ۀساختھ و پرداخت زین دادیرو ھر و دادھایرو از یبازتابخود، 
 ای کوکارین ،یخیتار ت  یشخص نیا کھ نیا انیم یفرق راستا نیو در ا ردیگیم قرار ھاتیبر شناخت شخص

 تیشخص کیبھ دور  یعصمت ۀپرد تواندینمصحابی بودن  و ستیباشد ن یصحاب ریغ ای یصحاب ،گناھکار
 یفرزند ،تیزوج ،یشاوندیاست خو نیو او را از قرار گرفتن در معرض نقد برھاند. ھمچن بکشد یخیتار

 و ....
 َفقاَل َربّ  ُنوٌح َربَّھُ  َو نادى ﴿: دیفرمایم نوح حضرت ۀبار در کھ است میکر قرآن کار، نیا در ما یالگو

َ◌ * قاَل یا ُنوُح ِإنَُّھ َلیْسَ ِمْن َأْھِلكَ ِإنَُّھ عََمٌل اْبني ِمْن َأْھلي َو ِإنَّ َوعَْدَك اْلحَقُّ َو َأْنَت َأحْكَُم اْلحاِكمین ِإنَّ 
 ﴾ غَیُْر صاِلحٍ 
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راست است  و گفت: پروردگارا، پسرم از كسان من است، و قطعًا وعده تو خواندو نوح پروردگار خود را 
 ١.و تو بھترین داورانى * فرمود: اى نوح، او در حقیقت از كسان تو نیست، او كردارى ناشایستھ است

فرموده ھمچنین در بارۀ امھات المؤمنین (ھمسران پیامبران) امثال ھمسران نوح و لوط قرآن کریم 
 ﴾خُالَ النّار مع الداخلينلُوط كانَتا تَحتَ عبدينِ من عبادنا صالحينِ فَخانَتاهما فَلَم يغْنِيا عنْهما من اللّه شَيئًا و قيلَ اد ةَامرأَنُوحٍ و  ةَامرأَضَرب اللّه مثَالً للَّذين كَفَروا ﴿است: 

دو ] ھر دو در نكاح لوط را َمثَل آورده [كھ ھمسرنوح و  ھمسراند، خدا براى كسانى كھ كفر ورزیده
در برابر  ھاآن] خیانت كردند، و كارى از دست [شوھران ھاآنبنده از بندگان شایستھ ما بودند و بھ 

 ٢خدا ساختھ نبود، و گفتھ شد: با داخل شوندگان داخل آتش شوید.
بریده باد دو دست  ﴾َتبَّْت َیدا َأبي َلَھٍب َو َتبَّ ﴿: چنین می گوید قرآن کریم خویشاوندی نیز و دربارة

 ٣ابولھب، و مرگ بر او باد.
معاشرت و مصاحبت داشتھ و از  |ی کھ با پیامبر اکرم ادفراکھ گفتھ شود ما باید در بارۀ  اما این

اشخاص آگاه  تنھا خدا از نیت«روند چشم پوشی کنیم و معتقد شویم کھ اصحاب آن حضرت بھ شمار می
یا در آن مسئلھ  اندتوبھ کردهًا از کار خود بعد ھاآن شایدچنین استدالل کنیم کھ: کھ  یا این »است

راوی [از قول پیامبر اکرم کھ  ایناند و ھر انسانی جایز الخطا است و بھ اجتھاد خود عمل نموده
 دیدھ قرار یرویپ و اقتدا مورد را ھاآن از کدام ھر و ستارگانند مانند من اصحاب گوید:] می|
 .شد دیخواھ تیھدا

زیبا است اما اگر در بوتۀ نقد و بررسی قرار گیرد تاب مقاومت نخواھد داشت و  البتھ ظاھر این سخن
 برخالف کامل طور بھحتی طرفداران خود را قانع نخواھد نمود. آنچھ در خارج بھ وقوع پیوستھ نیز 

 روانیپ و اندشده فساد و فتنھ و یلجباز ،یگمراھ اشخاص،منشأ نیا از یاریبس و است یاعتقاد نیچن
 .اوردندین بار بھ یزیچ جبار یخدا خشم و عار و ننگ جز و کشانده ینابود و ھالکت یسرا بھ را خود
و  یفروش کم مطلب نیادر  سندهینو خت؛یرا خواندم کھ تأسف و اندوه مرا بر انگ یمطلب یکتاب در

خوب و  رایکار بس خیدر تار فیتأل ۀویش نیبود کھ ا معتقد و ستوده را یخیتار قیدر نقل حقا یکوتاھ
 است. یفیشر اریعمل بس

                                                           
 ۴۵-۴۶/ھود - ١
 ١٠/تحریم - ٢
 ١مسَّد/ - ٣
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خالفت حضرت  عیوقا انیابن سعد را در ب مطلب   تمام نکھیپس از ا ١٧۵ یصفحھ  الخلفاء خیتار در یوطیس
از ابتدای بیعت تا روزی کھ غرق در خون در محراب عبادتش غلطید و از دو صفحھ متجاوز نیست  × یعل

 چنین اظھار نظر کرده است: ؛کندنقل می
م چیزی بود کھ ابن سعد در بیان این برھھ از تاریخ آورده و خوب توانستھ است آن را خالصھ این تما

 ،وشکرده، ھمچون برخی از موّرخان سخن را در بارۀ این وقایع، شرح و بسط نداده است؛ چرا کھ ھمین ر
 شایستۀ این مقام است.

 از سخن چون - ِکَر أصْحَاِبی َفأْمِسکُواإَذا ذُ کند کھ: راوی از پیامبر نقل کرده: وی چنین استدالل می
از اصحابم در  کیھر  -ِبحَسْبِ أْصحَابِی الَقْتلُ  و یا این سخن کھ: .دیدار نگھ دست آمد انیم بھ من اصحاب

 او است. ۀسخن در بار انیپا کشتھ شود مرگش یگرینزاع با د
کتاب نوشتھ یا ی مورد نظر خود] [ ھادانم این نویسنده تنھا برای خود یا برای برخی از شخصیتنمی

 است؟ برده قلمدست بھ  ندهیآ یھانسل و اسالم تدر برابر تاریخ، امّ 
 .عاص بن عمرو و انیسف یاب بن ھیمعاو: از عبارتند) سرکش(گروه  ھیباغ   ۀِفئ   رھبراناّما 

 ھیمعاو
 نکنم؛ یادی او از و دارم نگاه زهیپاک و منّزه طاغوت، نیا ذکر از را قلمم و کاغذ داشتم خوشتر

 شیکھ او را ستا دمیرا د یکسان مورخان، انیم در اما است؛ تراهیس زغال از او یزندگ خیتار کھ چرا
او  تیو پس از لمس شخص ندیبزدا را اشچھر ی  زشت و یدیپل تا انددهیو مذبوحانھ کوش کرده سیو تقد

 ذھن در نیچن مسئلھ نیا یادآوری از و. اندنتوانستھ ریدستان خود را نھ با آب کھ با خاک تطھ
 .کندیم شیستا را الحال معلوم یطاغوت لوچ، یدّجال کھ دیآیم انسان

 شرح کھ شدم آن بر لذا بود؛ کرده شیستا مرگ از پس و یزندگ در را ھیمعاو کھ خواندم را یکلمات من
 بلکھ ندارد یسود تنھا نھ کار نیا ترک کھ کنم انیب اندآورده سانینو رهیس کھچنان را ھیمعاو حال

 .است انباریز
 و آمده ایدن بھ بود اسالم ضد بر شیقر یھاصخر بن حرب کھ رھبر جنگ ان،یابوسف پدرش ۀخان در ھیمعاو
 .کرد نما و نشو
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بھ رفت و آمد  یدیشد یاشتھا انی. ابوسفبرد راثیم بھ پدرش از را یاخالق لیرذا و دهینکوھ صفات یو
 کھ یکسان ۀبار در کھ شد کار نیا المثلِ  ضرب عرب، انیم در کھ یحد تاداشت. زنان بدکاره  ۀبھ خان

 .زناکارتر از صخر است ٤»صَخْر   ِمن   ین  أزْ « ی: فالنگفتندیم پرداختندیم کار نیا بھ ادیز
صفحھ ی  ١جلد  مادرش نیز ھند جگر خواره است کھ در پستی مثل ابو سفیان بود. ابن ابی الحدید در

 ید: ھند در مکھ بھ زنا و فجور معروف بود.گومی ٣٣۶
 نویسد: معاویھ بھ لحاظ پدر بھ چھار نفر نسبت داده شده است:می األبرار عیربزمخشری در کتاب 

 .)ُمغّنیِ عماره بن ولید(صباح  -۴عباس  -٣عماره بن ولید بن مغیره  -٢عمر مسافر بن ابی -١
سفیان نبوده بلکھ در واقع، صباح پدر او بوده و ھند اند کھ پدر عتبھ بن ابی سفیان نیز ابوگفتھ

آن رفتھ و او را در  ٥ارد و بھ ھمین دلیل بھ اجیادد هاگکراھت داشتھ کھ او را در خانۀ خود ن
مسلمانان و مشرکان در  انیم َھجو بازار کھ یزمانقبل از فتح مکھ  کھ - اناشعار حسّ ھ است و گذاشتجا

 ناظر بھ ھمین واقعھ است: -د سروده شده بو غاد |رسول خدا  اتیزمان ح
 این کودک کھ در حاشیۀ بطحا بدون گاھواره بر خاک افکنده شده از آنِ کیست؟

  ٦.داری صورتی صاف استپاکیزه نفس او را زاده کھ از نسل عبد شمس و زنی سپید و 
چون سمیھ سرزنش او را بھ داشتن مادری  ،در آنمعاویھ کھ  ایزیاد بن ابیھ نیز در پاسخ بھ نامھ

ای؛ پس اگر من پسر سمیھ ده کھ: مرا بھ داشتن مادری چون سمیھ سرزنش کردهچنین پاسخ دا ،کرده بود
 ٧ھستم تو فرزند چندین پدر ھستی.

ھمین حکم را پوشاند بلکھ حتی مسلمان شدِن ظاھری نیز گویم: اسالم آنچھ قبل از آن بوده را میمی
جنگ با علی و فرزندان و شیعیانش، کینھ و دشمنی و لعن و دشنام و با بغض و  ی کھجماعتاما دارد 
بھ آنچھ از این دست نسبت اند اگر دنیایشان سالم بماند آشکار کردهبا دستان خود ھای خود را زشتی

 نخواھند داشت.اعتنایی شود گفتھ شده و می ھاآن در بارۀ
                                                           

 .٣/۴۴۴ الکامل،  ۵/٢۶٧ دیالعقد الفر ، ١۶/١٨٠ البالغھ نھج شرح،  ٢٠١ عابیاالست -٤
 مترجم. -ای در مکھ، کنار کوه صفا استاجیاد یا جیاد، منطقھ -٥
 الترب ملقى غیر ذي مھدلمن الصبي بجانب البطحاء            في  -٦

 خد ـد شمس صلتھ الـمن عب             ۀ  سـآناء ـلت بھ بیضـجـن    
 .۴/٢٧۶ االبرار عیرب
 .١۶/١٨٣ البالغھ نھج شرح -٧
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  دشمنی و کینۀ معاویھ با پیامبر
است  دایاست و از احوال او پ عھیو نھ منسوب بھ اعتقادات ش ھیمخالف با معاو کھ نھ ارزبیر بن بکّ 

نوشتھ است: مطرف بن مغیره بن شعبھ گفت: بھ  اتیالموّفقکتاب در بوده است  × یعل از منحرفکھ 
رفت و با او سخن می معاویھپدرم ھمواره بھ نزد  ؛رفتیمبھ شام معاویھ دیدار با  برایھمراه پدرم 

 آمد.گفت و بسیار از او خوشش میگشت از معاویھ و عقل او سخن میو چون بھ نزد من باز می گفتمی
مدتی بھ انتظارش بودم . شبی پدرم بھ خانھ آمد و از خوردن شام خودداری کرد و او را نگران یافتم

- ران میو گمان کردم از دست من ناراحت است. لذا بھ او گفتم: پدر، چگونھ است کھ امشب تو را نگ
است؟  یچھ سخن نی. گفتم: اامآمده انمردم ترین و کافرترینِ بینم؟ گفت: پسرم، من اینک از نزد خبیث

از شما گذشتھ  یسال و سن   نکیا ن،یرالمؤمنیام ایخلوت کردم بھ او گفتم:  ھیبا معاو یگفت: وقت
 بھ کاش یادهیرس یریپ سن   بھ کھ نکیا. یپرداختیم ریخ گسترشبھ اظھار عدل و  یاست؛ کاش کم

 ھاآنبھ خدا سوگند  ؛ینمودیم رحم ۀصل خود شانیخو با و یافکندیم ینگاھ ھاشم یبن در برادرانت
ھا بماند و یاد تو در خاطرهکھ شود این کار باعث می اماامروز چیزی ندارند کھ تو را بترساند 

 پاداشت باقی باشد.
 انیمیت ھا باشم؟ برادرِ بھ ماندن چھ یادی در خاطره معاویھ در پاسخ گفت: ھیھات، ھیھات! امیدوار

 ادھایکھ ھالک شد و نامش از  دیینپا یریکرد و عدالت روا داشت و کرد آنچھ کرد و د حکومت(ابوبکر) 
 .»ابوبکر«: دیبگو یکس نکھیرفت مگر ا

نگذشت کھ  یزیا چو ده سال تالش کرد و کمر ھمت بست ام دیحکومت رس بھ(عمر)  انیود  ع   برادرِ  او از پس
 .»عمر«: دیکھ بگو یاندهیمگر گو رفت؛ ھاخاطرهاز  زین ادشیمرد و 

 یب! »  رسول محمداً  أنّ  اشھد«کھ:  دھندیم آواز ادیفر بھ بار پنج روز ھر را کبشھ یاب پسر نام اما
 جز سوگند خدا بھ نھ، ماند؟ خواھد ھاخاطره در ادی کدام و ماندیم یباق عمل کدام ن،یا از پس پدر،
 ٨.ستین یراھ او نام و او دفن

اند کھ بین معاویھ و َامد بن َابد َحضَرمی کھ یکی از ُمَعمَّرین نیز نقل کردهرا لمۀ دیگری اُحّفاظ مک
 ای؟را بھ چشم دیدهھاشم) (جد  بنیاو گفت: آیا ھاشم  ھمعاویھ ببود روی داده است. (سالخوردگان) 

 .است برکت چشمانش دو نیبشد کھ بلند باال و خوب روی بود و گفتھ می بھ خدا سوگند کھ ،گفت: آری

                                                           
 .۴/۴١۴ الذھب مروج،  ۵/١٢٩ البالغھ نھج شرح -٨
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 گفتھ کھ بود نایناب و قد کوتاه یمرد او ،یآر: گفت ؟یادهید ھم را) ھیّ امیبن(جد   ھیّ ُام ای: آگفت
 .است شر و یشوم اشچھره در شدیم

 یا او را ھمان گونھ کھ خدا: رسول خدا. گفت: چرگفت محمد؟ کدام: گفت ؟یادهید را محمد ایآ: گفت
 ٩: رسول خدا؟! .یو از ابتدا نگفت ینداشت یگرام ،داشتھ یگرام یتعال

 تمام ھمت معاویھ ریاست و حکومت بود
اعمش از عمرو بن مّره از سعید بن سوید نقل کرده کھ گفت: در نخیلھ بھ امامت معاویھ نماز جمعھ 

کھ نماز بخوانید یا بھ این جھت با شما نجنگیدم من  ،خواندیم و او در خطبھ گفت: بھ خدا سوگند
دھید؛ من تنھا روزه بگیرید یا حج بھ جا آورید و زکات بپردازید، شما خود این کارھا را انجام می

بھ این دلیل با شما جنگیدم تا بر شما حکومت کنم و خدا این موھبت را بھ من عطا فرمود گرچھ شما 
 ١٠را خوش نیامد.

 چھ ساختنددین خود را بازی
گفت: وقتی کھ با پسر ھند رو بھ رو  ھاآن بھ نزد معاویھ آمد و بھعمرو بن عاص بھ ھمراه اھل مصر 

دھد و شدید بھ عنوان خالفت مسلمانان بر او سالم نکنید کھ این کار شما را در چشم او بزرگ جلوه می
 توانید او را خوار و خفیف کنید.تا جایی کھ می

دانم کھ پسر نابغھ مقام مرا در نزد بھ دربانان کاخ خود گفت: خوب میمعاویھ  وقتی کھ وارد شدند
سخت بگیرید کھ ھیچ مردی  ھاآن توانید براین قوم پایین آورده است وقتی کھ وارد شدند ھر قدر می

 بھ نزد من نرسد مگر اینکھ مرگ خود را جلوی چشمش دیده باشد. ھاآن از
از اھل مصر کھ ابن الخیاط نام داشت بر معاویھ داخل شد گفت: سالم بر اولین نفر از آن گروه وقتی 

تو ای رسول خدا! بقّیھ ھم مانند او ھمین را گفتند. ھنگامی کھ از نزد معاویھ بیرون آمدند عمرو 
نھی کردم کھ سالم امارت بر او نکنید و شما بر او را شما  ،عاص بھ آنان گفت: خدا شما را لعنت کند

 ١١الم دادید.بھ نبوت س

                                                           
 .١/١١۵ اسد الغابھ ، ٣/١٠٣ عساکر ابن خیتار -٩

 .۴۵/ نیالطالب مقاتلو  ٨/۴٨٨ ابن سعدطبقات  ، ١۶/۴۶ البالغھنھج  شرح -١٠
 .۴/١١ الکامل و ۵/٣٣٠ یطبر خیتار -١١



 ٧٩  قاسطان

 کردھر جا بھ نفعش بود کمک می
وی یزید بن اسد  ،بالذری نقل کرده: وقتی کھ عثمان بھ دنبال معاویھ فرستاد و از او یاری خواست

 را بھ سوی او فرستاد و بھ او گفت: )جدِّ خالد بن عبد   بن ولید، امیر عراق(قسری 
مکن و بھ این فکر نباش کھ شاھد از نزدیک چیزی وقتی بھ ذاخشب رسیدی ھمان جا بمان و از آن گذر 

بیند؛ چرا کھ من خود شاھدم و تو غایبی. راوی گوید: وی آنقدر در بیند کھ غایب از دور نمیرا می
 ذی خشب ماند کھ عثمان بھ قتل رسید.

را در این وقت معاویھ او را بھ ھمراه سپاھی کھ با وی فرستاده بود بھ شام فرا خواند و این کار 
 ١٢از آن جھت انجام داد تا عثمان کشتھ شود و او بتواند مردم را بھ خالفت خود فرا بخواند.

عامر بن واثلھ کھ از  ،آمده است: بھ سند صحیح از ابی الطفیل ٢٠٠صفحھ ی  سیوطی یالخلفا خیتاردر 
نبودی؟ گفت:  اصحاب بود آمده کھ بر معاویھ داخل شد و معاویھ بھ او گفت: آیا تو از قاتالن عثمان

تو را ش نکردم. معاویھ گفت: چھ چیز ا از قاتالنش نبودم اما در آن وقت حاضر بودم اما یاری ،نھ
او  مانع از یاری کردن شد؟ گفت: مھاجرین و انصار ھیچ کدام او را یاری نکردند. معاویھ گفت: حقِّ 

تو را مانع شد از  زیچھ چ ،نیرالمؤمنیام یا: گفت عامر. کنند شا یاری کھ نمودیبر آنان واجب م
 او یبرا من یخونخواھ ایآ: گفت ھیمعاو. بودند تو با شام اھل کھ یحال در ؟یکن یاری را او کھ نیا
 :گفت کھ ماندیم شعر نیا مضمون بھ عثمان و تو کار: گفت و دیخند لیابوالطف شود؟ینم محسوب یاری

 ١٣.دینرس من بھ تو از یریخ چیھ اتمیح نزما در کھ ییگریم زار من بر مرگم از بعد کھ نمینب

 پستی و حقارت
آمد و آن حضرت قطعھ زمینی را بھ او واگذار  |اند کھ وائل بن حجر بھ نزد پیامبر اکرم آورده

، بھ وی دهداحدود زمین را بھ او نشان  ،فرموده و بھ معاویھ فرمان دادند تا بھ ھمراه او رفتھ
 ل دھد و قرارداد را بنویسد.یتحو

وزید بھ ھمراه وائل برای این کار بیرون رفت و پشت سر شتر او وی در روزی کھ باد داغ و سوزانی می
ھای صحرا سوخت و بھ وائل گفت: مرا نیز بر ترک شتر خود سوار  در اثر باد و داغی شن وکرد حرکت می

                                                           
نیز نزدیک بھ این مضمون  ٣/١٧٠ الکاملو  ۴/٣٨۶ یطبر خیتار، و در  ١۶/١۵۴ابن أبی الحدید  البالغھ نھج شرح -١٢

 آمده است.
  -اً دتني زادك بعد الموت تندبني            و في حیاتي ما زوّ ال ألفینّ  -١٣
 .٣/٢۵ الذھب مروج،  ۴/١١۵ دیالفر العقد 



 راست گفت |رسول خدا  ٨٠

 بده من بھ را خود یھاکفش الاقل. گفت: پس یکھ بر ترک پادشاھان سوار شو یستین یکن. گفت: تو در حدّ 
 بھ کھ نیااما کراھت دارم از  کندیکار منع نم نیبخل مرا از ا ان،یسف ابو پسر یا گفت. بپوشم تا

 کھ یبرو راه من شتر یۀسا در یتوانیم اما. یاکرده پا بھ مرا کفش تو کھ برسد خبر منی پادشاھان
 ١٤.است یکاف تو یبرا شرافت نیھم

 عمرو بن عاص
 پدر و مادر با معاویھ شباھت زیادی دارد.وی از جھت 

کردند و آشکارا بھ دشمنی و پدرش عاص بن وائل یکی از کسانی است رسول خدا را استھزا و مسخره می
پرداختند و در بارۀ او و یاران و اصحاب او این آیھ نازل شده است کھ: آزار و اذیت آن حضرت می

و در اسالم بھ لقب  .١٥ھ ما [شّر] ریشخندگران را از تو برطرف خواھیم كردك )ّنا َكَفْیناَك اْلُمسَْتْھِزئینَ إِ (
بھ معنی بدون دنبالھ معروف شده بود؛ زیرا او بھ قریشیان گفتھ بود: فردا است کھ این شخِص  »َابَتر«

بدون فرزند و دنبالھ بمیرد [و کسی از او بھ یادگار نماند] و منظور او این بود کھ پیامبر اکرم 
ماند و خداوند نیز در فراموش خواھد شد چون فرزند ذکوری از او بھ جا نمی ،از رحلت از دنیا پس |

(و بدان) دشمن تو قطعًا  ﴾ نَّ شاِنَئكَ ُھَو ْاألَْبَترُ إ ﴿پاسخ این یاوه سرایی این آیھ را نازل فرمود کھ: 
 ١٦عقب است!.نسل و بىبریده

نویسد: میاألبرار لی یا سلمی است. زمخشری در ربیع بغھ است و نامش لیمادر او نیز ملقب بھ نا
نابغھ مادر عمرو بن عاص کنیز مردی از عنزه بود و بھ اسارت در آمد و عبد   بن جدعان تیمی در 
مکھ او را خریداری کرد و چون بسیار زناکار بود عبد   او را آزاد کرد و در این وقت بود کھ 

بن خلف جمحی و ھشام بن مغیرۀ مخزومی و ابوسفیان بن حرب و عاص بن  ابولھب بن عبد المطلب و امیھ
 وائل سھمی در یک ُطھر با او زنا کردند.

                                                           
و  ۴/١٧۵ االبرار عیرب ، ٣/٩٠  یةحلبال ةریسال،  ٢٠١بیھقی/ ی المساو و المحاسن،   ١٩/٣۵٣ البالغھ نھج شرح -١٤
 .٢/۵٧٩ نھیالمد خیتار
  ٩۵/حجر - ١٥
 ٣/کوثر - ١٦



 ٨١  قاسطان

شدند کھ پدر او  یعاشخاص مدّ  نیآورد و ھر کدام از ا ایعمرو را بھ دن روابط، نیا در اثرِ  نابغھ
او  یبرا یشتریعاص پول بپسر از عاص بن وائل است؛ چرا کھ  نیحکم کرد کھ ا نیچن نابغھھستند و 

 ١٧.کردیخرج م
البتھ وی بھ ابوسفیان شباھت بیشتری داشت و در ھمین رابطھ ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب این 

 دو بیت را سروده است:
ما آشکار شده  ات این امر برھای آشکار چھرهبدون شک پدرت ابو سفیان است کھ بھ تحقیق از نشانھ

 .است
تفاخر  ھیدون پا فخر بفروشی، بھ ابوسفیان افتخار کن و مباد کھ بھ عاص بن وائلِ  پس ھرگاه خواستی

 ١٨.یکن
 بر سر این دو نفر ابوعبیده نیز مانند ھمین را نقل کرده و گفتھ است: در روز والدت عمرو بن عاص

د یکی ابوسفیان بن حرب و دیگری عاص بن وائل. گفتھ شد کھ بای :کھ پدر او ھستند نزاع داشتند
سفیان گفت:  ومادرش را در این امر، َحَکم قرار دھیم و مادرش گفت: این پسر از عاص بن وائل است. اب

من شک ندارم کھ این من بودم کھ نطفۀ او را در رحم مادرش کاشتم اما آن زن قبول نکرد و گفت 
 فرزند از عاص است.

تر است. گفت: عاص بن وائل زیاد شریفبھ او گفتند: چرا ابوسفیان را انتخاب نکردی کھ بھ لحاظ نسب 
 ١٩رسد اما ابوسفیان خسیس است.بھ من می

-کھ میآن جادر نقل قضیۀ حکمیت آورده نیز اشاره بھ ھمین مطلب دارد؛  الکامل آنچھ ابن اثیر در
شریح بن ھانی حارثی را فرستاد و بھ او سفارش کرد کھ عمرو بن عاص را موعظھ و  × نویسد: علی
 و او را از عاقبت کارش بیم دھد.نصیحت کند 

اش دگرگون شد و گفت: از کی تا بھ حال من مشورت علی را رنگ چھره ،وقتی کھ شریح با عمرو سخن گفت
 کنم؟کنم و یا بھ نظر او اعتنایی میپذیرم یا بھ فرمان او کاری میمی

                                                           
 .٧۵و  ٧٠/ یلمساو ا و المحاسن -١٧
 اِئل  م  شَّ ُھ َبیَِّناُت الـیكَ ِمنْ ـ  َنا فـ  ْد َبَدْت            لَأُبوَك َأُبو سُْفَیاَن َال شَكَّ قَ  -١٨

   -لـَال َتُكْن            ُتَفاخُِر ِباْلَعاِص اْلَھجِینِ ْبنِ َوائِ ـِھ ِإمَّا َفخَْرَت فَ ـَفاخِر  ب  ـف       
 .٧٠-٧۵/ ی بیھقیالمساو و المحاسن ،۴/٢٧۵ االبرار عیرب ، ٢٨٢-۶/٢٨٣  البالغھ نھج شرح
 .۶/٢٨۵ نھج  البالغھ شرح -١٩
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الی خود و ھمۀ مسلمانان پس شود کھ مشورت سرور و موشریح گفت: ای پسر نابغھ، چھ چیز تو را مانع می
 کھ -مانند ابوبکر و عمر -انداز تو بھتر نیز بوده افرادیکھ این از پیامبر را بپذیری؟ خصوصًا 

 کردند.نظر او عمل میطبق و  پذیرفتھمشورتش را 
شود. شریح پاسخ داد: بھ کدام یک از والدین عمرو گفت: کسی مانند من با کسی چون تو ھم سخن نمی

 ٢٠؟یا بھ مادرت نابغھ تاصل و َنسَببیبھ پدر  گردانی ای پسر نابغھ؟کنی و از من روی میفخر میخود 

 عاص با عثمانالعمرو بن 
رفت شروع بھ بدگویی از عثمان کرد؛ روزی عثمان بھ دنبال او عاص بھ مدینھ الوقتی کھ عمرو بن 

 فرستاد و با او خلوت کرد و گفت:
تازه یک سال است کھ پست دولتی  ٢١افتادند راه بھ اتجّبھ یھابیج یھاشپشچھ زود  ،نابغھ ای پسرِ 
ای اگر طمع بھ لقمھ ،ورزی؟ بھ خدا سوگندکنی و با من دو رویی میای؛ آیا از من بدگویی میگرفتھ
 کردی... واقدی گوید:تر] نداشتی چنین نمی[چرب

رفت و او رون آمد و گاه بھ نزد علی میکھ کینۀ عثمان را در دل داشت از نزد او بی عمرو در حالی
نمود و دیگر کرد؛ گاه بھ نزد زبیر رفتھ، او را بر ضد عثمان تحریک میرا بر علیھ عثمان تحریک می

ھا ھم سِر راه حاجیان را انگیخت؛ بعضی وقتبار بھ نزد طلحھ رفتھ و دشمنی عثمان را در وی بر می
 رساند.نان میگرفت و کارھای عثمان را بھ اطالع آمی

وقتی کھ محاصرۀ اول عثمان اتفاق افتاد عمرو از مدینھ خارج شد و بھ زمینی کھ در فلسطین بھ نام 
 انعجب از آنچھ از پسر عفّ گفت: رفت و در قصر خود کھ عجالن نام داشت اقامت گزید و میداشت السبع 

 .رسدیم ما بھ(عثمان) 
در قصر خود  یبن روح جذام ةسالم با زینو ،خود محمد و عبد  پسر دوکھ با  امی: در ھمان ادیگو یواقد

گفت: از  ؟یاآمده کجا ازو گفت:  زد صدا را او عمرو گذشت؛ کنارشان از یانشستھ بودند سواره

                                                           
نیز  ٣/٥٤٣ جاحظ انِ یتب ، و در٤/٩٦ دیالفر العقدو  ٥/٣٢٩ الکامل،  ٥/٧٠ یطبر خیتار،  ٢/٢٥٤ البالغھ نھج شرح -٢٠

ابیاتی در باره مادر او آمده است؛ برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینھ ر.ک : جلد دوم الغدیر  کھ در آن جابھ 
َو َھْل َتشَْبُھ «آمده است کھ فرمود:  ×نیز سخن علی  ٥/٥٤ یطبر خیتاردر این رابطھ اشاره شده است، در منابع مختلفی 

 ».؛ و آیا جز مادرت کھ تو را بھ دنیا آورده بھ کس دیگری شبیھ ھستی؟ إالّ أمُّکَ الَِّتی َوَضَعْت ِبکَ 
 .مترجم -است بودن سھینوک از ھیکنا -٢١



 ٨٣  قاسطان

ترک کردم کھ بھ شدت در محاصره  یدر حال را او: گفتعثمان) چھ کرد؟  یعنی. گفت: آن مرد (نھیمد
 قرار گرفتھ بود.

کھ  یدر حال دھدیم دست از را اشمعده باد اریاخت شترکھ  شودیم گاه ھستم؛ ابوعبد  من: تگف عمرو
ھنوز در آن مجلس نشستھ بودند  ھاآن ٢٢.است نشده نھاده او تن بر ھنوز و شودیم گداختھ آتش در داغ

فت: من ابوعبد  کھ سوار دیگری پیدا شد. عمرو گفت: آن مرد (عثمان) چھ کرد؟ گفت: کشتھ شد. عمرو گ
 ت.داشخواھم نسازم دست بر نرا مجروح آن تا ھستم؛ و اگر زخمی را بخارانم 

پایید بر او من بودم کھ ھمھ را بر او شوراندم من حتی چوپانی را کھ بر سر کوه گوسفندانش را می
 ٢٣شوراندم.می

د کھ: ای عثمان، تو مرتکب روزی عثمان در حال ایراد خطبھ بود کھ عمرو بن عاص بر سر او فریاد کشی
تو بھ درگاه خدا توبھ کن تا ما نیز بھ  ؛کارھایی شدی و ما نیز بھ ھمراه تو مرتکب آن کارھا شدیم

 ھمراه تو توبھ کنیم.
ھستی ای پسر نابغھ؟ از روزی کھ از پست دولتی  جااینعثمان در واکنش بھ سخن او گفت: تو ھم 

اما از گوشھ و کنار مجلس صدا بلند شد کھ: توبھ کن؛ توبھ کن. . ات شپش گذاشتھجّبھ مادهکر تبرکنار
ھایش را بھ آسمان برداشت و گفت: خدایا، من اولین توبھ کنندگان ھستم. بود کھ عثمان دست جااین

 سپس از منبر بھ زیر آمد.

 گویدپیامبر از سِر ھوس سخن نمی
 َفَفرُِّقوا عا  یجَم   الَعاصَ  ْبن   َعْمَرو وَ  َیۀَ ُمَعاوِ  ُتم  إَذا َرأیْ روایت شده کھ فرمود:  |از پیامبر اکرم 

 را از یکدیگر جدا کنید. ھاآن دیدیو عمرو بن عاص را با ھم د ھیھر گاه معاو ٢٤.َنُھَمایْ ب  

                                                           
 یبرا چھ واناتیح کردن داغ در معموال چون »النار یف ۀالمکوا و ریالع ضرطی قد«:  کھ است یمشھور المثل ضرب نیا -٢٢

 باد و رفتھ در بھ وانیح دست از اریاخت وان،یح بدن بر داغ گداختھ ابزار گذاشتن ھنگام در گر،ید موارد چھ و درمان
 آتش از ابزار نکھیا از قبل اگر اما کندیم جادیا را حالت نیا حرارت شدت کھ دیآیم رونیب او از اریاختیب معده،

 از کھ ھستند یبزرگان المثل ضرب نیا مورد و است حد از شیب یزبون و ضعف نشانھ شود جادیا حالت نیا دیایب رونیب
 کار حساب دزده گربھ یکن بلند کھ را چوب: شودیم گفتھ یفارس در بازندیم را خود دیایب شیپ است ممکن آنچھ بروز ترس
  .مترجم -کنھیم را ودشخ

 .٣/١٠٨٩ ھشب   ابنھ نیمد خیتار ،  ۴/٣۵٧ یطبر خیتار -٢٣
 .۵/٩٣ دیالفر العقد ، ٣١٢٠١ ثیحد ،الفتن کتاب ١١/٨٦کنز العّمال  -٢٤



 راست گفت |رسول خدا  ٨۴

-از یعلی بن شداد بن اوس از پدرش نقل می ٣١٧٢٠حدیث شمارۀ  العمال کنزدر کتاب الفتن از مجموعۀ 
رختخواب او نشستھ؛ شداد میان آن دو  ویشد کھ نشستھ بود و عمرو عاص نیز رکند کھ بر معاویھ داخل 

در میان شما دو نفر بنشینم؟ چون از رسول خدا تا داشتھ  دانید چھ چیز مرا وانشست و گفت: آیا می
-آن دیدیبا ھم ددو نفر را  نیھر گاه ا ٢٥.َنُھَمایْ ب   َفَفرُِّقوا عا  یجَم   ُتُموُھَماإَذا َرأیْ فرمود: شنیدم کھ می

 .را از یکدیگر جدا کنید ھا
ھای قریش انجام شد و برخی از شخصیتان حضرت امام حسن بن علی علیھما السالم یکھ م ٢٦ایو در مفاخره

 آن را آورده است آن حضرت فرمود:  المفاخراتو زبیر بن بّکار در کتاب 
 لَ ز  أن  ف   ؛ر  ت  ب  األْ  د  مَّ ح  م   ئ  ان  ا ش  : أنَ الَ ق  ف   وكَ أبُ  امَ ق   مَّ . ث  با  ص  ن  م   م  ھُ ث  ب  أخْ  وَ  با  س  ح   م  ھُ م  أألْ  ؛اھَ ارَ زَّ ج   ك  یْ ل  ع   ب  ل  غ  ف   ش  یْ ر  ق   ن  م   ة  ع  ب  أرْ  یكَ ف   احٍ ف  س   وَ  ر  ھْ ع   ن  م   وال  ھُ ج  م   ك  مُّ اُ  ك  ت  ع  ض  وَ  ؛كٌ ر  ت  ش  م   كَ ر  أمْ  إنَّ ف   ،اصِ العَ  ن  ا ابْ یَ  ت  ا أنْ أمَّ  وَ 
 . وَ ھُ لَّ ك   كَ د  یْ ك   ھُ ت  د  ك   وَ  ة  كَّ م  ب   ھُ ت  یْ آذَ  وَ  ھُ ت  و  ج  ھَ  . وَ د  اھِ ش  م  الْ  یعِ م  ي ج  ف   |  ِ  ولَ س  رَ  ت  ل  ات  ق   . وَ لَ ز  ا أنْ م   یھِ ف    ُ 
 .ةً اوَ د  ع   وَ  یباً ذ  ك  ت   ھُ ل   اسِ النَّ  دِّ أشَ  ن  م   ت  ن  ك  
 ناشناس را تو نامشروع ۀرابط و زنا اثر در مادرت و بود مشترک والدتت امر عاص؛ پسر یا تو اما و

 بھ کھ شیقر قصاب و داد یرو اختالف شیقر از نفر چھار نیب ستیک پدرت کھ نیا سر بر و آورد ایدن بھ
 ستادیا پدرت گاه آن و شد اختالف نیا ۀبرند بود آنان ن  یدتریپل مرتبھ لحاظ بھ و نیترپست حسب لحاظ

 .فرمود نازل را اتیآ آن او ۀبار در خدا و ھستم ابتر محّمد   یبدگو دشمن من: گفت و
 تمام و یداد آزار و نموده ھجو را او مکھ در و یکرد جنگ امبریپ با ھاصحنھ ۀھم در زین خود تو و
 .یبود او دشمنان و کنندگان بیتکذ نیدتریشد از و یبست کار بھ را خود ۀلیح و دیک
 داً س  ح   ي  اش  ج  ى النَّ إلَ  ھِ ب   ت  یْ ش  و  ف   یدِ ل  و  الْ  ن  ب   ةَ ارَ م  ع   ك  ب  اح  ى ص  ل  ع   كَ دَّ ح   ت  ل  ع  ج   یاً اشِ وَ  ك  ب  ذ  أكْ  وَ  با  ائ  خ    ُ  ك  ع  ج  رَ  وَ  تَ و  ج  ا رَ م   أكَ ط  ا أخْ مَّ ل  ف   ،ة  كَّ م   ل  ى أھْ إلَ  ھِ اب  ح  أصْ  وَ  ر  ف  ع  ج  ب   ي  أت  ت  ل   ة  ن  یف  السَّ  ابِ ح  أصْ  ع  م   ي  اش  ج  النَّ  یدُ ر  ت   ت  ج  ر  خ   مَّ ث  
 .سالمِ اإلْ  وَ  ة  یَّ ل  اھِ ج  ي الْ ف   م  اش  ي ھَ ن  ب   وُّ د  ع   ت  أن  ف   ؛ك  ب  اح  ص   ح  ض  ف   وَ   ُ  ك  ح  ض  ف  ف   ،ك  ت  یلَ ل  ح   ع  م   ب  ك  ت  ا ارْ م  ل  

 طالب یاب بن جعفر یریدستگ ی  پ در و ینشست یکشت بھ شیقر از یگروھ ھمراه بھ شده، خارج مکھ از سپس
 بھ چون و یبازگردان مکھ مشرکان نزد بھ را ھاآن تا یرفت ینجاش نزد حبشھ بھ مھاجرش ارانی و

 فرمود آشکار ینجاش نزد در را تتیسعا و دروغت کرده دیام نا را تو خداوند و یدینرس خود ۀخواست
 حسادتِ  از و بود خودت ھمراھان از کھ یبرگرداند دیول بن عماره یسو بھ را خود ۀحمل کانیپ نوک

                                                           
 .اندکرده تیروا ١١٢/نیصف کتاب و ٢/٢٩٠ دیالفر العقد در ربھ عبد ابن را ثیحد نیا -٢٥
 متنبھ و مغرور افراد غرور شکستن یبرا گاه کھ است گرانید برابر در خود راتافتخا دنیکش رخ بھ یمعن بھ مفاخره -٢٦

 .مترجم -است شدهیم انجام زین نید بزرگان توسط آنھا، کردن



 ٨۵  قاسطان

 و تو خدا باز کھ یکرد تیسعا و ییبدگو ینجاش نزد او زا بود شده یعمل مرتکب ھمسرت با نکھیا
 .یبود ھاشمیبن دشمن اسالم و تیجاھل در تو جھینت در کرد؛ رسوا و مفتضح را دو ھر دوستت

 |  ِ  ولُ س  رَ  الَ ق  ف   ر  ع  الشِّ  ن  م   تا  یْ ب   ینَ ع  ب  س  ب   |  ِ  ولَ س  رَ  تَ و  ج  ھَ  ك  أنَّ  ونَ م  ل  ع  یَ  ط  ھْ الرَّ  الء  ؤ  ھَ  لُّ ك   وَ  م  ل  ع  ت   ك  إنَّ  مَّ ث  
ا ال م    ِ  ن  م   إذاً  ك  یْ ل  ع  ف   ؛ة  ن  ع  ل   ف  ألْ  فٍ ر  ح   لِّ ك  ب   ھُ ن  ع  الْ  مَّ ھُ اللَّ  ؛يي ل  غ  ب  ن  ال یَ  وَ  ر  ع  الشِّ  ولُ ي ال أقُ إنِّ  مَّ ھُ اللَّ 

 .ن  لع  الَّ  ن  ى م  ص  ح  یُ 
 |شعر رسول خدا  تیھ تو با ھفتاد بخبر دارند ک لھیقب نیا ۀو ھم یدانیم خوب خود تو نکھیا گرید

 را او خداوندا، ست،ین ھم من ۀستیشا و میگوینم شعر من خداوندا،«و رسول خدا فرمود:  یھجو کرد را
 شمار خداوند بر تو است. یو لذا است کھ لعنت ب »بفرست لعنت ھزار شعرش از حرف ھر تعداد بھ
: ت  ل  ق   ھُ ل  ت  ق   اكَ ا أتَ م  ل  ف   ،ینَ ط  س  ل  ف  ب   ت  ق  ح  ل   مَّ ث   اراً ا ن  یَ ن  الدُّ  ھِ یْ ل  ع   تَ ر  عَّ س   ت  أن  ف   انَ م  ث  ع   ر  أمْ  ن  م   تَ ر  ك  ذَ  َماا أمّ  وَ 

 ك  وم  ل  ا ن  ن  س  ل  ف   اهُ یَ ن  د  ب   ك  ینَ دِ  ت  ع  ب   وَ  ة  یَ اوِ ع  ى م  إلَ  ك  س  ف  ن   ت  س  ب  ح   مَّ ا. ث  ھَ ت  یْ م  أدْ  ة  ح  ر  ق   تُ أ  ك  ا نَ إذَ   ِ  د  ب  و ع  ا أبُ أنَ 
 ٢٧.وال  ت  ق  م   ھُ ل   ت  ب  ض  ال غ   وَ  ا  یّ ح   انَ م  ث  ع   تَ ر  ص  ا ن  م   اهللا  و بِ .   دٍّ ى وُ ل  ع   ك  ب  ات  ع  ال ن   وَ  ض  غ  ى ب  ل  ع  
 یرفت نیو سپس بھ فلسط یرا سراسر بر او آتش کرد ایکھ دن یتو بود نیاما ا ؛یاز عثمان سخن گفت و

 خون بھرا  آن تارا بخارانم  ی کھ چون زخم: منم ابوعبد  یگفت دیو چون خبر کشتھ شدنش بھ تو رس
 را تو ما ؛یفروخت او یایدن بھ را خود نید و یکرد ھیمعاو وقفِ . سپس خود را رمیگیآرام نم ندازمین

 اتیح زمان در تو کھ سوگند خدا بھ و میینمایم نکوھش یمحبت بر نھ و کرده سرزنش یانھیک چیھ بر نھ
 .ینگرفت یخشم شیبرا زین قتلش از پس و ینکرد شا یاری عثمان

 بودسالحش قھرمانی کھ عورتش 
تواند با پنداشت کھ میحملھ کرد و چنین می × عاص بھ علیالعمرو بن  ،از روزھای جنگ صفین یدر روز

بر او حملھ برد و چون بھ وی نزدیک شد و چیزی  × غافلگیری ضربتی بھ آن حضرت وارد کند اما علی
ضرت بھ او برسد خود را از اسب بر زمین انداختھ، دامن پیراھنش را باال نمانده بود شمشیر آن ح

عمرو نیز خاک  .روی از او برگرداند و رفت × زده، پاھایش را باز کرد و عورتش آشکار شد و امام
برخاست و پیاده پا بھ فرار گذاشت و بھ صفوف سپاھیان خود پناه برد. اھل عراق بھ حضرت  هآلود

عرضھ داشتند آیا آن مرد گریخت؟ فرمود: آیا او را شناختید؟ عرض کردند: نھ.  × امیر المؤمنین

                                                           
 .۶/٢٩١ البالغھ نھج شرح -٢٧



 راست گفت |رسول خدا  ٨۶

ھمانا او عمرو بن عاص بود کھ در  .عَْنھُ  یَوجْھِ  َفَصَرْفت   ِبسَْوَءِتھِ  یَتَلقَّان   اْلَعاِص، ْبن   ُروَفإنَُّھ عَمْ فرمود: 
 برگرداندم. یبرابرم پرده از عورت خود برداشت و من از او رو

 مرا یعل: گفت اباعبد ؟ یا یکرد چھ ھان: گفت او بھ ھیمعاو ،گشت بر ھیمعاو نزد بھ عمرو کھ یوقت
 شناختھ را یعل اگر کھ سوگند خدا بھ. باش ارزسپاسگ عورتت از و خدا از: گفت ھیمعاو. کرد مغلوب

 .یکردینم حملھ او بھ یبود
 :است سروده را ریز شعر انیجر نیا ۀبار در ھیمعاو

 .کندیم سرزنش] یعل[با  تن بھ تن ۀمبارز ترک از مرا کھ برمیم پناه خدا بھ عمرو یھازشلغ از
 .است گشتھ باز او با مبارزه از یوجھ نیرسواتر بھ و شده رو بھ رو جنگ در ابوالحسن با خود او

 مدهآ در پرواز بھ او خون بھ آغشتھ الشخوران یپرھا نکیا بود نکرده آشکار را خود عورت یو اگر
 .بود

 ٢٨.است شده بدل حجاز خوانان آوازه یبرا یمضمون بھ اما افتھ،ی ییرھا مرگ چنگال از گرچھ حال،
کنی! جز این در کار علی را در مورد من بزرگ میقعمرو از شنیدن این ابیات بھ خشم آمد و گفت: چ

اعث شده کھ از آسمان نبوده کھ مردی با پسر عمویش کشتی گرفتھ و بھ زمین خورده است آیا این امر ب
خون ببارد؟ معاویھ پاسخ داد: نھ، از آسمان خون نباریده اما این قضیھ ھمواره موجب رسوایی تو 

 ٢٩خواھد بود.

 ابوموسی اشعری
نام او عبد   بن قیس و مادرش زنی از طایفۀ عک است کھ اسالم آورد و در مدینھ از دنیا رفت. در 

اختالف است و صحیح این است کھ او از جملۀ آنان  ،بشھ بوده یا نھکھ ابوموسی از مھاجران بھ ح این
 آنقوم خود باز گشتھ و در  نیبھ سرزم شده مسلمان کھ نیا از پس اواست کھ  منبوده است. اما مسلّ 

                                                           
 رازيـأال هللا من ھفوات عمرو            یعاتبني على تركي ب -٢٨

 مآب خازي ب الوائليّ آـا            ففقد القى أبا حسن علیّ      
 بازي وادم أيّ ـھ قـمھجتـیبد عورتھ لطارت           بفلو لم     
 ى بھا أھل الحجازقد غن  ـة أخطأتھ            ففإن تكن المنیّ      

 مراجعھ ٢/١۵٩  ریالغد بھ دیتوانیمآن ھا  از اطالع یبرا و است فراوان! قھرمانانھ نبرد نیا مصادر و منابع -٢٩
 .دیکن



 ٨٧  قاسطان

 با امر، نیا و شده ابیشرف خدا رسول نزد بھ انیاشعر از یگروھ ھمراه بھ کھ یوقت تا مانده جا
 .است شده ھمزمان حبشھ از یکشت دو با ھمراھانش و طالبیاب بن جعفر بازگشت

 او کھ کنند گمان یبرخ تا شد سبب امر نیھم و شدند لینا خدا رسول دارید بھ بریخ در ھم با ھا آن
 .است آمده حبشھ از جعفر ھمراه بھ زین

 پس زین ُعمر فرمود؛ منصوب دیزب نام بھ منی ییروستا مناطق از یکی تیوال بھ را یابوموس خدا رسول
خالفت عثمان  لیشھر فرستاد و تا اوا نیاو بھ ا یرا بھ جا یابو موس بصره، حکومت از رهیمغ عزل از

. دیگز ابھ کوفھ رفت و در آن شھر سکن یمنصب بود اما عثمان او را عزل کرد و ابوموس نیدر ھم
 یھر اخراج کردند ابوموسبن عاص شورش کرده و او را از ش دیکھ مردم کوفھ بر حاکم خود سع یھنگام

 کرد. نیچن زیبھ حکومت کوفھ بگمارد و او ن رسماً  را او کھ نوشتند عثمان بھ یاو نامھ دهیرا برگز
خالفت را در دست گرفت ابوموسی را از حکومت کوفھ عزل کرد  × یو عل دیکھ عثمان بھ قتل رس یوقت

ماند تا اینکھ سخن حذیفھ در بارۀ او ھمچنان در این پست باقی  ،بوموسی علیرغم این فرمانااما 
 ٣٠رسید؛ حذیفھ در بارۀ ابوموسی سخنی دارد کھ من از بیان آن کراھت دارم و خداوند از او درگذرد.

گوید: سخنی کھ ابوعمرو، ابن عبد البر (صاحب استیعاب) بھ آن  مطلبنقل این الحدید پس از ابن ابی
ن حذیفھ است کھ وقتی در نزد وی از ابوموسی بھ عنوان اشاره کرده و از نقل آن خودداری ورزیده سخ

 :گفت شد ادی نیک انسان متدیّ 
 بودهو آخرت  ایکھ او دشمن خدا و دشمن رسول خدا و در دن دھمیاما من شھادت م د؛ییگویم نیچن شما

 یسود شانیبرا ستمگران معذرتِ  کھ یروز است؛ جنگ در آنان با خواست خواھند پا بھ شاھدان کھ یروز و
 .است ندیناخوشا اریبس یگاھیجا و لعنت آنان یبرا و نداشتھ

جریان نفاق را بھ صورت محرمانھ برای او افشا  |اکرم  امبریو پ شناختیم را منافقان فھیحذ
فرموده و حتی نام آنان را نیز بھ او فرموده بودند. روایت شده کھ از عمار در بارۀ ابوموسی 

گفت: او صاحب در بارۀ او سخنی بزرگ شنیدم؛ شنیدم کھ در بارۀ او می پرسیده شد. گفت: از حذیفھ
در میان آن چند نفر  ٣٢او در شبِ َعَقبھرا در ھم کشید کھ دانستم  شاسیاه است و چنان چھره ٣١ُبرُنس

 بوده است.

                                                           
 .٣١۴-١٣/٣١٣جابن ابی الحدید  -٣٠
 .مترجم -است دارکاله ِشنل   ینوع ُبرُنس -٣١



 راست گفت |رسول خدا  ٨٨

و او از سوید بن غَفلھ روایت شده است کھ گفت: در زمان خالفت عثمان با ابوموسی در ساحل فرات بودم 
 ل  یَرائِ إنَّ َبِنی إسْ برایم نقل کرد و گفت: از آن حضرت شنیدم کھ فرمود:  |حدیثی از پیامبر اکرم 

 یُامَّتِ  أْمرَ  ْنَفکُّ یَ ضَالّ َو أضَالّ َمنِ اتَّبََعُھَما َو ال  ن  یضَالَّ  ن  یَبَعثُوا حَکَمَ  یحَتَّ  َنُھمْ یْ ب   ِتالفُ اإلخْ  َزلْ یَ  َفَلم   اخَْتَلُفوا
اختالف کردند و  یااسرائل در مسئلھ یھمانا بن .اتَّبََعُھَما َمن   ِضالّنِ یُ  وَ  ِضالّنِ یُ  ن  یَضالَّ  ن  یحَکَم   بَْعثُوایَ  یحَتَّ 

 گمراه را خود روانیپ ھم و شدند گمراه خود ھم کھ دندیبرگز) تیّ (حَکَم یداوردو شخص گمراه را بھ 
 نندیبرگز تیدو شخص گمراه را بھ حکم کھ نیا انخواھد بود ت نیاز ا یجدا زیامر امت من ن کردند؛

 .کنند گمراه را روانشانیکھ خود و پ
 از را خود راھنیپ یابوموس! ینباش تن دو آن از یکی تو کھ باش حذر بر ،یابوموس یا: گفتم او بھ
 اخد نزد بھ کنم نیچن کھ نیا از کردم دور تنم از را راھنیپ نیا کھچنان ھم: گفت و آورد رونیب تن
 ٣٣.میجویم یزاریب

از حذیفھ سخنی در بارۀ ابوموسی روایت شده کھ من از  ،گویدمی (ابن عبدالبّر)عابیاستصاحب این کھ 
 آیا این کراھت از باب ورع و پرھیزگاری است؟ اگر چنین است خودِ  می گویمکراھت دارم؛ بازگویی آن 

ھ او آموختھ بھ این کراھت سزاوارتر کھ این اسرار را ب |خدا  رسول خص  شو باالتر از او  فھیحذ
تر و پرھیزگارتر بوده و از بازگویی با ورع ھاآن بگوید من از عابیاستھستند؛ مگر اینکھ صاحب 

 کنم!اند اجتناب میبیان داشتھ ھاآن آنچھ کھ
 لکنز العّمااما ظاھرًا این کراھت یا نفرت از نوعی است کھ خود حذیفھ بھ آن اشاره کرده است؛ در 

. دینشو جدا ارآمده کھ بھ حذیفھ گفتھ شد: حال کھ عثمان کشتھ شده تکلیف ما چیست؟ گفت: از عمّ 
 عّمار یکینزد کھ دانمیم. است انسان ھمراه ھمواره حسادت: گفت! شودینم جدا یعل از کھ عمار: گفتند

 یعل برتری و فضیلتفاصلة  کھ سوگند خداوند بھ اما دیشو متنفر او از شما تا شودیم موجب یعل بھ
 ٣٤.است روزگار کانین از عمار و آسمان؛ در ابر تا خاک انیم ۀفاصلبھ اندازة  عماربر

کردی از نقل سخن تو کجایی ای حذیفھ کھ ببینی چون تو بھ علی نزدیک بودی و از دشمنانش انتقاد می
 نیز کراھت دارند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 را |اکرم  امبریشب قصد داشتند شتر پ یکیبھ نام عقبھ در تار یاز منافقان در بازگشت از تبوک در محل یتعداد -٣٢
 .مترجم -نامندیم عقبھ را شب نیا ساخت شانیرسوا خداوند اما کنند ترور را حضرت آن و بدھند رم یبلند یباال در
 .١٣/٣١۵  البالغھ نھج شرحو  ١۶٨/ھیمردو ابن مناقب ،١/١٢١،١٩۵ العّمال کنز ، ٢/۴٠٣  مروج الذھب -٣٣
  .٣٧٣٨٧٢ ثیحد/ۀالصحاب فضائل -٣٤



 ٨٩  قاسطان

 داردابوموسی مردم را از یاری علی باز می
 ای بھ مردم کوفھ نوشت:در نامھ × علی

 هللا   بِّکُم  ح   وَ  َودَِّتکُمْ م   ن  م   أْعِرفُ  َمال   ُھِرُکمْ أظْ  ن  یْ ب   ُزولِ النُّ  وَ  اخَْترُتکُمْ  یَفإنِّ  َبْعُد، اأمَّ  م  یح  الرَّ  حَْمن  الرَّ   ِ  م  س  ب  
 .ھَ یْ َعل   یالَّذِ  یض  ق   وَ  قَّ الحَ  ابَ أجَ  َفَقد   یصََرن  ن   وَ  یاَئن  ج   َمن  ف  ، | َرسُوِلھِ ل   وَ  لَّ ج   وَ  زَّ ع  

 م؛یایشما فرود ب انیتا در م دمیمھربان. اما بعد، ھمانا من شما را برگز شگریبھ نام خداوند بخشا
 من دپس ھر کس بھ نز دانم؛یماو  ولو جل و رس عز   خداوندبھ  نسبتشما را  یچرا کھ محبت و دوست

 .است آورده یجا بھ دارد گردن بر کھ را یافھیوظ و ادهد پاسخ را حق دعوت کند ما یاری و آمده
 مشورت او از نیالمؤمن ریام یاری و کوفھ از خروج یبرا و رفتھ یابوموس نزد بھ مردم ھنگام نیا در

 بھ کھ است نیا ایدن راه و دیبمان خود یھاخانھ در کھ است نیا آخرت راه: گفت یابوموس. خواستند
رسید از او فاصلھ  ٣٥نیبھ محمدَ  یسخن ابوموس ی. وقتدیخود دان گرید ،دیشو خارج شھر از یعل یاری

 گرفتھ و با او درشتی کردند.
 ابوموسی گفت: بھ خدا سوگند کھ بیعت عثمان ھنوز در گردن من و گردن دوستتان کھ شما را فرستاده

 ٣٦اھیم جنگید.تا احدی از قاتالن عثمان زنده است نخو ،اگر بنا باشد بجنگیم .، باقی است(علی)
محمد بن جعفر و محمد  ابن ابی الحدید در کتاب خود روایتی از محمد ابن اسحاق نقل می کند: وقتی

گروھی از  ؛بسیج کردند و فرا خوانده × بن ابوبکر بھ کوفھ آمدند و مردم را بھ جنگ در یاری علی
علی با این دو نفر بھ ما  مردم شبانھ نزد ابوموسی رفتھ بھ او گفتند: در بارۀ خارج شدن در یاری

 نظر مشورتی بده.
 ھای خود شوید و راه دنیا این است کھ با این دو نفر بروید.گفت: راه آخرت این است کھ مالزم خانھ

این خبر بھ محّمَدین رسید با ابوموسی چون وی با این کار اھل کوفھ را از خارج شدن باز داشت و 
وگند کھ بیعت عثمان بر گردن علی، گردن من و گردن شما دو تن درشتی کردند. ابوموسی گفت: بھ خدا س

 ٣٧کنیم.و اگر بنا باشد با کسی بجنگیم جنگ را با احدی جز قاتالن عثمان آغاز نمیاستوار است 
                                                           

 وفھک بھ×  نیالمؤمن ریدو محّمد و منظور محِمد بن جعفر و محّمد بن ابوبکر است کھ فرستادگان ام یعنی نیمحّمد   -٣٥
 .مترجم -بودند

 .٣/٢٧٧ الکامل ،  ١/٣١٣٩  یطبر خیتار -٣٦
 .١۴/٩ البالغھ نھج شرح -٣٧



 راست گفت |رسول خدا  ٩٠

 گیری امر فرمودپیامبر فقط ابوموسی را بھ کناره
داشتی؟ بھ یاری ما باز میرو بھ ابوموسی کرده و فرمود: ای ابوموسی، چرا مردم را از  × امام حسن

خدا سوگند کھ ما جز اصالح قصدی نداریم و امیر المؤمنین کسی نیست کھ انسان از یاری او ترسی 
 داشتھ باشد.

بھ درستی  ھاآن راست گفتی، پدر و مادرم بھ فدایت باد؛ اما وقتی با من مشورت کردند باید با گفت:
إنََّھا سََتُکوُن ِفْتَنٌۀ الَقاِعُد ِفیَھا َخْیٌر ِمَن فرمود: م کھ میشنید |و امانت سخن بگویم. از پیامبر اکرم 

 آن،خواھد بود کھ در  یاقطعًا فتنھ ....الرَّاِکبِ  ِمن   ر  یْ خ   یالَماشِ  وَ  یالَماشِ  ِمن   ر  َخیْ الَقاِئِم َوالَقاِئُم 
 .استتر ازسواره کننده بھتر از راه رونده و راه رونده بھ امیق ،کننده امینشستھ بھتر از ق

 منظورمردم،  یسخنان بر او گران آمده برخاست و گفت: آ نیشد و ا یھنگام عمار عصبان نیا در
 ٣٨.است ستادهیا از بھتر اشنشستھ کھ است بوده یبوموسا خود فقط سخن نیا در امبریپ

 ،سیوای ابوم گفت:نقل شده کھ گفت: از عمار بن یاسر شنیدم کھ مینیز از ابومریم  کنز العّمالدر 
    َتبَوَّأیَ ُمَتَعمِّدًا َفلْ  یَّ َکِذَب َعلَ  َمن  فرمود: ای کھ میدھم آیا از پیامبر نشنیدهتو را بھ خدا سوگند می

 ند؟یبرگز خود براي آتش از گاھينشستن دیھر کس بھ عمد بر من دروغ ببندد با .َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ 
 فرستمیو گرنھ بھ دنبال اصحاب رسول خدا م چیکھ ھ ییراست بگواگر  پرسم؛یم یثیحد ۀبار در تو از
 .کنند اقرار تو نزد در را آن تا
 زودی در میان امت من ای ابوموسیب«در این حدیث کھ فرمود: |منظور رسول خدا  ایرا بھ خدا، آ تو

چند در خانھ  کھ تو در آن فتنھ خواب باشی بھتر ار این است کھ بیدار باشی؛ ھر بود خواھد یافتنھ
بنشینی و یا نشستھ باشی بھتر است از این کھ ایستاده باشی و یا ایستاده باشی بھتر از این است 

 »کھ حرکت کنی.
نظر داشتھ و این حدیث را نسبت بھ عموم مردم بیان  تنھا تو را مدّ  |رسول خدا  معلوم است کھ

 ٣٩خی بدھد مجلس را ترک کرد.نفرموده است. ابوموسی با شنیدن این سخنان بدون اینکھ پاس

                                                           
 .١/٣١۴٧  یطبر خیتار -٣٨
 ٣١۴٩٨ کتاب الفتن حدیث ١١/٢٧۴جکنز العّمال -٣٩



 ٩١  قاسطان

و عمار را شنید برخاست و باالی منبر رفت و  × ابومخنف گوید: وقتی کھ ابوموسی خطبۀ امام حسن
ھای عرب بھ یکی از ریشھخدا و دوم از من اطاعت کنید گفت: ...اما بعد؛ ای اھل کوفھ، اگر ابتدا از 

  د و ھر ترسانی در نزد شما امنیت یابد.ای بھ شما پناه آورتبدیل خواھید شد کھ کھ ھر بیچاره
خواند تا با مادر خود عایشھ و دو یار نزدیک پیامبر طلحھ و علی شما را بھ این جھت بھ جنگ فرا می

ھا داناترم کھ چون روی آورد ھستند جنگ کنید و من نسبت بھ این فتنھ ھاآن زبیر و مسلمانانی کھ با
 گردد...امر مشتبھ می

 َھایف   أْنتَ  وَ  َقاعِدًا، ِمْنک   ر  یْ خ   َناِئما   َھایف   ت  أنْ فرمود: شنوم کھ میرا می |ی رسول خدا گویا اینک صدا
بھتر  یباش دهیفتنھ خواب نیاگر تو در ا .ا  یسَاع   مِْنک   ر  یْ خ   َقاِئما   َھایف   أْنتَ  وَ  َقاِئما   ِمْنک   ر  یْ خ   َجاِلسا  
 ستادهیو اگر ا یباش ستادهیاست کھ ا نیبھتر از ا یشو اگر نشستھ با یاست کھ نشستھ باش نیاز ا
 .یاست کھ راه برو نیا یباش

 ،شنیدی؟ ابوموسی گفت: آری |اکرم  امبریسخن را شخصًا از پ نیتو ا ایبرخاست و گفت: آ عمار
شنیدم. عمار گفت: اگر راست  |دستانم شاھد ھستند کھ من این سخن را با گوش خود از پیامبر اکرم 

است شی مراد پیامبر در این حدیث تنھا خوِد تو بوده و این روایت حجت را بر تو تمام کرده گفتھ با
دھم کھ پیامبر اکرم پس بھ گوشۀ خانۀ خود برو و بیرون نیا و وارد فتنھ نشو. اما من خود شھادت می

رت معرفی را بھ جنگ با ناکثین فرمان داده و تعدادی از آنان را نیز بھ نام برای آن حض × علی |
فرموده و ھمچنین او را بھ جنگ با قاسطین فرمان داده است و اگر بخواھی شاھدانی برایت خواھم 

دھند رسول خدا قطعًا تو را بھ تنھایی از داخل شدن در فتنھ نھی کرده و بر حذر آورد کھ شھادت می
 ٤٠داشتھ است.

 مغلوب خود شد
آیا این دو مرد (طلحھ و  ،است و گفت: ای ابوموسیعبد خیر خیوانی (خیرانی) در برابر ابوموسی برخ

ای پیش آمده کھ نقض اند. گفت: آیا حادثھاند یا نھ؟ گفت: آری بیعت کردهزبیر) با علی بیعت کرده
دانم. عبد خیر گفت: نخواھی دانست؛ پس ما آن بیعت را بر آنان روا کرده باشد؟ ابوموسی گفت: نمی

 بدانی. کنیم تا وقتی کھتو را ترک می

                                                           
 .١۴/١۵ البالغھ نھج شرح -٤٠



 راست گفت |رسول خدا  ٩٢

پنداری بیرون باشد؟ اینک شناسی کھ از این فتنھ کھ تو آن را فتنھ میای ابوموسی، آیا کسی را می
در بیرون کوفھ، طلحھ و زبیر در بصره، معاویھ در شام و گروه دیگری اند: علی مردم چھار فرقھ شده

ابوموسی گفت: این فرقھ  گردد.شود و نھ با دشمنی جھاد میدر حجاز کھ نھ در آن خراجی گرفتھ می
  ٤١بھترین مردمان ھستند. عبدخیر گفت: نیرنگ تو خودت را شکست داد.

-ای کھ میشده بودند مالک از کنار ھر قبیلھ جمع معاوقتی مالک اشتر وارد کوفھ شد مردم در مسجد ج
ال من بھ قصر گفت: بھ دنبخواند و میرا فرا می ھاآن گذشت و دارای جمعیتی در مجلس یا مسجدی بودند

بیایید. وقتی کھ بھ ھمراه جماعتی از مردم بھ قصر رسید بھ زور وارد قصر شد و این در حالی بود 
 .ساختمنصرف می × را از جنگ در رکاب علی ھاآن و کردکھ ابوموسی در مسجد برای مردم سخنرانی می

نشستھ از  ،در آن از نشستھ بھتراست کھ خوابیده  کور و کر و افسار گسیختھ ایھگفت: این فتناو می
 ایستاده، ایستاده از رونده، رونده از دونده و دونده بودن در آن از سواره بودن بھتر است ...

 وَ  َلکَ، ُامَّ  ال َعَمَلَنا َتِزلْ : إعْ فرمودبھ او می × داد و حسندر این حال عمار او را مورد خطاب قرار می
 .ایب نییپا ما منبر از و مادریب یا ریبگ کناره ما کار از .ِمْنبَِرَنا َعن   َتَنحَّ 

خورم کھ راست ای؟ ابوموسی گفت: سوگند میشنیده |را از رسول خدا  ھااینتو خود  ای: آگفتو عمار 
 ٤٢عمار گفت: خداوند ھر کس کھ این سخن را دروغ انگارد و انکار کند بھ شکست بکشاند. .گفتم

کند کھ گفت: بھ مزاحم و او بھ سند خود از ابومریم ثقفی نقل می طبری نیز بھ سند خود از نصر بن
سخنان را بھ او  نیرا مخاطب قرار داد و ا یابوموس ار،خدا کھ من در آن روز در مسجد بودم کھ عمّ 

مالک اشتر وارد قصر شده و ما  ،یابوموس یوارد شده و صدا زدند: ا یکھ ناگھان غالمان ابوموس گفتیم
آمده و وارد قصر شد. مالک بر سر  نییاز منبر پا ی. ابوموساستانداختھ  رونیجاب آنرا زده و از 

 کھ سوگند خدا بھآورد؛  رونیشو کھ خدا جانت را ب رونیاز قصر ما ب ،مادر یب یزد کھ ا ادیاو فر
 شب اما یدار فرصت: گفت. بده فرصت عصر تا مرا: گفت یابوموس. یمنافقان از کھ است یزمان رید تو
  ٤٣.نمان قصر در ار

بھ خدا کھ «خود این قطعھ از سخن مالک اشتر را کھ بھ ابوموسی گفت:  »الکامل «ابن اثیر در کتاب
بلعیده است؛ چون او بھ خوبی میداند کھ معنی  گویا آن را قطع کرده و »تو از منافقین قدیمی ھستی
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 ٩٣  قاسطان

گفت و ما نیز بھ آن اشاره این کلمھ چیست؛ معنی این کلمھ ھمان سخنی است کھ حذیفھ بن یمان 
 کردیم.

 ×  اشعری در کالم علی
در جمع مردم کوفھ کھ خوارج  × بعد از جریان حکمین و فرار ابوموسی بھ مکھ امیرالمؤمنین علی

َأَال ِإنَّ َھَذْیِن الرَّجَُلیْنِ : نھروان ھم حضور داشتند خطبھ ای ایراد فرمود، بخشی از آن خطبھ چنین است ] اخَْتْرُتُموُھَما َقْد َنبََذا حُكَْم اْلِكَتابِ َو َأحْیَیَا َما َأَماَت َو اتَّبََع ُكلُّ َواحٍِد ِمْنُھَما َھَواُه َو ْینِ الذین [اللَّذَ 
 وَ  ُھَمایَء  ُ ِمنْ َفبَر   حَكََم بَِغیِْر حُجٍَّة َو َال َبیَِّنٍة َو َال سُنٍَّة َماِضیٍَة َو اخَْتَلَفا ِفیَما حَكََما َفِكَالُھَما َلْم ُیْرِشدْ 

 .٤٤ن  یمِن  الُمؤْ  صَاِلح   وَ  َرسُوُلھُ 
 خود سر پشت را قرآن حکم دیکرد انتخاب تیحکم یبرا را ھاآن شما کھ مرد دو نیا کھ دیبدان

 کدام ھر و راندندیم کرده زنده آنچھ و کرده زنده بود راندهیم قرآن کھ را آنچھ ھاآن انداختند؛
 بر نھ و نھیّ ب و حجت بدون و کردند یرویپ خود نفس یھوا از خدا یرضا گرفتن نظر در بدون ھاآن از

و  مودیرشد نپ راه ھاآن از کدام چیھ و نمودند اختالف خود حکم در و کردند قضاوت قاطع، یسّنت اساس
 .شدند زاریب آنان از کوکاریخدا و رسول و مؤمنان ن

ای بھ این مضمون بھ و محمد بن ابوبکر را با نامھ عبد  بن عباس × ابومخنف نیز نقل کرده کھ علی
 نزد ابوموسی فرستاد:

َفَو  َِّ  ،َیا َعاضَّ َأْیِر َأبِیھِ  ،َأمَّا َبْعُد َیا اْبَن اْلحَاِئكِ  ،ِمْن َعبِْد  َِّ َعِليٍّ َأِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن ِإَلى َعبِْد  َِّ ْبنِ َقیْسٍ 
سَیَْمَنُعكَ ِمْن َردِّ  ،ْعَدَك ِمْن َھَذا اْألَْمِر الَِّذي َلْم َیجَْعْلكَ  َُّ َلُھ َأْھًال َو َال جََعَل َلكَ ِفیِھ َنِصیباً ِإْن ُكْنُت َألََرى َأنَّ بَ 

َلُھ َو اْعَتِزْل َعَليَّ َو َقْد َبَعثُْت ِإَلیَْك اْبَن َعبَّاٍس َو اْبَن َأِبي َبكٍْر َفخَلِِّھَما َو اْلِمْصَر َو َأھْ االنتزاء  َأْمِري وَ 
 َال َیْھِدي َكیَْد َعَمَلَنا َمْذُءومًا َمْدحُورًا َفِإْن َفَعْلَت َو ِإالَّ َفِإنِّي َقْد َأَمْرُتُھَما َأْن ُیَناِبَذاَك عََلى سََواٍء ِإنَّ  ََّ 

 .٤٥َفِإَذا ظََھَرا عََلیْكَ َقطََعاكَ ِإْربًا ِإْرباً  ،اْلخَاِئِنینَ 
 بھ را پدرت شرمگاه ای بافنده پسر ی. اما بعد اسیبھ عبد  بن ق نیالمؤمن ریما یعل خدا، ۀبند از

 نساختھ آن ۀستیشا را تو خداوند کھ خالفت امر از تو یدور نداشتم گمان سوگند خدا بھ گرفتھ؛ دندان
وا در برابرم  ستادنیتو را از اطاعت امر من باز داشتھ و بھ ا نداده، قرار تیبرا آن از یابھره و

 واگذار، ھاآن یبرا را آن اھل و شھر پس فرستادم تیسو بھبکر را  یابن عباس و ابن اب نکیادارد. 
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 راست گفت |رسول خدا  ٩۴

 شدت بھ تو با امداده فرمان دو آن بھ صورت نیا ریغ در کھ ریکار ما کناره بگ ازو مطرود  منفورو 
 را تو ابندی دست تو بر دو نیا اگر و رساندیخائنان را بھ ھدف نم ۀلیکھ خداوند ح کنند برخورد

 .کرد خواھند قطعھ قطعھ
اللَُّھمَّ اْلَعْن ُمَعاِوَیَة َو فرمود: بعد از جریان حکمیت بعد از ھر نماز صبح و مغرب می × نصر گوید: علی

 .کن لعنت را...  و یابوموس و عاص عمرو ھ،یمعاو ایخدا ٤٦ ... َعْمرًا َو َأَبا ُموسَى وَ 

 میراث کینھ از پدر بھ پسر
رده پسر ابوموسی اشعری بود کھ این ابوبُ ، × یعل دشمنانِ ورزان و الحدید گوید: از جملھ کینھبن ابیا

منتوف نقل کرده کھ  کینھ و دشمنی را از پدرش بھ میراث برده بود. عبدالرحمن مسعودی از ابن عیاشِ 
 را اسری بن ارتو عم   ای) گفت: آاسری عّمار قاتل( یُجَھن یۀبھ ابوالعاد کھ دمید راگفت: ابوبرده 

. سپس بھ او گفت: آتش ھر گز تو را لمس ببوسم را دستت بگذار: گفت ابوبرده. یآر: گفت ؟یکشت
 ٤٧نکند.

 طلبشیخ جاه
بھ نزد معاویھ اشعری د: احمد از علی از جویریھ بن اسماء نقل کرده کھ گفت: ابوموسی سوینبری میط

. خدا نیام یا تو بر سالم . ِ ن  یأمِ  ایَ  ک  ت: َالسَّالُم َعَلیْ ای سیاه بر وی داخل شد و گفرفت و با جّبھ
آمده  رمردیگفت: پ ھیرفت معاو رونیاز نزد او ب یکھ ابوموس یالسالم. وقت کیپاسخ داد: و عل ھیمعاو

 منصوب یمقام چیھ بھ را او کھ سوگند خدا بھ ،نھ کنم، منصوب یارید ییِ مانروارفبود تا او را بھ 
  ٤٨.دکر نخواھم

د: عبد  بن احمد نیز از قول ابوصالح، سلیمان بن صالح از عبد  بن مبارک از سوینمیطبری ھمچنین 
سلیمان بن مغیره از حمید بن ھالل از ابوبرده نقل کرده کھ گفت: وقتی بر معاویھ داخل شدم کھ مبتال 

من نگاه کردم و دیدم کھ آن بھ زخمی شده بود؛ او بھ من گفت: برادرزاده، نزدیک من بیا و ببین. 
پس گفتم: یا امیر المؤمنین این زخم مشکل چندانی ندارد. در این حال  ؛معاینھ شده است زخم قبالً 
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 ٩۵  قاسطان

یزید، اگر حکومت مسلمانان بھ دست تو افتاد در حق این شخص خوبی کن یزید وارد شد. معاویھ گفت: 
 ٤٩ن در جنگ با او تفاوت داشت.فقط نظر م -یا سخنی مانند این  -کھ پدرش دوست من بود 

 ھای شبیھ بھ ھمدل
بر خوانندۀ باھوش و پیگیر و فھیم مخفی نماند کھ بین این سھ نفر چقدر تشابھ وجود دارد؛ یعنی 

 میان پسر ھند، پسر نابغھ و اشعری.
بر ؛ از جملھ مسائلی کھ این سھ نفر از ابتدا تا انتھا ھمو نظرات نزدیک بھ بھ یکدیگر ھ یھا شبدل

عثمان و  یتوّھم خونخواھ عثمان، راھنیپ کردن َلمع   ،کینھ و دشمنی با علی ،آن اتفاق نظر داشتند
 بود. × یعل یاریبازداشتن و متفرق کردن مردم از 

بلکھ این  ؛است اگر گفتھ شود: ابوموسی گول خورد یا ساده لوح بودو بالھت سادگی و  اشتباهنھایت 
دھی خاص بھ او محول شده بود ھ پیش از این جریان (َحَکمّیت) با سازمانمرد مسئولیت بسیار مھمی را ک

پسرش  کھچنانبھ خوبی انجام داد و نقشی را کھ از قبل برایش آماده گردیده بود بھ خوبی ایفا کرد 
 ابوبرده نیز در اشعاری گفتھ است:

 .دانت کشو تشتّ من پسر مردی ھستم کھ وقتی بھ َحَکمّیت برگزیده شد اسالم را بھ تفرقھ 
 .او پرچم [ھدایتـ]ـی را از مردمان پنھان کرد و بتی (معاویھ) را برای آنان برپا ساخت

 ٥٠.لوحی] کردنداند فریب نخورد اما وی را متھم [بھ سادهبرخی پنداشتھ کھچناناو 

 در مسیر صفین × علی
کند معروف بھ عقیصا نقل می ثابت از ابوسعید تمیمینصر گوید: عبدالعزیز بن سیاه از حبیب بن ابی

کردیم سپاھیان بھ عبور می )حومۀ کوفھ(در راه شام بودیم؛ وقتی از سمت سواد  × کھ گفت: با علی
  شدت تشنھ شده و نیاز بھ آب پیدا کردند.

                                                           
 .۴/٣٧۵ یالکبر الطبقات ،  ۵/٣٣٢ یطبر خیتار -٤٩
 ا ـمـكـحـیر الـما صـتت اإلسالم            لـأنا بن مش -٥٠

 اـا            و أنصب للورى صنمـورى علمـأزل عن ال    
 ا ـتھمـان مـن كـكـو لم یخدع كما زعموا            و ل    

 آمده است. ٣/١٧٧ میالصراط المستقدر کتاب  تیسھ ب نیا



 راست گفت |رسول خدا  ٩۶

رسید برد و بھ نظر میای ای کھ در زمین فرو رفتھ و مانند ُبِز نشستھما را بھ نزد صخره × علی
ن صخره را از زمین بیرون بیاوریم. ما آن سنگ بزرگ را کندیم و ناگھان از زیر آن سنگ فرمان داد آ

آب بیرون آمد و سپاھیان از آن آب آشامیدند و سیراب شدند آنگاه بھ ما فرمان داد تا آن سنگ را 
 سر جای خود برگرداندیم.

آیا کسی از شما جای آن آبی گاه سپاھیان بھ راه افتادند و چون مقداری رفتیم آن حضرت فرمود:  آن
آری یا امیر المؤمنین. فرمود: پس بھ آن مکان بروید.  :داند؟ گفتندکھ از آن نوشیدید را می

کردیم محل آن آب است رسیدیم تعدادی از ما سواره و پیاده بھ راه افتادیم تا بھ مکانی کھ فکر می
 در کھ یرییافتن آن ناتوان شدیم بھ دِ  اما ھر چھ گشتیم ھیچ اثری از آن آب نیافتیم. وقتی کھ از

 است؟ کجا است شما ریدِ  یکینزد در کھ یآب نیا میدیپرس آن یاھال از و رفتھ بود مکان آن یحوال
: گفتند. میادهینوش آن از ما و دارد وجود چرا میگفت. ندارد وجود یآب ما ریدِ  یحوال در: گفتند

 بنا آب آن خاطر بھ جز ریدِ  نیا سوگند خدا بھ: گفت ریدِ  آن صاحب. یآر میگفت د؟یادهینوش آن از شما
 ٥١.کند استخراج تواندینم امبریپ ی  وص ایخدا  امبریاما آن آب را جز پ نشده،

 راھب شھید
در منطقۀ رّقھ  × نقل کرده کھ گفت: وقتی کھ علینصر گوید: عمر بن سعد از مسلم مالئی از حّبۀ ُعَرنی 

راھبی کھ در آن نواحی گفتند فرود آمد؛ می ٥٢مکانی کھ بھ آن بلیخپیاده شد در حاشیۀ فرات در 
 عرض کرد: × ای داشت از صومعۀ خود فرود آمد و بھ علیصومعھ

اند آن را نگاشتھ × ایم و اصحاب عیسیدر نزد ما کتابی است کھ آن را از پدران خود بھ میراث برده
 اھب خواند:آیا بخشی از آن را برای تو بخوانم؟ فرمود: آری. ر

سرنوشت مسطور  ر فرموده و در کتابِ آنچھ خداوند در قضای خود مقدّ  .بھ نام خداوند بخشندۀ مھربان
 ختھیبرانگ از میان آنھا را یافرستادهگروه درس نخوانده ھا  انیاست کھ خداوند در م نیداشتھ ا

 و تندخو کھ یکس کند؛ ییماراھن خدا راه بھ را آنان و اموزدیب حکمت و کتاب آنان بھ کھ کرد خواھد
 .گذردیم و کندیم عفو بلکھ نداده پاسخ یبد با را یبد ،نکرده اھویھ بازارھا در ست،ین دل سخت

                                                           
 .١۴۵/وقعة صفينو کتاب  ،  ٣/٢٠۴ البالغھ نھج شرح -٥١
- باغ کھ شودیم جدا گرید نھر جاچند آن.. و از  شودیم جمع آن در چشمھ چند از آب کھ است رّقھ در ینھر نام خیبل -٥٢
 .زدیریم فرات بھ رّقھ از ترنییپا لیم کی بعد و نموده رابیس را ییروستاھا و ھا



 ٩٧  قاسطان

و  آورندیم جا بھ را او شکر یبیشو ن فرازدر ھر  و یھر بلند یشکرگزارانند کھ بر باال یامت و
 یرا بر ھر کس کھ با و امبریپ نیخداوند ا .گرددیم خاشع او حیتسب و لیتھل و ریتکب بھ شانیھازبان
 .گرداند خواھد روزیورزد پ یدشمن

 در یمدت و کنندیاجتماع م یمدت از پس و شده اختالف دستخوش اّمتشببرد  خود نزد بھ را او خدا چون و
کھ  گذردیم فرات رود نیا یۀحاش از یمرد وقت نیا در و کنندیم اختالف دوباره گاه آن مانندیم آرامش

 در ایدن کند؛ینم وارونھ را حکمبر اساس حق قضاوت نموده و  ،از منکر کرده یامر بھ معروف و نھ
 یتشنگ شدت در آب دنینوش از ترآسان شیبرا مرگ و است یطوفان روز در خاکستر از ترارزشیب نظرش
 را او یمالمتگر چیھ مالمت   و کندیم یرخواھیخو آشکارا در راه او  کندیم پروا خلوت در خدا از است؛

 مانیزنده بود و بھ او ا امبریدر زمان آن پ اری. پس ھر کس از اھل آن دداردینم باز خدا راه از
 شا یاریو بھ  ندیصالح را بب ۀمن و بھشت خواھد بود و ھر کس آن بند یآورد پاداش او خوشنود

 بشتابد کشتھ شدن در رکاب او شھادت است.
برسد.  زیکرد: من ھمدم و ھمراه تو خواھم بود تا ھرچھ بھ تو برسد بھ من نگاه بھ آن حضرت عرض  آن

اْلَحْمُد هللاَِِّ الَِّذي َلْم َأُكْن ِعْنَدُه َمْنِسّیًا اْلَحْمُد هللاَِِّ الَِّذي َذَكَرِني ِعْنَدُه ِفي ُكُتبِ گریست و فرمود:  × امام
- کتاب در کھ را یخداوند سپاس گرداند؛ن شده وشفرامرا کھ مرا در نزد خود  یسپاس خداوند .اْألَْبَرار

 .ساخت مذکور مرا کانین یھا
خورد اند حتی شام و نھار خود را با آن حضرت میآورده کھچنانو راھب بھ ھمراه آن حضرت حرکت کرد 

 کھ در صفین کشتھ شد. تا این
آن راھب بگردید و چون فرمود: بھ دنبال  × وقتی کھ مردم برای دفن کشتگان خود بیرون آمدند امام

و بارھا برایش  ،او را یافتند بر او نماز خواند و دفنش کرد و فرمود: او از ما اھل بیت بود
 ٥٣استغفار کرد.

 اخالق کریم
کنی نصر روایت کرده: وقتی سپاه عراق آب را بھ دست آوردند عمرو عاص بھ معاویھ گفت: چھ گمان می

آب را بر روی امروز  ،تو آب را بھ رویشان بستیدیروز  کھچنانآیا آنان نیز  ؟در بارۀ این قوم

                                                           
 .١۴٧/وقعة صفين و کتاب ، ٢۴٢/یخوارزم مناقب ، ١٣۴/ ۀالموازن و اریالمع ،٢٠۶-٣/٢٠۵ البالغھ نھج شرح -٥٣
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با تو مقابلھ بھ مثل خواھند کرد؟ در این صورت اگر  ھاآن کنیآیا گمان می سپاھیان ما خواھند بست؟
  مانند من عورت خود را نیز آشکار کنی سودی برایت نخواھد داشت.

کنی؟ گفت: من گمان تو در بارۀ علی چھ فکری میگذشتھ را کنار بگذار ؛ حال معاویھ در پاسخ او گفت: 
کھ تو در حق او روا داشتی در بارۀ تو حالل بداند؛ آنچھ علی را بھ جنگ تو کشانده آب  را کنم کارینمی

  نبوده است.
آب را  ھاآن بھ آن حضرت عرضھ داشتند: یا امیر المؤمنین، ھمان گونھ کھ × نصر گوید: اصحاب علی

ا م   ل  ع  ال أفْ  ،ھُ ن  یْ ب   وَ  م  ھُ ن  یْ وا بَ لُّ خ   ،الفرمود:  × ببند. امام ھاآن تو نیز آب را بر از تو باز داشتند
ي ن  غ  ا یُ م   ف  یْ السَّ  دِّ ي ح  ف  ف   إالّ  وا وَ اب  أجَ  إنْ ى فَ د  ى الھُ إلَ  م  وھُ ع  د  ن   وَ   ِ  ابَ ت  ك   م  ھِ یْ ل  ع   ضُ ر  ع  ن  س   ونَ ل  اھِ الجَ  ھُ ل  ع  ف  

 .  ُ  اء  ش   إنْ 
 بر را خدا کتابما  .کنمیمن کار جاھالن را تکرار نم د؛یباز بگذار شانیراه برداشتن آب را برا ،ھن

 گرنھ و چیھ کھ دادند مثبت پاسخ اگر پس م؛یخوانیم فرا تیھدا راه بھ را آنان و میکنیم عرضھ آنان
 .کرد خواھد تیکفا را ما ریشمش دم یزیت خدا خواست بھ

 جنگ بدون آب بردن یبرا سپاه دو یسّقاھا نکھیا مگر دینرس شب بھ روز آن ،دسوگن خدا بھ: دیگو نصر
 ٥٤.نرساند یآزار یکس بھ یکس و نمودند رابیس را خود سپاه و آمده جمع آب سر بر یریدرگ و

 علی با قرآن است
ام قرآنی را بھ دست گرفتھ و بھ نزد سپاه ش ھاآن یکی ازدر ادامۀ جنگ از اصحاب خود خواست  × علی

رفتھ و آنان را بھ این  ھاآن برود؛ آن حضرت خطاب بھ سپاھیان خود فرمود: کدام یک از شما بھ نزد
خواند؟ مردم ساکت شدند و جوانی کھ نامش سعید بود عرضھ داشت : من این کار را بھ قرآن فرا می

وان اعالم آمادگی رسانم. امام دوباره سخن خود را تکرار فرمود و مردم سکوت کرده ھمان جانجام می
قرآن را بھ او داد. وی قرآن را در دست گرفتھ و بھ نزد سپاه شام رفت و آنان را بھ  × کرد. امام

بھ ×  بود کھ علی جااینخدا سوگند داد و بھ آنچھ در قرآن است فرا خواند اما آنان او را کشتند؛ 
 ٥٥عبد  بن بدیل فرمود: ھمین اآلن بھ آنان حملھ کن.

                                                           
 .٣/٢٨۴  الکامل و  ٢/٣٨۶  مروج الذھب ،  ۴/۵٧٢ یطبر خیتار ، اختصار بھ  ٣٣١/ ٣ البالغھ نھج شرح -٥٤
 .٢۴۴/وقعة صفين و  ۵/١٩۶ ھالبالغ نھج شرح -٥٥



 ٩٩  قاسطان

 دعوت بھ تباھی ،کنندهگمراه تبلیغات
 از بعد بودند ّراءی از آنان از قُ خھاشم بن عتبھ ملقب بھ مرقال با تعدادی از افراد سرشناس کھ بر

 ۀمبارز بھ نوپا یجوان کھ بودند حال نیا در آنان کردند؛ یدیشد کارزار و تاختھ دشمن بھ ظھر
 :خواندیم را اشعار نیا و آمد شانیا

 .عثمان است نید نمیکھ امروز د انغس   پادشاھان ودان فرزند خداون منم
 ٥٦.است کشتھ را عّفان فرزند یعل کھ کرده امآشفتھ سخت کھ دهیرس من بھ یخبر

سپس دشنام داد و لعن کرد و سخن بسیار شد. ھاشم بن عتبھ  ،برنگشتزد نشمشیر تا و  سپس حملھ کرد
دارد و پس از این جنگ نیز  بھ دنبالدشمنی  کینھ وبھ او گفت: ای بندۀ خدا، این سخنی است کھ 

و تو  خواھی گشت و از تو در بارۀ اعمالحساب و کتابی ھست، پس از خدا بپرھیز کھ بھ سوی او باز 
کنم کھ طبق آنچھ بھ من سؤال خواھد کرد. گفت: من برای این با شما نبرد میداشتی  ھاآن درکھ  ینیت

کنم زیرا امیر شما خوانید و با شما نبرد میو شما نیز نماز نمیخواند گفتھ شده امیر شما نماز نمی
 اید.ش دادها خلیفۀ ما را کشتھ و شما در کشتن او یاری

وقتی کھ عثمان حوادثی را بھ وجود آورد و با حکم کتاب خدا دانی؟ ھاشم گفت: تو از پسر عفان چھ می
 افراد در اینو بھ قتل رساندند او را قرآن و قاریان  ھاآن اصحاب پیامبر و فرزندانمخالفت ورزید 

بھ نظر دادن در امور جامعھ سزاوارتر ھستند و من گمان  تو و اصحاب توبوده، از خبره دین امر 
 .باشد شده نھاده وا یزدن ھم بر چشم یحت تندارم کھ امر این امّ 

ندارد. ھاشم گفت:  ینفع رسانده و انیزکھ دروغ  میگوینم دروغ سوگند خدا بھ. یآر ،یآر: گفت جوان
کھ اھل علم آن ھستند واگذار  یکارھا را بھ کسان نیامور بھ آن داناتر ھستند پس ا نیھمانا اھل ا

 کن.
 یگفت نکھیا اما: گفت ھاشم. یباش داشتھ یتین من یبرا یرخواھیخ جز تو کھ کنمینم گمان: گفت جوان

نماز  |اکرم  امبریاست کھ بھ ھمراه پ یکس نیاول اوکھ  یبدان دیبا خواندینم نماز ما ریام
 ترین کس در دین خدا و سزاوارترین کس بھ رسول خدا است.خوانده و فقیھ

ھا بھ تھجّد بیدارند. پس بینی قاریان کتاب خدا ھستند کھ کھ شبو اما ھمۀ کسانی کھ بھ ھمراه من می
 فریفتگان بدبخت تو را گول نزنند. این

                                                           
 ان            و الدائن الیوم بدین غسانأنا ابن أرباب الملوك غسّ  -٥٦

 ل ابن عفانـا قتـلیّ ـان            أن عفـأشج خـبـر یناتـأ ین  إ     
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پرسم: آیا برای من راھی برای پندارم پس از تو میمن تو را مرد صالحی میجوان گفت: ای بندۀ خدا، 
پذیرد؛ است؟ ھاشم گفت: بلھ ای بندۀ خدا، بھ سوی خدا باز گرد کھ خدا توبۀ تو را می هتوبھ ماند

گذرد و پاکیزگان را پذیرد و از گناھانشان میچرا کھ این خداوند است کھ توبۀ بندگان خود را می
 رد.دوست دا

گشت. مردی از اھل شام بھ او گفت: جوان از جمعیت فاصلھ گرفتھ باز می ،راوی گوید: بھ خدا سوگند
 این عراقی تو را فریب داد؟

 ٥٧گفت: نھ، بلکھ او برایم خیرخواھی کرد.

 دربدریان بھ گِرد بَ 
مد و ثنای برای آنان سخنرانی کرده، پس از ح ه،جمع کرد ٥٨نیقناصر درخود را  اصحاب سیبن ق دیسع

پروردگار گفت: خداوند متعال ما را بھ داشتن نعمتی مخصوص گردانیده کھ از عھدۀ شکر آن بر 
 نخواھیم آمد و قدر آن را نخواھیم دانست.

کھ نیک و برگزیده بودند با ما و در کنار ما ھستند؛ بھ خداوندی کھ بر  |ھمانا اصحاب محمد 
بود اما ھفتاد نفر از  دهیبر ینیب ی  حبش اهِ یس کیما  دهِ اگر فرمان ،اعمال بندگان بینا است سوگند

باز شده و با جان و دل از  رتمانیبود کھ چشم بص ستھیشا زین کردندیم یمجاھدان بدر ما را ھمراھ
ما است کھ خود از مجاھدان  امبریپ یپسر عمو مافرمانده  و سیرئ نکھیچھ رسد بھ ا میاو اطاعت کن

شما نبرد کرده است  امبریبھ ھمراه پ یشما نماز گزارده و در جوان امبریبا پ یبدر است و در کودک
جفاکار را گمراه کرده، در  یبدر است کھ مردمان رانیاز اس شده آزاد یریپدرش، اس ھمچون ھیو معاو

را بر آنان  یذّلت و پست زیداده و خداوند ن راثیآتش دوزخ داخل ساختھ و ننگ و عار را بھ آنان م
  ٥٩فرستاد. فرو خواھد

 نصر گوید: مالک اشتر نیز در قناصرین برای سپاھیان سخنرانی کرد و پس از حمد و ثنای الھی گفت:
ما را بھ سوی اھل این قطعھ از زمین بکشاند و ما  ،نوشتھ شده کھ مقدراتدر قضا و قدر الھی چنین 

ھای و دل ،و فضل الھی روشن را با دشمن خود و دشمن خدا رو بھ رو کند و چشمان ما بھ شکرانھ و مّنت
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 ١٠١  قاسطان

بھ پاداش الھی و در امان بودن از کیفر  ،کنیم راضی است و از نبرد با آنانما بھ کاری کھ می
 اریم.امیدوخداوندی 

طالب پسر عموی پیامبر ما و شمشیری از شمشیرھای خدا در کنار ما است؛ او کھ با رسول علی بن ابی
 کھ بھ سن پیری رسیده، ھیچ تا کنونز او نماز نخوانده است و نماز خواند و ھیچ مردی پیش ا |خدا 

خامی و ھوسبازی، خطا و اشتباه و لغزش و گناھی در او دیده نشده است؛ او در دین خدا فقیھ و بھ 
از خدا پروا کنید و بر شما  ،پسحدود الھی دانا است؛ رأیش محکم، صبرش نیکو و عفتش دیرین است. 

 بر کنندیم جنگ ھیمعاو ھمراه بھ کھ گروه نیا و دیحق   بر شما کھ دیبدان و تیباد بھ احتیاط و جدّ 
 .باطل
بھ صد نفر از  کینزد ،اصحاب محمد ریاز سا ریشما غ انیدر م د؛یاصحاب بدر ھست کنار در نکیا شما
و  بوده |است کھ با رسول خدا  ییھاپرچم ھمان است شما سپاه در کھ ییھاپرچم شتر  ی. بھستند انیبدر

 .است ھایی است کھ در جنگ با رسول خدا در سپاه مشرکان قرار داشتھبا معاویھ پرچمدر مقابل، 
دھد مگر کسی کھ قلبش مرده باشد و بدانید کھ شما در شک بھ خود راه نمی ،پس در جنگ با این گروه

 ٦٠دت.اید کھ ھر دو خیر و نیکو است یکی پیروزی و دیگری شھابرابر دو فرجام قرار گرفتھ

 سابقھ با پسر ھنداشخاص بی
معاویھ نعمان بن بشیر بن سعد انصاری و سلمھ بن مخّلد انصاری را برای جنگ با خود آورده بود و 

 غیر از این دو نفر کسی از انصار با او نبود.
معاویھ از نعمان خواست تا بھ سوی قیس بن سعد رفتھ و او را مورد سرزنش قرار داده و از او 

دو صف ایستاد و فریاد زد: ای  نھ خود را تسلیم کند. نعمان از سپاه بیرون آمده و در میابخواھد ک
و در بارۀ کشتھ شدن عثمان سخنانی گفت. البتھ در آن ایام، این عادت ھمۀ کسانی ، قیس بن سعد ...

 .بودند×  بود کھ مخالف و دشمن علی
ھا پر شده باشی. کسی کھ تو نیز از این حرفکردم قیس با شنیدن این سخنان خندید و گفت: گمان نمی

وا خیانت ر یشخونفس بھ کھ نخواھد توانست برادرش را نصیحت کند و تو  بھ نفس خود خیانت کند قطعاً 
 .مراه کنندهھم گو  یگمراھھم  ،ایھاشتد
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 راست گفت |رسول خدا  ١٠٢

ان را عثماما در بارۀ کشتھ شدن عثمان اگر تنھا اخبار برای تو کافی است اینک یک خبر از من بشنو 
اما با  کسی کشت کھ تو از او بھتر نیستی و کسانی از یاری او دست برداشتند کھ از تو بھتر بودند.

اگر تمام  ،اصحاب جمل از این روی نبرد کردیم کھ پیمان و بیعت خود را شکستند. و بھ خدا سوگند
 .نبرد خواھند کرد ھاآن عرب یکپارچھ گرداگرد معاویھ جمع شوند انصار با

ایم کھ در رکاب رسول خدا اینکھ گفتی ما ھمچون دیگر مردمان نیستیم؛ ما در این جنگ ھمان گونھ اما
ھا قرار دادیم تا یکاننوک پد را در برابر دم شمشیرھا و گلوھای خود را در برابر وھای خصورت |

 بھ رغم ناخوشی مشرکان، حق بر باطل پیروز شد و امر خدا آشکار گشت.
نگاه کن و ببین آیا در میان یاران معاویھ جز اسیران آزاد شده، اعراب بادیھ و اما ای نعمان، 

 ؟ینیبیرا م یخورده کس بیفر انِ یَمنیَ 
 و شد یراض آنان از خدا، کردند یرویپ آنان از یکوکارین با کھ یکسانو انصار و  نیمھاجر نیبب

- یم ھیمعاو کنار در را انصار از گرید یکس رتیحق دوست آن و تو جز ایآ. ھستند کجا ،خدا از آنان
 مجاھدان از نھ عقبھ، عتیب اصحاب از نھ بدر، مجاھدان از نھ زین تن دو شما از کی چیھ کھ ؟ینیب

 شده نازل شأنتان در قران در یاھیآ نھ و داشتھ اسالم در یاسابقھ کدام چیھ نھ و بوده احد جنگ
   ٦١.است

 ھدایت بھ دست عّمار
و زیر پرچم عمار ×  ماء بن حکیم فزاری نقل کرده کھ گفت: در صّفین با علینصر با سند خود از اس

یاسر بودم. خورشید بھ وسط آسمان رسید و ما پارچۀ سرخی برافراشتھ و زیر سایۀ آن ایستاده بودیم 
آید تا بھ ما رسید و گفت: کدام یک از شما شکافد و بھ جلو میھا را میکھ ناگھان دیدیم مردی صف

نامند؟ گفت: او را ابوالیقظان می کھان: من عمار ھستم. گفت: ھمن یاسر است؟ عمار پاسخ دادعمار ب
آیا در خلوت بپرسم یا آشکار؟ عمار گفت: ھر طور میل داری. گفت:  از تو پرسشی دارمآری. گفت: 
کی خانۀ خود بھ راه افتادم ھیچ ش پرسم. عمار گفت: بپرس. مرد گفت: وقتی کھ من ازآشکارا می

ای بر باطل ھستند نیز ھیچ شبھھ ھاآن نداشتم کھ ما بر حق ھستیم؛ در گمراھی این قوم و اینکھ
 نداشتم.
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 ١٠٣  قاسطان

أشھد گوید: این حالت تا دیشب ھمچنان در من باقی بود تا اینکھ در وقت اذان صبح دیدم مؤذن ما می
گوید. سپس نماز برپا شد و مین را مینیز ھ ھاآن ؛ مؤذنأّن محّمدًا رسول  شھد أإلھ إّال   و  أن ال

-یک کتاب را تالوت می ،کنیمیک دعا می ،گوییمیک تکبیر می ،خوانیمیک نماز می ھاآن دیدم کھ ما و
 کنیم.نماییم و از یک پیامبر پیروی می

کھ جز خدا کسی از بود کھ شک در من راه یافت و بقّیۀ شب را در چنان بھت و حیرتی گذراندم  جااین
آن آگاه نیست. صبح بھ نزد امیر المؤمنین رفتھ، ماجرا را برای ایشان بازگو کردم. ایشان 

ای؟ عرضھ داشتم: نھ. فرمود: با او مالقات کن و فرمودند: آیا تا کنون عمار بن یاسر را مالقات کرده
یا صاحب آن ھر چھ عمار گفت از آن پیروی کن. اینک برای این امر نزد تو آمدم. عمار بھ او گفت: آ

ب رسول در رکاشناسی؟ این پرچِم عمرو بن عاص است کھ سھ بار پرچم سیاه را کھ رو بھ روی من است می
این  ،ام و این بارو این چھارمین باری است کھ در برابر آن قرار گرفتھ با آن نبرد کرده |خدا 

گناھکارتر از دفعات پیش بھ تر نشده بلکھ بدتر و نھ تنھا از بقّیۀ آن دفعات بھتر و سالمپرچم 
  ٦٢میدان آمده است.

 ھاآن ھا شرکت داشتھ و بھ تو ازجنگ، یا پدرت در این آیا تو خود جنگ بدر و احد و حنین را دیده
 خبری داده است؟

در روز بدر و  |ھای رسول خدا ما امروز ھمان مراکز پرچم[سپاه] مرد گفت: نھ. عمار گفت: مراکز 
 ھای مشرکان در جنگ احزاب است.ھای آنان نیز مراکز پرچممراکز پرچماحد و حنین است و 

بھ  کھنانآرزو داشتم ھمۀ آ ،بینی؟ بھ خدا سوگندکھ در آن ھستند نمیرا آیا این سپاه و افرادی 
ھمراه معاویھ بھ جنگ و نبرد با ما آمده و با فکر و عقیدۀ ما مخالف ھستند ھمھ در یک جسم مجسم 

 کردم.آن جسم را سر بریده و قطعھ قطعھ میشدند و من می
دانی؟ تر از ریختن خون گنجشک است. آیا کشتن گنجشک را حرام میریختن خون آنان حالل ،بھ خدا سوگند

گفت: نھ این کار حالل است. عمار گفت: این دشمنان ھم ھمین طور ھستند و خونشان مباح است؛ آیا 
 خواھی انتخاب کن.عمار گفت: حال آنچھ میبیان کردی. برایت خوب توضیح دادم؟ مرد گفت: خوب 

شما را با شمشیر خواھند زد تا  ھاآن کھانمرد برگشت اما عمار دوباره او را صدا زد و گفت: بد
 بر حق نبودند بر ما غلبھ نمی ھااینجایی کھ افراد سست عقیدۀ شما بھ شک بیفتند و بگویند: اگر 

اگر ما را  ،بھ خدا سوگند. از حق ندارندبھره بھ اندازۀ چشم مگسی  اھآن کردند. بھ خدا سوگند کھ
                                                           

 .١/٣٣١٩  یطبر خیتار -٦٢



 راست گفت |رسول خدا  ١٠۴

علی بر ھای َھَجر بھ عقب برانند ما بر این یقین خواھیم ماند کھ با شمشیرھای خود بزنند و تا نخل
  ٦٣بر باطل. ھاآن حق است و

 خدا نامیده بھ نامی بخوانشان کھ
کھ گفت: مردی بھ نزد امیر المؤمنین آمد و عرض کرد: کند نصر با سند خود از اصبغ بن نباتھ نقل می

- آن حال باید ند؛دعوت، یک پیامبر، یک نماز و یک حج دار یکبا ما جنگیم می ھاآن این گروھی کھ با
ھ را بھ ھمان نامی ک ھاآن .ِكَتاِبھسَمِِّھْم ِبَما سَمَّاُھُم  َُّ َتَعاَلى ِفي را چھ بنامیم؟ آن حضرت فرمودند:  ھا

دانم. خداوند متعال در کتاب خود نامیده بنام. عرضھ داشت: من آنچھ در تمامی قرآن آمده را نمی
َو َلْو شاَء  َُّ َما اْقَتَتَل ... َبْعض   ِتْلَك الرُّسُُل َفضَّْلنا َبْعَضُھْم َعلى﴿ :َأ َما سَِمْعَت  ََّ َیُقوُل ِفي ِكَتاِبھِ فرمود: 

َفَلمَّا  ٦٤﴾ِھْم ِمْن َبْعِد ما جاَءْتُھُم اْلَبیِّناُت َو لِكِن اْخَتَلُفوا َفِمْنُھْم َمْن آَمَن َو ِمْنُھْم َمْن َكَفرَ الَِّذیَن ِمْن َبْعدِ 
ْحُن الَِّذیَن آَمُنوا َفن   ،َو ِباْلِكَتابِ َو ِباْلَحقِّ  |ا َنْحُن َأْوَلى ِباهللاَِّ َعزَّ َو َجلَّ َو ِبِدیِنِھ َو ِبالنَِّبيِّ ْخِتَالُف ُكنَّ َوَقَع اإلِ 

 .٦٥َو شَاَء  َُّ ِمنَّا َقْتَلُھْم َفَقَتْلَناُھْم ِبَمِشیَئِتِھ َو ِإَراَدِتھِ  ،َو ُھُم الَِّذیَن َكَفُروا
برخى از آن پیامبران را بر برخى دیگر برترى ﴿: دیکھ فرما یادهینشن را یتعال یخدا سخن ایآ

] دالیل روشن كھ كھ پس از آنان بودند، بعد از آن [ھمھ خواست، كسانىبخشیدیم ... و اگر خدا مى
پرداختند، ولى با ھم اختالف كردند؛ پس، بعضى از آنان كسانى برایشان آمد، بھ كشتار یكدیگر نمى

 دایپ یکھ اختالف یپس ھنگام ﴾بودند كھ ایمان آوردند، و بعضى از آنان كسانى بودند كھ كفر ورزیدند
و  میآورد مانیاکھ  مییما م؛یخدا و حقّ  امبریبھ کتاب خدا، پ ترکینزدو  یلکھ او میما ھست نیشد ا

با  یالھ ۀو اراد تیمش ماو با  خواستھما  ازبا آنان را  دنیجنگ خداوند و دندیورز کفر کھ آنانند
 .میاشده کارزار واردآنان 
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 ١٠۵  قاسطان

 سخن پیامبر در بارۀ عمار
ن حضور پیدا کردند کھ در میان آنان، نزدیک بھ در صفی×  با علی |بسیاری از صحابۀ پیامبر اکرم
بھ شھادت  ھاآن نفر از سھو  شصتاز اھل بیعت رضوان بودند کھ  نفرصد نفر از بدریان و ھشتصد 

 عمار بن یاسر است. ھاآن یکی از ورسیدند 
ھ دلیل ھا افتاده است؛ این امر باما نام عمار بیشتر از بقّیۀ این اصحاب مشھور شده و بر سر زبان

َتْقُتُلَك اْلِفئَُة  ،عَمَّارُ َیا در حق عمار است کھ فرمود:  |از پیامبر اکرم الصدور روایتی قطعی 
 حضرت آن از کھ یگرید اتیو روا .رسانندیم قتل بھ را تو کشعمار، گروه سرکش و گردن یا .اْلبَاِغیَة

 نقل شده است. نھیزم نیا در
 ییھافتنھ نیچن امثال در رارحمت و رأفت، امت خود  امبر  یپ کھآنمعلوم است؛ چھ  زیامر ن نیا حکمت  

 نکھیچھ ا د؛یرا بر آنان تمام نما انیحجّت و ب دیو بھ ناچار با کندینم رھا یگمراھ و رتیح در
نیَن َرُؤفٌ َعزیٌز َعَلیِْھ ما عَِنتُّْم حَریصٌ عََلیْكُْم ِباْلُمْؤمِ  ...﴿در وصف آن حضرت فرموده است:  زیسبحان ن یخدا

] شما حریص، و نسبت بھ مؤمنان، بر او دشوار است شما در رنج بیفتید، بھ [ھدایت ٦٦﴾ ...َرحیمٌ 
 دلسوز مھربان است.

تنھا بھ عنوان یک رزمنده مطرح نبوده، بلکھ ×  نیالمؤمن ریعمار در کنار ام وجودِ  ،بنا بر این
سوی حق و بھ یاری حق فرا بخواند و اھل باطل نقش یک دعوت کننده و مبّلغ را داشتھ کھ ھمگان را بھ 

پس وجود عمار، خود بھ تنھایی با یک سپاه  ؛را از عاقبت شوِم باقی ماندن در راه باطل بر حذر دارد
 بزرگ مساوی بود.

عمار و برادرش عبد  بھ ھمراه پدرشان یاسر و مادرشان سمیھ در ابتدای دعوت گوید:  عابیاستصاحب 
ھای زیادی شدند و رسول ده و از مسلمانان اولیھ بودند کھ در راه خدا متحمل شکنجھاسالم مسلمان ش

 ٦٧.ة  نَّ الجَ  م  ك  د  ع  و  م   إنَّ ف   ر  اس  یَ  ا آلَ یَ  راً ب  ص  فرمودند: گذشتند میمی ھاآن وقتی کھ از کنار |خدا 
و پاکدامن و  کیاز زنان ن یو رساند؛ شھادت بھ و آورد در یپا از زهین ضرب بھ ابوجھل را ھیسم

 در اسالم است. دهیزن شھ نیاول
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 راست گفت |رسول خدا  ١٠۶

 شد مجبور تینھا در و شد شکنجھ متحمل خدا راه در کھ بود یکسان از اسری بن عمار: دیگو ابوعمر
 ۀمیکر یۀآکنده بود و آ مانیرا بھ زبان آورد اما دلش از ا خواھندیم مشرکان آنچھ جانش حفظ یبرا

] قلبش بھ ایمان اطمینان مگر آن كس كھ مجبور شده و[لى ﴾ُمطَْمِئنٌّ ِبْاإلیمانِ  ِإّال َمْن ُأْكِرَه َو َقْلبُھُ ﴿ :
 در بارۀ او نازل شد و این از مواردی است کھ تمام اھل تفسیر بر آن اتفاق نظر دارند. دارد

- وی بھ سرزمین حبشھ ھجرت کرد و بھ سوی ھر دو قبلھ نماز خواند و از مھاجران اولین بھ شمار می
شرکت داشت و امتحان خود را بھ خوبی پس داد. سپس  | ھای پیامبر اکرموی در بدر و ھمۀ جنگرود؛ 

 در یمامھ نیز شرکت کرد و بھ خوبی جنگید و گوشش در آن جنگ بریده شد.
 زیعمار ن غضروفِ  یتا نرم .نًا إَلی ُمشَاِشھِ اإنَّ َعّمارًا ُمِلیَء إیمَ در حق او فرموده است:  |رسول خدا 

 ر،یتعب نیا بھ. است آمده ھم »ھِ یْ َقَدم   َمص  أخْ  یإلَ «:  ر  یتعب با تیروا نیا و. است مانیه از اآکند
 پر شده است. مانیاز ا »یشپا کف   تا« عمار

نبود مگر آنکھ در بارۀ او ھر چھ خواستم  |از اصحاب رسول خدا  ینقل است کھ گفت: احد شھیعا از
إنَّ َعّمارًا ُمِلیَء اش شنیدم کھ فرمود: ز رسول خدا در بارهبھ زبان آوردم مگر عمار بن یاسر کھ ا

 .است مانیا از رپ   ،عمار تا کف پا .ھِ یْ َقَدم   َمص  إیَمانًا إَلی أخْ 
 نیصف در یعل با کھ میبود رضوان عتیب اھل از تن ھشتصد ما: گفت یابز عبدالرحمن: دیگو ابوعمرو

 عمار بن یاسر بود. ھاآن از یکی و شدند کشتھ نگج آن در ما از نفر سھ و شصت کھ میافتی حضور
جَاَء َعمَّاُر ْبُن َیاِسٍر َیسَْتْأِذُن عََلى است کھ فرمود: ×  طالبو باز ابوعمر گوید: از سخنان علی بن ابی

، - عَمَّارًا  یعن  یَ  - »ب  ِبالطَّیِّبِ اْلُمطَیَّ  ْرحَبا  م  « :َو سَلََّم َیْومًا َفَعَرَف َصْوَتُھ، َفَقالَ  َصلَّى  َُّ َعَلیِْھ َو آِلھِ  ِ  َرسُولِ 
 .اْئَذُنوا َلھُ 

: فرمود و شناخت را او یصدا حضرت آن. خواست ورود ۀاجاز و آمد |رسول خدا  داریعمار بھ د یروز
 .دیکن داخل را او - عمار یعنی - شده پاک پاکِ  یا یآمد خوش

اشَْتاَقتِ اْلَجنَُّة ِإَلى َعِليٍّ َو َعمَّاٍر َو سَْلَماَن َو فرمود:  ابوعمر گوید: از احادیث انس از رسول خدا است کھ  .بالل و سلمان عّمار، ،یعل: است نفر چھار دارید مشتاق بھشت .٦٨ِبَالل
 بھ درازا خواھد کشید. ھاآن ای زیاد است کھ ذکر ھمۀابوعمر گوید: فضایل عمار بھ اندازه
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 ١٠٧  قاسطان

ایت کرده کھ گفت: با علی در صفین حضور داشتم و عمار ور وی گوید: اعمش از ابوعبدالرحمن سلمی
گیرد مگر اینکھ اصحاب پیامبر اکرم یاسر را دیدم کھ در ھیچ پستی و بلندی از منطقۀ صفین قرار نمی

 است. ھاآن روند و گویا او پرچم و نشانۀبھ دنبال او می |
از او اق گروھی دیگر در بارۀ فتنھ رفت ابومسعود بدری بھ اتفوی گوید: وقتی حذیفھ از دنیا می

پرسیدند کھ در فتنھ بھ چھ کسی پناه ببریم؟ گفت: بر شما باد بھ پسر سمیھ کھ او تا دم مرگ از حق 
 شود ھرجا کھ حق برود او نیز خواھد رفت.جدا نمی

بینم میگوید: وکیع از شعبھ از عبدمّره از عبد  بن سلمھ روایت کرده کھ گفت: گویا وی ھمچنین می
ظرفی شیر برایش آوردند قدری از آن نوشید و گفت:  ،روز صفین را کھ عمار، مجروح شده و آب خواست

ام از بھ من خبر داده کھ آخرین توشھ |امروز دوستانم را مالقات خواھم کرد. ھمانا رسول خدا 
ستانی بلند داشت پس از لختی دوباره اظھار تشنگی کرد و بانویی کھ د .ھای دنیا شیر استخوردنی

ھا است. نوشید گفت: الحمد هللا؛ بھشت زیر سایۀ نیزهظرفی از شیر برایش آورد وی در حالی کھ آن را می
 میخواھ مانیا ھم باز میکن ینینش عقب رھای َھجَ اگر ما را چنان بزنند کھ تا نخلستان ،بھ خدا سوگند

 کھ بھ شھادتش انجامید. ای کردسپس حملھ ؛بر باطل ھاآن و میحق بر ما کھ داشت
 َعمَّارَ  ُتل  َتق  وارد شده است کھ آن حضرت فرمود:  |ابوعمر گوید: روایاتی بھ حّد تواتر از رسول خدا 

و از  یبیغ یاز خبرھا نیو ا .رسانندیبھ قتل م انگریعّمار را گروه سرکش طغ - َیۀُ الَباغِ  ۀ  اْلِفئَ 
 ٦٩.است ثیاحاد اصحِّ  از و حضرت آن یامبریپ یھانشانھ

دانی کھ اگر من رفت و گفت: خداوندا، تو می مردمابومخنف روایت کرده کھ عمار بن یاسر بھ سوی 
دانی کھ تو می ،بدانم رضای تو در این است کھ خود را در دریا بیندازم چنین خواھم کرد. خداوندا

تکیھ کنم تا از آن  است کھ نوک شمشیر خود را بر سینھ گذارم و برآن اگر من بدانم رضای تو در 
دانم کھ پشتم بیرون آید چنین خواھم کرد. و من امروز کاری را بیشتر از این موجب خوشنودی تو نمی

 بھ جنگ این فاسقان بروم.
و از حّبۀ عرنی روایت شده کھ گفت: من و ابو مسعود در مدائن بھ نزد حذیفھ رفتھ بر وی داخل شدیم. 

اید کسی نیست آمدهبھ نزد من قبایل عرب کھ ای از افراد ھر قبیلھمیان از ، حذیفھ گفت: خوش آمدید
و گفتم: ای اباعبد ، بر تر از شما دو تن باشد. من او را بھ ابومسعود تکیھ دادم کھ نزد من محبوب

 ما از فتنھ بیم داریم. کھانما حدیثی بخو
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 راست گفت |رسول خدا  ١٠٨

- شنیدم کھ می |ن از رسول خدا ای کھ پسر سمیھ در آن باشد؛ چرا کھ مگفت: بر شما باد بھ فتنھ
 سرکش گروه را او .َیْقُتُلُھ اْلِفَئُة اْلبَاِغیَُة النَّاكِبَُة عَِن الطَِّریِق َو ِإنَّ آخَِر ِرْزِقِھ ضَیَاٌح ِمْن َلبَنٍ : فرمود

 .است ریش یاجرعھ ایدن از او رزق نیآخر و رسانندیم قتل بھ اندشده منحرف راست راه از کھ انگریطغ
گفت: آخرین رزق مرا از دنیا بیاورید. سپس اندکی شیر ھ گوید: در روز صفین عمار را دیدم کھ میحب  

ای سرخ داشت برایش آوردند و عمار با شعری کھ خواند درستی سخن حذیفھ کھ دستھ گشاد و تختدر جامی 
 را آشکار ساخت:

 ٧٠.بینم * محمد و اصحاب او راامروز دوستان را می
مار، عبد  پسر عمرو عاص بھ پدرش گفت: آیا این مرد را در چنین روزی کشتید در حالی پس از شھادت ع

عمرو گفت: پیامبر در بارۀ او چھ گفتھ؟ پسرش گفت:  کھ پیامبر در بارۀ او چنان سخنی را گفتھ است؟
ت برای ھمھ یک سنگ یک سنگ و یک خشت یک خش کھساختیم آیا با ما نبودی روزی کھ مسجد پیامبر را می

آورد و از شدت خستگی از ھوش رفت؛ آنگاه ھا را دوتا دوتا میھا و خشتکردند و عمار سنگمسجد حمل می
َوْیحََک َیا ْبَن سَُمیََّۀ، زدود فرمود: باالی سرش رفت و در حالی کھ خاک از چھرۀ او می |پیامبر اکرم 

ًۀ َو أْنَت ُتْنِقُل حَجََرْینِ حَجََرْینِ َو ِلبَْنَتیْنِ ِلبَْنَتیْنِ َرْغبًَۀ ِمْنکَ ِفی ْاألجِْر الّناسُ ُیْنِقُلوَن حَجَرًا حَجَرًا َو ِلبَْنًۀ ِلبْنَ 
 یکنیسنگ و خشت را دوتا دوتا حمل م ھ،یپسر سم یا ،یوا .یَۀُ بَاغ  َو أْنَت َوْیحَکَ َمَع َذِلکَ َتْقُتُلکَ الِفَئُۀ الْ 

 یخداوند پاداش و اجر بھ اقیاشت در را عمل نیا تو ند،آوریم یکی یکی را ھاآن مردم کھ یحال در
 .کشت خواھند را تو انگریطغ یگروھحال،  نیع درکھ  یاما وا یدھیم انجام

عمرو اسب خود را بھ شدت راند و بھ نزد معاویھ رفتھ، او را کناری کشید و گفت: ای معاویھ، شنیدی 
برای معاویھ تعریف کرد. معاویھ گفت: چھ پیرمرد عبد  چھ گفت؟ معاویھ گفت: نھ. عمرو جریان را 

آیا ما عّمار  ٧١!یگذاریم پا خود شابیپ در کھ یحال در یکنیم نقل ثیحد ھنوز تو ایآابلھی ھستی؛ 
  ٧٢را کشتیم؟ عّمار را کسی کشت کھ او را با خود بھ میدان جنگ آورد.

ن عّمار در برابر خود در کار خود بھ نویسد: در عجبم از قومی کھ با دیدمیالحدید معتزلی ابن ابی
بر اینکھ حق  ھاآن کنند!!بینند و بھ کار خود شک نمیرا در برابر خود می×  افتند اما علیشک می

 کنند اما بھ جایگاه واالی علیاست استدالل می ھاآن با اھل عراق است بھ این دلیل کھ عمار در میان
                                                           

 .١/٣٣١٧ یطبر خیتار - حزَبھ و محّمداً          ۀاألحِبَّ  یألقِ  ومیال -٧٠
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 ١٠٩  قاسطان

را گروه  عّمار«بر اکرم صّلی   علیھ و آلھ و سلم کھ فرمود: از سخن پیام ھاآن کنند!توجھی نمی× 
اللَُّھمَّ َواِل َمْن فرمود: ×  شوند اما بھ سخن آن حضرت کھ در بارۀ علیھراسان می» کشندیم انگریطغ

 داردیم دشمن را او کھ ھر و بدار دوست داردیرا دوست م یھر کس عل خداوندا، .َواَالُه َو عَاِد َمْن َعاَداه
 .بدار دشمن

 منافق جز و داردینم دوست مؤمن جز را تو .َال ُیحِبَُّك ِإالَّ ُمْؤِمٌن َو َال ُیبِْغُضكَ ِإالَّ ُمَناِفقٌ یا اینکھ فرمود: 
 .گذارندوقعی نمی ،داردینم دشمن
دلیل بر این است کھ قریش از ابتدا سعی در خاموش کردن نور و پنھان کردن فضایل و  ھااینھمۀ 

جایی کھ توانستند برتری او را محو تا  ؛ھای منحصر بھ فرد آن حضرت داشتندسرپوش نھادن بر ویژگی
  ٧٣ بزدایند. -بھ جز تعدادی اندک  -کرده و جایگاه او را از دل ھمۀ مردم 

 نویسد: وی در جای دیگری از کتاب خود می
ھ و ابوالھیثم و عمار، زیاد نشان نیازی ندارند کھ خود را با امثال خزیم×  یاران امیر المؤمنین

قضاوت کنند و با دید درست بھ حضرتش بنگرند  انھنصفم) × در بارۀ این مرد (علی ،اگر مردم .بدھند
جنگیدند باز ھم او بر حق و ھمۀ خواھند دانست کھ اگر او تنھای تنھا نیز بود و ھمۀ مردم با او می

 ٧٤آن مردم بر باطل بودند.
 ْدخُل  یَ  وَ  اِسر  یَ  ْبن   َقْتل   ھِ یْ َعل   ْعِظم  یُ  َلم   ن  یالُمسِْلمِ  ِمن   ء  یر  إنَّ امْ ت عمار فرمودند: در وقت شھاد×  علی
 .د  یَرشِ  ر  یْ َلغ   ۀ  ب  یالُمصِ  ھِ یْ َعل  

 وَ  اراً مَّ ع   ت  أیْ رَ  د  ق  ! ل   ا  یّ ح   ث  ع  ب  یُ  ْومَ یَ  عَمَّاراً   ُ  َرحِمَ  وَ  ُقِتل   ْومَ یَ َرحَِم  ُ َعمَّارًا  وَ  أسَْلمَ  مَ و  یَ  عَمَّاراً   ُ  َرحِمَ 
 .سا  ام  خ   إالّ  ة  س  م  ال خ   وَ  عا  ابِ رَ  انَ ك   إالّ  ة  ع  ب  أرْ  م  لَّ آِلِھ َو سَ  وَ  ھِ یْ ل  ع   ى  ُ لَّ ص    ِ  ولِ س  رَ  ابِ ح  أصْ  ن  م   ر  ك  ذ  ا یُ م  
ي ف   ة  نَّ الجَ  ھُ ل   ت  ب  ج  وَ  د  ق   اراً مَّ ع   أنَّ  كُّ ش  یَ  م  لَّ آِلِھ َو سَ  وَ  ھِ یْ ل  ع   ى  ُ لَّ ص    ِ  ولِ س  رَ  ابِ ح  أصْ  اء  م  د  ق   ن  م   د  أحَ  انَ ا ك  م   وَ 
 ارٌ مَّ ع   ورُ د  یَ  ھُ ع  م   قُّ ح  الْ  وَ  قَّ الحَ  ع  م   اراً مَّ ع   : إنَّ  یلَ ق   د  ق  ل   . وَ ة  نَّ الج  ب   ارٍ مَّ ع  ل   یئاً ن  ھَ ف   ؛ینَ ن  ث  إال  وَ  ن  ط  و  م   ر  یْ غ  
 ٧٥.ارَ ا دَ م  ن  أیْ  قِّ ح  الْ  ع  م  
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 راست گفت |رسول خدا  ١١٠

 وارد دلش بر امر نیا از یبتیمص و امدهین گران یو بر اسری فرزند شدن کشتھ کھ مسلمانان از کس ھر
 .ستین راست راه رویپ نگردد
کھ کشتھ شد و خداوند  یروز امرزدیکھ اسالم آورد؛ خداوند عمار را ب یروز امرزدیعمار را ب خداوند

کھ ھر گاه از  دمیگونھ د نیخواھد شد. من عمار را ا تھخیکھ زنده و برانگ یروز امرزدیعمار را ب
 نیپنجم او بودند نفر پنچ اگر و نفر نیچھارماگر چھار تن بودند او  شدیم ادی |اصحاب رسول خدا 

 .بود آنان از کس
بھ وقوع  یحوادث متعدد، موارد در کھ ندارد یشک   امر نیا در |رسول خدا  ن  یرید اصحابِ  از کس چیھ
گفتھ شده  یھ بھشت را بر عمار واجب کرده است؛ پس بھشت بر عمار گوارا باد. و بھ راستک وستھیپ

 .رفت خواھد آنتعاقب  در زین عّمارکھ: عّمار با حق و حق با عّمار است و ھر جا کھ حق برود 
َمَعکَ َمشَاِھَد أجُْرَھا  شَْھدُ یَ عَمَّارًا َفقَاَل: أَما إنَُّھ سَ  یِّ ِللنَّب   تُ َذَکرْ و از آن حضرت روایت شده است کھ فرمود: 

 او کھانبد: فرمود کردم؛ یادی عّمار از |اکرم  امبریدر نزد پ ٧٦.َو َثَناُؤَھا حَسَنٌ  ر  یَو ِذْکُرَھا َکثِ  م  یَعظ  
 .بود خواھد کوین ششیستا و اریبس آن ادی بزرگ، آن پاداش کھ کرد خواھد شرکت ییھاجنگ در تو با

 قضیّۀ حکمیت
 بوده آن طالب شام سپاه کھ بود نیا تیّ َکمترین انگیزۀ ایجاد حَ نویسد: مھمالحدید معتزلی میابن ابی

 .دانستندیم انیعراق ریشمش از نجات یبرا یزیدستاو را آن و
 ،رو بھ رو یرا وا داشت تا از جنگ انیشام امر، نیا و بود شده آشکار عراق سپاه یروزیپ یھانشانھ
 ۀلیلفکر بال فاصلھ پس از  نیخدعھ حاصل فکر عمرو بن عاص بود. ا نیورند و اآ یرو رنگیو ن لھیبھ ح
. شد مطرح -شبانھ ضرب المثل شده است  یھادر جنگ و بوده یماندن ادیو بھ  میعظ یشب کھ - ریالھر

 از یکی او کھ چرا م؛یکنیم نقل را آورده باره نیا در نیصف کتاب در مزاحم بن نصر آنچھ نکیا ما
 نقل بھ منسوب است ثیحد یھاتیشخص از کھ را او یکس کنون تا و است النقل حیصح و راستگو نایراو

 .است نکرده یکاردغل و ھوا یرو از مطالب
 شب: چون گفتیم کھ دمیشن میحذ بن میتم از: گفت کھ کرده تیروا جابر از شمر بن عمرو: دیگو نصر
 را پرچم بھ ھیشب ییزھایچ میستینگر شام سپاه بھ ونچ شدیم روشن ھوا و دیرسیم صبح بھ کم کم ریھر
- قرآن میشد متوجھ شد روشن روز چون کھ میکرد مشاھده ھیمعاو استقرار محل گرداگرد و سپاه وسط در

                                                           
 .و فضایل آنان) (ذکر صحابھ ٣٣۵٣٩/ حدیث ١١ العّمال کنز -٧٦



 ١١١  قاسطان

 ھاآن بر عالوه و بود سپاه آن یھاقرآن نیتربزرگ ھااین و است شده ختھیآو ھازهین بھ کھ است ییھا
قرآن مسجد اعظم را بر آن آویختھ و نمایندگانی از ده طایفھ آن را نگاه سھ نیزه را با ھم بستھ و 

 داشتھ بودند.
اند کھ در قلب سپاه شام یکصد جلد و در ھر کدام از نصر گوید: ابوجعفر و ابوالطفیل روایت کرده

بر ×  ھایی کھ در برابر امیر المؤمنینن بر نیزه شده بود کھ مجموع قرآنآجناحین آن دویست قر
 رسید.نیزه شده بود بھ پانصد جلد می

یاد بیاورید در بارۀ ھ آنگاه فریاد بر آوردند کھ: ای جماعت عرب، از خدا پروا کنید و خدا را ب
با شنیدن این سخن فرمود: ×  دین خود کھ این کتاب خدا است کھ میان ما و شما حاکم است. علی

 .َفاحْكُْم َبیَْنَنا َو َبیَْنُھْم ِإنََّك َأْنَت اْلحَكَُم اْلحَقُّ اْلُمبِین ،َتاَب ُیِریُدونَ اللَُّھمَّ ِإنََّك َتْعَلُم َأنَُّھْم َما اْلكِ 
 تنھافرما کھ  حکم ھاآن و ما انیم تو پس خواھندینم را تو کتاب واقعاً  ھاآن کھ یدانیم تو خداوندا

 .یو آشکار حق   و داور کھ ییتو
اختالف ایجاد شد؛ گروھی گفتند: باید بجنگیم اما گروه دیگر  × یعل ارانی ۀدیبود کھ در عق جااین

ایم گفتند: باید کتاب خدا را بھ داوری بخوانیم و اینک کھ بھ حکم کتاب خدا فرا خوانده شده
 ١بود کھ جنگ از رسمیت افتاد و آتش جنگ فروکش کرد. جااینجنگیدن با این گروه برای ما حالل نیست. 

 ١کرد.
جَاَب ِإَلى كَِتابِ  َِّ َو َلِكنَّ ُمَعاِوَیَة َو عَْمَرو ْبَن اْلَعاِص َو اْبَن َأبِي اُ ا النَّاسُ ِإنِّي َأحَقُّ َمْن َأیُّھَ : فرمود×  علی

ْم ِصَغارًا َو ھُ صَحِبْت  ُمَعیٍْط َو اْبَن َأِبي سَْرحٍ َو اْبَن َمسَْلَمَة َلیْسُوا بَِأصْحَابِ ِدینٍ َو َال ُقْرآنٍ ِإنِّي َأعَْرُف ِبِھْم ِمْنكُْم 
نَُّھْم أَكِلَمُة حَقٍّ ُیَراُد بَِھا َباِطٌل ِإنَُّھْم َما َرَفُعوَھا  أنَّھاِرجَاًال َفكَاُنوا شَرَّ ِصَغاٍر َو شَرَّ ِرجَاٍل َوْیحَكُْم 

وِني سََواِعَدُكْم َو جََماجَِمكُْم سَاَعًة اْلَمكِیَدُة. َأعِیرُ  َیْعِرُفوَنَھا َو َیْعَمُلوَن ِبَھا َو َلِكنََّھا اْلخَِدیَعُة َو اْلَوْھُن وَ 
 .َو َلمْ َیبَْق ِإالَّ َأْن ُیْقطََع َداِبُر الظَّاِلِمینَ  َواحَِدًة َفَقْد َبَلَغ اْلحَقُّ َمْقطََعھُ 

- یو عمرو بن عاص و پسر اب ھیمردم، من سزاوارترم کھ آنان را بھ کتاب خدا بخوانم. اما معاو یا
- یم شما از بھتر را آنان من قرآنند؛ اھل نھ و دارند نید نھ مسلمھ پسر و سرحیاب پسر و طیمع

 نکیا و بودندجوانان  نیبدتر ھاآن کھ دانمیم خوبو  امبوده آنان با یبزرگسال تا یجوان از ،شناسم
- آن! است شده ابراز باطل یتیّ ن بھ کھ است یحق   سخن نیا کھ دییایب خود بھ. ھستند بزرگساالن نیبدتر
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 راست گفت |رسول خدا  ١١٢

 اند،نکرده زهین سر بر کنندیم عمل آن بھ و شناسندیم را آن کھ اساس نیا بر را ھاقرآن نیا ھا
 .است جنگ در شما کردن سست یبرا یاخدعھ و لھیح نیا بلکھ
 و دهیرس خود یقطع گاهیجا بھ حق نکیا کھ دیبدھ ھیخود را بھ من عار یھاجمجمھ و ھادست یساعت تنھا

 .شود برکنده ستمگر گروه ۀشیر تا نمانده یزیچ
 خود یرھایشمش سالح، در غرق و آھن در دهیپوش پا تا سر حضرت، آن ارانی از تن ھزار ستیب حدود اما
 و یمیتم یفدککھ مسعر بن  یشده، در حال اهیاز کثرت سجده س شانیھایشانیپ نھاده، شانھ سر بر را
 حضرت آن نزد بھ کردندیم حرکت شانیا شیشاپیپ شدند خوارج از بعدھا کھ یقّرائ از نیحص بن دیز

 .آمدند
 را قوم نیا حرف ،یعل یا: گفتند و کرده صدا نام بھ کھ نیالمؤمن ریام عنوان بھ نھ را امام آنان
 عّفان پسر با کھ طور ھمان االّ  و بده تیرضا یاشده خوانده فرا آن بھ کھ خدا کتاب یداور بھ و ریبپذ
 ١.دیجنگ میخواھ زین تو با میدیجنگ

بینم کھ مردم بھ و گفت: یا امیر المؤمنین، جز این نمیآمد ×  نصر گوید: اشعث بن قیس بھ نزد علی
کند کھ بھ دعوت این قوم بھ حکم و داوری را خوشحال می ھاآن اند و فقط ایناین امر رضایت داده

تۀ او را در این باره قرآن پاسخ مثبت بدھند حال اگر بخواھی من بھ نزد معاویھ بروم و نظر و خواس
ھا ھا را بر فراز نیزهجویا شوم. وی بھ نزد معاویھ رفت و گفت: ای معاویھ، برای چھ این قرآن

اید؟ معاویھ گفت: برای اینکھ بھ فرمان خدا کھ در قرآن است باز گردیم؛ پس مردی از خودتان کرده
واھیم کرد و از آن دو پیمان خواھیم را کھ بھ داوری او رضایت دارید انتخاب کنید و ما نیز چنین خ

گرفت کھ بھ آنچھ در کتاب خدا است عمل کرده و از آن تجاوز نکنند، سپس از آنچھ کھ آن دو بر آن 
 اتفاق نظر پیدا کردند پیروی خواھیم کرد.

 اشعث گفت: این است سخن حق.
 یانراچند نفر از ق علی علیھ السالم .برگشت و این خبر را بھ آن حضرت داد×  اشعث بھ نزد علی

شام را با قرآن فرستادند و در فاصلۀ بین دو سپاه اجتماع کرده،  قاریانعراق و معاویھ چند تن از 
گاه ھر گروه بھ سپاه خود باز گشتند و اھل شام  آن ؛بھ مطالعۀ قرآن پرداختھ و با ھم مشورت کردند

نیز گفتند: ما ھ بعدھا از خوارج شدند گفتند: ما عمرو بن عاص را انتخاب کردیم. اشعث و قاریانی ک
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 ١١٣  قاسطان

و  بھ آنان فرمود: من بھ داوری ابوموسی رضایت نداشتھ × علی نیز ابوموسی اشعری را انتخاب کردیم.
 در نظر ندارم کھ او را بھ این کار بگمارم.

ی اشعث و زید بن حصین و مسعر بن فدکی با گروھی از قّراء گفتند: ما جز ابوموسی بھ کسی دیگر راض
َفِإنَُّھ َلیْسَ فرمود: ×  ما را از این جریان بر حذر داشتھ بود. علی ،نخواھیم شد؛ زیرا کھ او از قبل

ُن َعبَّاسٍ ُأَولِّیِھ ِلي ِبِرًضا َو َقْد َفاَرَقِني َو خََذَل النَّاسَ َعنِّي َو َھَرَب ِمنِّي حَتَّى آَمْنُتُھ َبْعَد َأشُْھٍر َو َلِكْن َھَذا ابْ 
من باز داشتھ، از  یاریاز من جدا شد و مردم را از  یابوموس ست؛یمن ن تیامر مورد رضا نیا .َذِلك

ابن عباس است کھ او را  نیبعد از چند ماه کھ بھ او امان دادم برگشت. اما ا نکھیتا ا ختیمن گر
 کار در نظر دارم. نیا یبرا

خواھیم کھ نسبت بھ تو و ا کسی را میم .ابن عباس با تو فرقی نداردبرای ما  ،گفتند: بھ خدا سوگند
×  تر از دیگری نباشد. علیمعاویھ موضعی مساوی داشتھ باشد و بھ ھیچ کدام از شما دو نفر نزدیک

مالک زمین را بر ما یکسره آتش  زجگمارم. اشعث گفت: آیا کسی فرمود: مالک اشتر را بھ این کار می
او نیستیم؟ فرمود: چھ حکم و فرمانی؟ گفتند: اینکھ کرده؟ آیا ما اینک نیز در تحت حکم و فرمان 

 ١خواھید برسید.ما یکدیگر را با شمشیر بزنیم تا تو و او بھ آنچھ می

 شودصلح حدیبیّھ تکرار می
وموسی را بھ حکمیت و داوری برگزیدند شروع بھ بوقتی اھل شام عمرو بن عاص و اھل عراق انصر گوید: 

 شد:ھ کردند و متنی را آماده کردند کھ چنین آغاز مینوشتن متن قرارداد ترک مخاصم
 من اگر: گفت ھیمعاو. »است انیسفیبن اب ھیو معاو نیالمؤمن ریام یعل انیموافقت شده م این مواردِ «

 .باشم یآدم بد دیبا میایب او جنگ بھ بعد و داشتھ قبول نیالمؤمن ریام عنوان بھ را او
 کھ یوقت. ما ریام نھ است شما ریام فقط او ،میسیبنو را پدرش منا و نام دیبا ،بلھ: گفت عاص عمرو
 .کنند حذف آن از را نیالمؤمن ریام عنوان داد دستور برگرداندند امام نزد بھ را نامھ
 اگر کھ ترسمیم نکن؛ حذف خود نام از را نیالمؤمن ریام لقب ن،یالمؤمن ریام ای: کرد عرض احنف

ِإنَّ َھَذا : فرمود×  یلقب را حذف نکن. عل نیپس ا نکند؛ برگشت تو بھ ھرگز گرید لقب نیا یکن نیچن
َو سَُھیُْل ْبُن  َھَذا َما َتَصاَلَح َعَلیِْھ ُمحَمٌَّد َرسُوُل  َِّ : |اْلیَْوَم َكیَْوِم اْلحَُدْیبِیَِة حِیَن َكَتبُْت اْلِكَتاَب َعْن َرسُوِل  َِّ 

                                                           
 .٣/٣١٩  الکامل ، ١/٣٣٣٣ یطبر خیتار،  ٢/٢٢٨ البالغھ نھج شرح -١



 راست گفت |رسول خدا  ١١۴

ِإنِّي َلظَاِلٌم َلَك ِإْن َمَنْعُتكَ َأْن َتطُوَف  ،َلُم ِإنََّك َرسُوُل  َِّ َلْم ُأَقاِتْلَك َو َلْم ُأخَاِلْفكَ َلْو َأعْ  :َفَقاَل سَُھیْلٌ  .َعْمٍرو
. ،َو َأْنَت َرسُوُلھُ  حََرامِ الْ  َِّ  بَیْتِ ب    َو َلِكنِ اْكُتْب: ِمْن ُمحَمَِّد ْبنِ َعبِْد  َِّ

ِإنِّي َلَرسُوُل  َِّ َو َأَنا ُمحَمَُّد ْبُن عَبِْد  َِّ َو َلْن َیْمحَُو عَنِّي الرِّسَاَلَة ِكَتابِي َلُھمْ  ،عَِليُّ َیا  :|َفَقاَل ِلي َرسُوُل  َِّ 
 ١.ْضطََھدَفاْكُتبَْھا َفاْمحُ َما َأَراَد َمحَْوُه َأَما ِإنَّ َلكَ ِمثَْلَھا سَُتْعِطیَھا َو َأْنَت مُ  ،ِمْن ُمحَمَِّد ْبنِ َعبِْد  َِّ 

و  نوشتم؛یم نامھصلح مشرکان با |اکرم  امبریکھ از طرف پ یروزاست؛  ھیّ بیھمانند روز حد امروز
 لیسھ. است شده قرار بر عمرو بن لیسھ و خدا رسول محمد نیب کھ است یصلح مفاد نیا: نوشتم نیچن

 نمودم؛یم یمخالفت تو اب نھ و دمیجنگیم تو با نھ یھست خدا رسول تو کھ داشتم قبول من اگر: گفت
 تو بر کنم یریجلوگ او محترم ۀخان دور بھ تو طواف از و یھست خدا ۀفرستاد تو کھ بدانم من اگر
 .عبد  بن محمد: سیبنو ام؛داشتھ روا ستم

ھستم؛ و اگر  زیخدا ھستم، محمد بن عبد  ن امبریپ نیقیمن بھ  ،یعل یمن فرمود: ا بھ |خدا  رسول
ھرگز مقام رسالت در واقع از من سلب نخواھد شد لذا  سمینام محمد بن عبد  را بنو نامھ نیدر ا

را  یروز نیچن زیتو ن کھانآن است حذف کن و بد حذف خواستارو آنچھ را کھ او  سینام را بنو نیھم
 .یباش گرفتھ قرارکھ مورد ستم و اجبار  یداشت در حال یخواھ

کھ قرارداد نوشتھ شد از مالک اشتر خواستند تا آن را امضا کند. ابومخنف نیز روایت کرده: ھنگامی 
مالک گفت: دست راستم با من ھمراه نباشد و پس از آن دست چپم مرا سودی نرساند اگر نام من در پای 
این قرارداد بر صلح و سازشی نوشتھ شود. آیا من بر راستی کار خود و گمراھی دشمنم دلیل روشنی 

 ؟دیدیدمیپیروزی را نکردید بر پستی و زوال و شکست اجتماع نمیا شماگر ندارم؟ آیا 
قطعا  اشعث بن قیس در پاسخ او گفت: بھ خدا کھ من نھ شکستی دیدم و نھ پیروزی، بھ نزد ما بیا کھ 

از ما فاصلھ بگیری و متنفر باشی. مالک گفت: چرا، اتفاقًا ھمینطور است؛ بھ خدا کھ من توانی نمی
خداوند بھ وسیلۀ این شمشیِر من خون  .دنیای خود و در آخرت برای آخرتم از تو متنفرم در دنیا برای

مردان بسیاری را ریختھ کھ تو در نزد من از آنان بھتر نیستی و خون تو از خون آنان حرمت بیشتری 
ندارد. عمار بن ربیعھ گوید: در این وقت بھ چھرۀ اشعث نگاه کردم و دیدم چنان است کھ گویا 

 ٢اند.اش مالیدهاکستر بھ بینیخ

                                                           
 .١٩٣/یخوارزم المناقب و ١/٣٣٣۵ یطبر خیتار ، ۵٠٨/وقعة صفين ، ٣/٣٢٠ الکامل ، ٢/٢٣٢ البالغھ نھج شرح -١
 .۵١١/وقعة صفين ،٣/٣٢١ الکامل ،٢/٢٣۶ البالغھ نھج شرح ،١/٣٣٣٨ یطبر خیتار -٢



 ١١۵  قاسطان

خبر دادند کھ مالک اشتر از امضای آن خودداری کرده و ×  پس از اتمام نگارش قرارداد بھ علی
 تصمیمی جز ادامۀ جنگ ندارد.

َو  ،ْوا َفَقْد َرِضیتُ َفِإَذا َأَبیُْتْم ِإالَّ َأْن َتْرضَ  ،َو  َِّ َما َرِضیُت َو َال َأحْبَبُْت َأْن َتْرضَْواو أنا : آن حضرت فرمود
َتَعدَّى َو یُ  زَّ َو جَلَّ َرِضیُت َفَال َیصُْلُح الرُّجُوُع َبْعَد الرَِّضا َو َال التَّبِْدیُل َبْعَد اإلِْْقَراِر ِإالَّ َأْن ُیْعَصى  َُّ عَ  ِإَذا

َ مِْن َذ◌ْ ي َو َأمَّا الَّذِ  جَلَّ  وَ  زَّ ُھ َفَقاِتُلوا َمْن َتَرَك َأْمَر  َِّ عَ ِكَتاب   َكْرُتْم ِمْن َتْرِكِھ َأْمِري َو َما َأَنا عََلیِْھ َفَلیْس
 ُأوَلِئكَ َو َال َأخَاُفُھ َعَلى َذِلكَ.

َو  ،ِإَذْن َلخَفَّْت َعَليَّ َمُئوَنُتكُمْ  ،َرىأَما  یَو َلیَْت ِفیكُْم ِمثَْلُھ اْثَنیْنِ َبْل َلیَْت ِفیكُْم مِثَْلُھ َواحِدًا َیَرى ِفي عَُدوِّ 
 ١.َرجَْوُت َأْن َیسَْتِقیمَ ِلي َبْعضُ َأَوِدُكم

 دمید یاما وقت دینشو یآن راض بھو دوست داشتم شما ھم  بودهقرارداد ن نیبھ ا یبھ خدا کھ من راض
 کھ حال و. دادم تیرضا آن بھ ھم من ناچار بھ دییپوینم را یگرید راه آن، بھ تیرضا جز شما کھ

 تیمعص نکھیا مگر کنم؛ عوض را خود حرف و برگشتھ تیرضا از پس کھ ستین نم ۀستیشا گرید دادم تیرضا
 خداوند فرمان کھانآن با پس. ردیپذ صورت خدا کتاب خالف بر یکار ای نمیبب آن در را جل   و عز   یخدا
 و گرفتھ دهیناد مرا فرمان او نکھیا و اشتر ۀبار در آنچھ اما. دیکن نبرد کنندیم ترک را جل و عز  
 و نبوده افراد دستھ نیا از او و ستین نیچن د؛یکنیم انیب است کرده اتخاذ من موضع از ریغ یضعمو
 .ندارم ینگران او یۀناح از من
 بود؛ من ھمچون من دشمن ۀباردر  شیرأشما بود کھ  انینفر مانند او در م کینفر و بلکھ  دوکاش  یا

 بھ من یبرا شما یھایرو کج از یبرخ کھ شدمیم دواریو ام نداشتم شما بھ یازین گریدصورت  نیدر ا
 .شود لیتبد یراست

 نمایش زیبای سگ و االغ
 ،الجندل با یکدیگر دیدار کردند ةدوماند کھ چون عمرو و ابوموسی در ابومخنف و نصر روایت کرده

تر بزرگ و |گفت: تو از اصحاب رسول خدا داشت و میعمرو ھمواره ابوموسی را در سخن بر خود مقدم می
 بپردازم.سخن تو سخن بگویی و من بعد از تو بھ نخست از من ھستی پس باید 

ابوموسی را چنان عادت داد کھ در ھر کاری باید او مقدم باشد و منظورش این بود کھ عاص، عمرو 
 وقتی نوبت بھ خلع دو خلیفھ از خالفت رسید اول ابوموسی علی را از خالفت خلع کند.

                                                           
 .٣/٣٢١ الکامل ، ٢/٢۴٠ البالغھ نھج شرح ، ١/٣٣۴۴ یطبرتاریخ  -١



 راست گفت |رسول خدا  ١١۶

ا عمرو بھ ابوموسی گفت: نظر شما در رابطھ با این قضیھ چیست؟ ابوموسی گفت: نظر در ادامۀ گفتگوھ
من این است کھ این دو مرد را از خالفت خلع و برکنار کنیم و سرنوشت امر خالفت را در میان 

بگذاریم تا مسلمانان ھر کس را کھ خواستھ و دوست داشتند برای حکومت بر خود شورا مسلمانان بھ 
 نند. عمرو گفت: بھترین نظر ھمین است کھ گفتی.انتخاب ک

گاه ھر دو بھ نزد مسلمانان کھ در آن منطقھ اجتماع کرده بودند رفتند. عمرو بھ ابوموسی گفت:  آن
د این مسئلھ بھ نظر وراعالم کن کھ ما در م ھاآن مردم را در جریان نتیجۀ مذاکرات قرار بده و بھ

ھ سخن کرد و گفت: نظر من و عمرو در یک مورد بھ توافق رسیده است ایم. ابوموسی شروع بواحدی رسیده
خداوند عّز و جل با این رأی، امر این امت را اصالح کند. عمرو گفت: راست گفت و و امیدوارم کھ 

 کاری کرد. ای ابوموسی، ابتدا تو با مردم سخن بگو.درست
کنم ت: وای بر تو! بھ خدا کھ من گمان میابوموسی خواست کھ در سخن مقدم شود کھ ابن عباس بھ او گف

اید او را مقّدم کن تا ابتدا او این او تو را فریب داده باشد. اگر تو و او بھ نظر مشترکی رسیده
کار است و مطمئن نظر را بھ اطالع مردم برساند و تو بعد از او صحبت کن؛ زیرا عمرو مردی خیانت

آن را بھ اطالع مردم ی توافق کرده باشد و چون تو ابتدا انیستم کھ او در خلوت با تو بر مسئلھ
وی پس از تو آن را انکار کرده، نظر دیگری را ابراز دارد. ابوموسی گفت: نھ، ما با ھم  رساندی،

 ایم.توافق کرده
ای مردم، ما در امر این امت نظر  گاه ابتدا بھ سخن کرد و پس از حمد و ثنای خدای تعالی گفت: آن

تفرقھ را از امت دور کند بھتر از این راھی کھ من و عمرو و و راھی کھ بھ صالح امت بوده افکندیم 
خلع ایم وجود ندارد. این رأی این است کھ علی و معاویھ را از خالفت بر آن اتفاق نظر پیدا کرده

ور خود کنیم و امت را در انتخاب خلیفھ آزاد بگذاریم تا ھر کس را کھ دوست داشتند بھ سرپرستی ام
 برگزینند.

کنم؛ اینک شما باید امر خود را بھ دست بنابراین، من اینک علی و معاویھ را از مقام خالفت خلع می
بگیرید و ھر کس را کھ دوست داشتید بھ والیت امر خود برگزینید. ابوموسی این را گفت و کنار رفت 

ھی گفت: ھمھ سخنان این مرد را عمرو پیش آمد و پس از حمد و ثنای ال. تا عمرو عاص سخن بگوید
آمده بود (یعنی علی) از خالفت خلع کرد من ی اوردشنیدید؛ او کسی را کھ از طرف وی بھ نمایندگی و 

خواه کنم اما طرف خودم را (یعنی معاویھ) کھ ولّی َدم و خونعلی را از خالفت خلع میھمانند وی نیز 
باشد در این مقام و منصب برقرار و تثبیت م خالفت میعثمان بن عفان است و سزاوارترین مردم بھ مقا

 کنم.می



 ١١٧  قاسطان

خیانت روا داشتی و گناه کردی؛ ھمانا کھ مَثِل تو  !خدا توفیقت ندھد ؟ابوموسی گفت: تو را چھ شده
اگر بھ او حملھ كنى زبان از دھان بیرون آرد و اگر «است کھ خدا در قرآن فرموده:  یھمان سگ مَثل  

 ».زبان از دھان بیرون آردرھایش كنى بازھم 
ھایى را بر پشت  كتاب«مَثِل تو نیز مَثِل آن االغی است کھ خدا در قرآن فرموده: عمرو نیز بھ او گفت: 

 ١».كشدمى

 راستیِ سخنِ پیامبر
نصر از عبدالرحمن از عالء بن یزید قرشی از جعفر بن محمد نقل کرده کھ گفت: زید بن ارقم بر 

عمرو بن عاص کنار معاویھ بر تخت نشستھ است؛ زید چون این حالت را دید جلو  معاویھ وارد شد و دید
رفت و میان آن دو نشست. عمرو گفت: آیا جایی برای نشستن پیدا نکردی کھ میان من و امیر المؤمنین 

در یکی از غزوات بود و شما دو نفر نیز در آن غزوه حضور  |فاصلھ انداختی؟ زید گفت: رسول خدا 
اید و نگاه تندی بھ شما انداخت. روز دوم . روزی آن حضرت شما را دید کھ کنار یکدیگر نشستھداشتید

ِإَذا َرَأْیُتْم ُمَعاِوَیَة َو َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص ُمجَْتمَِعیْنِ نیز شما را با ھم دید و روز سوم نیز، آنگاه فرمود: 
 ٢ .خَیْرا َعَلى َفَفرُِّقوا َبیَْنُھَما َفِإنَُّھَما َلْن َیجَْتِمعَ 

 ھرگز دو نیا کھ دیاندازیب ییجدا دو آن انیم دیدید ھم با کجای را عاص بن عمرو و ھیمعاو اگر
 .شوندینم جمع ھم با ریخ یبرا

بھ یاری خداوند قھار سخن خود را در بارۀ گروه طغیانگر یا ھمان ِفِئۀ باغیھ با ھمین ایجاز و اختصار 
پوشی، از آنان سخن گفت و  آشکارا و بدون ھیچ پرده |یامبر اکرم بریم؛ گروھی کھ پبھ پایان می

 اخبار و آثار جاودانی باقی گذارد.
 سمارقین است کھ خود را ملبّ  |ماند سخن از خوارج یا بھ تعبیر پیامبر اکرم سخن دیگری کھ باقی می

 زهیپاک آل و نیمرسل و ایانب اشرف بر کتاب از بخش نیا انیپا در. بودند کرده تقوا و زھد لباس بھ
 داشتھ یارزان ما بھ کھ یبزرگ یھانعمت بر را یتعال یخداو  میفرستیم سالم و درود او بزرگوار و

 .مییگویم سپاس

                                                           
 .٢/۴١٠ مروج الذھب و ٣٣٣/٣ الکامل ، ۵۴۵/وقعة صفين ، ٢/٢۵۵ البالغھ نھج شرح ، ١/٣٣۵٩ یطبر خیتار -١
 .١١/٨۶ کنز العّمال و ۵/٩٣ دیالفر العقد ، ٢١٨/وقعة صفين -٢





 

  ( از دین برگشتگان)نامارق
اخبار و احادیث بسیاری بر این  کھچنانبر این گروه نھاده است؛  |اکرم  امبریپ زینام را ن نیا

برخی مستفیض و بعضی متواتر ھستند و این خود، از  ،متظافر ھاآن ند کھ برخی ازداللت دارمعنا 
 معجزات و اخبار غیبیِ واضح و آشکار آن حضرت است.

ا أمَ کنیم؛ از جملھ این روایت شریف کھ آن حضرت فرمود: برخی از این روایات را نقل می جاایندر 
ى ل  ع   م  ھْ السَّ  ع  ج  ر  ى یَ تَّ ح   ھِ یْ إلَ  ونَ ودُ ع  ال یَ  مَّ ث   ة  یَ م  الرَّ  ن  م   م  ھْ السَّ  وقَ ر  م   ینِ الدِّ  ن  م   ونَ ق  ر  م  یَ  ة  ق  ارِ م   قُ ر  م  ت  س   ھُ إنَّ 
 ٣.قِّ ح  ال  ب   ن  یْ ت  ف  ائ  ى الطَّ ل  أوْ  م  ھُ ل  ت  ق  یَ ، م  ھُ ن  م   لَّ ج   وَ  زَّ ع    ُ  ئَ ر  ب  ، ة  یَّ ر  ب  الْ  رُّ ش   م  ھُ ، ةِ ادَ ھَ الشَّ  ل  ض  أفْ  ھُ ل  ف   وهُ ل  ت  ق   ن  م   وَ ، ر  ج  األْ  ل  ض  أفْ  ھُ ل  ف   م  ھُ ل  ت  ق   ن  م  ! ف   م  ھُ ل  ات  ق  یُ ل  ف   م  ھُ یَ ق  ل   ن  م  ف   ؛ل  ع  ف  الْ  نَ یؤُ س  یُ  وَ  ولَ ق  الْ  ونَ ن  س  ح  یُ ، م  یھِ اقِ ر  ت   زُ اوِ ج  ال یُ  آنَ ر  ق  الْ  نَ ؤُ قر  یَ ، ھِ وق  ف  

 و روندیم رونیب حق نید از دشو رھا کمان ۀچل از کھ یریت ھمچون کھ آمد خواھند یگروھ د؛یآگاه باش
 نیا اما خوانندیم را قرآن آنان ٤خود برگردد، ُفوقِ  بھ ریکھ ت یوقت مگر گردندینم باز نید یسو بھ

 کس ھر است، ناپسند و زشت کردارشان اما زنندیم یخوب یھاحرف رود،ینم باالتر شانیھاشانھ از قرآن
 و است او آن از پاداش نیبرتر برساند قتل بھ را آنان کس ھر و بجنگد ھاآن با دیبا دید را آنان

خلق خدا ھستند و  نیاست؛ آنان بدتر دهیگرد شینصب شھادت نیبھتر شود کشتھ آنان دست بھ کس ھر
 را ھاآنبھ حق سزاوارتر است  فھیدو طا انیکھ از م یاست و کس زاریخداوند عّز و جل از آنان ب

 .کندیم نابود
 ن  م   ونَ ق  ر  م  یَ ، م  یھِ اقِ ر  ت   زُ اوِ ج  ال یُ  آنِ ر  ق  ال  ب   م  ھُ ت  ن  س  ل  أ ة  ق  ل  ذَ  ةٌ دَّ ي أشِ ت  مَّ اُ  ن  م   ما  و  ق   إنَّ : ودآن حضرت ھمچنین فرم

 .٥م  ھُ ل  ت  ق   ن  م   ورَ أج  م  الْ  نَّ إ! ف   م  وھُ ل  ت  اق  ف   م  وھُ م  یتُ ق  ا لَ إذَ ف  ، ة  یَ م  الرَّ  ن  م   م  ھْ السَّ  قُ ر  م  ا یَ م  ك   ینِ الدِّ 

                                                           
 .٣١٢١۶ ثیحد/العّمال کنز -٣
 در کمان زه ،یراندازیت ھنگام در و بوده َپر و شکاف یدارا کھ شودیم گفتھ ریت چوبھ ییابتدا قسمت بھ »ریت ُفوقِ « -٤

 طرف از شھیھم شودیم انداختھ ریت چون و باشدیم کانیپ نوک کھ است  »ریت َنصل  « مقابل، در رد؛یگیم قرار شکاف آن
 محال از ھیکنا نیا و کند اصابت ھدف بھ »ُفوق« طرف از تا زندینم دور ھوا در چگاهیھ و کندیم اصابت ھدف بھ کانیپ

 .مترجم -٣/٣٨١  األخبار شرح ، یمغرب نعمان یقاض.ک : ر است بودن
 .٣١٢٢۶ ثیحد/العّمال کنز -٥



 راست گفت |رسول خدا  ١٢٠

- شانھ از اما شودیم یجار شانیاتندرو ھستند؛ قرآن بھ سرعت بر زبان اریاز امت من بس یمھمانا قو
 ھر پس. شوندیم خارج نید از جھدیم رونیب کمان ۀچل   از کھ یریت چون آنان رود؛ینم باالتر شانیھا

 .شد خواھد برخوردار پاداش و اجر از بکشد را ھاآن کس ھر کھاندشیبکش دیدید را آنان گاه
 ینِ الدِّ  ن  م   ونَ ق  ر  م  یَ ، م  ھُ س  ف  أنْ  م  ھُ ب  ج  ع  ت   وَ  اسَ وا النَّ ب  ج  ع  ى یُ تَّ ح   ونَ ب  أَ د  یَ  وَ  ونَ د  ب  ع  یَ  ما  و  ق   م  یكُ ف   إنَّ  :و فرمود 
 ٦ .ة  یِ م  الرَّ  ن  م   م  ھْ السَّ  قُ ر  م  ا یَ م  ك  

 مردم چشم در ھم کھ اندهکرد عادت کار نیا بھ و کنندیھستند کھ چنان عبادت م یشما گروھ انیدر م
 رھا کمان ۀچل   از کھ یریت ھمچون آنگاه شوند؛یم یپسند خود و عجب دچار خودشان ھم و کنندیم جلوه
 .روندیم رونیب نید ۀریدا از شود

 ای کھ سرسری بھ مطالعۀ، بلکھ حتی خوانندهبنگردحال اگر کسی با دیدۀ دقت و تأّمل در این روایات 
 بارز یژگیو .گرددیم آشکار شیبرا شانیھایژگیو و اتیخصوص و اشرار نیا یِ وجود یقتِ حق ،بنشیند ھاآن
نھاده شده بود و بنیان عبادت کردن بی حد و حساب بود اما عبادتشان بر اساس جھل و نادانی  ھاآن

 کردند یا در تفریط.ھمواره یا در افراط زندگی می
 .یاریھوش و تفکر ،دبرت ،و تفریط در تعقل ،ر چیزھاافراط در عبادت و نماز و قرائت قرآن و دیگ

 اساس، نیھم بر و اوردهین بار بھ شانیبرا یپسند خود و غرور و جبع   جز یزیچ یتوخال عبادت نیچن
 خدا رسول از را خود یحت آورد میخواھ یبعد تیروا در چنانکھ و دانستھ مردم نیبرتر را خود ھمواره

 .دانستندیم برتر
 نقل را یتیروا معتبر، یسندھا با آثار، حافظان و انیشوایپ از د،یَمسان و سَُنن ھلا از یجماعت
از  »ھیذوالّثد«در شرح حاِل  منقولو  - یعل  یَ کھ ما متن آن را مطابق با آنچھ در ُمسَند ابو اندکرده

 :میآوریاز انس نقل شده م -ابن حجر  ۀنوشت اإلصابھکتاب 
 نیو بھ ھم آمدیم خوشمان او یکوش سخت و عبادت از ما کھ بود یردم خدا رسول زمان در: دیگو انس

ما . تعریف کردیم و چون اسم او را بردیم آن حضرت او را نشناختند |اکرم  امبریجھت از او نزد پ
خصوصیات ظاھری او را برای ایشان توصیف کردیم باز ھم نشناختند؛ در ھمین حال آن مرد آمد و ما بھ 

 : این ھمان مرد است.ایشان عرض کردیم
 کھ دییگویسخن م یشما با من از مرد .انِ ط  یْ الشَّ  ن  م   ة  ف  ع  س  ل   ھِ ھِ ج  ي وَ ف   نَّ إ ل  ج  رَ  ن  ي ع  ونِ ر  ب  خ  ت  ل   م  ك  نَّ إفرمود: 

اما سالم  ستادیآمد تا در مقابل آنان ا شیآن مرد پ .است طانیش از یانھیپ ای تاول اشچھره در
                                                           

 .٣١٢٢٧ ثیحد/العّمال کنز -٦



 ١٢١  ( از دین برگشتگان) نامارق

 د  ح  أ مِ و  ق  ي الْ ا ف  م   س  ل  ج  م  ى الْ ل  ع   ت  ف  ق  وَ  ینَ ح   ت  ل  ق   ل  ھَ ،  َ  كَ د  ش  ن  اُ او فرمودند:  بھ |اکرم  امبرینکرد. پ
 در کھ نگذشت نیچن دلت در یشد وارد مجلس نیا بھ یوقت ایآ ،خدا بھ را تو ي؟نِّ م   ر  یْ خ   ي أوْ نِّ م   ل  ض  ف  أ
 ؟ستین باالتر و برتر من از یاحد مجلس نیا

فرمود: کیست کھ این مرد  |اکرم  امبری. پستادیگذشت. و داخل مسجد شد و بھ نماز ا نی: بلھ چنگفت
را بکشد؟ ابوبکر عرضھ داشت: من ای رسول خدا. اما چون بھ سراغ او رفت وی را در حال نماز دید و 

 ؟فرمودند: چھ کردی | رسول خداآیا کسی را کھ در حال نماز است بکشم؟ و بازگشت.  ، گفت: سبحان 
گفت: خوش نداشتم در حالی کھ بھ نماز ایستاده او را بکشم و شما خود نیز از کشتن نمازگزاران نھی 

 اید.فرموده
آن حضرت دو باره فرمودند: کیست کھ این مرد را بکشد؟ عمر گفت: من، و داخل مسجد شد اما او را در 

است و از مسجد خارج شد. پیامبر  بود و گفت ابوبکر افضل از منحالی یافت کھ پیشانی بر خاک نھاده 
فرمودند: چھ کردی؟ گفت: او را در حالی یافتم کھ پیشانی بر خاک نھاده بود و کشتنش را  | اکرم

 خوش نداشتم.
 |آن حضرت بار دیگر فرمودند: کیست کھ این مرد را بکشد؟ این بار علی گفت: من. پیامبر اکرم 

آن داخل مسجد شد اما دید آن مرد از  × او برسی. علیفرمودند: تو او را خواھی کشت اما اگر بھ 
رفتھ است و بھ نزد پیامبر باز گشت. آن حضرت فرمود: چھ کردی؟ عرضھ داشت او را در مسجد  جا

دو نفر از امت من  یاگر او کشتھ شده بود حت ٧.َرُجالنِ  یُامَّتِ  ِمن   اْخَتَلفَ  َما ُقِتل   َلو  نیافتم. فرمود: 
 و ادامۀ حدیث... شدندیدستخوش اختالف نم گریکدیھرگز با 

نقل شده کھ گفت: ابوبکر بھ نزد رسول خدا آمد و عرض از ابوسعید خدری  ٨حنبل بن احمد مسنددر 
و با حالتی نیکو بود بسیار خاشع کھ گذشتم کھ ناگھان با مردی رو بھ رو شدم کرد: من از فالن جا می

مودند: برو و او را بُکش. ابوبکر بھ نزد او رفت اما وقتی بھ او فر |پیامبر اکرم  خواند.نماز می
 .بازگشت |او را در آن حال دید از کشتنش کراھت پیدا کرد و بھ نزد رسول خدا 

                                                           
 کھ مدخرج ای ۀصریخو ای یۀذوالّثد بھ ملّقب بود یمرد دادند را او کشتن فرمان |کھ رسول خدا  ھیّ قض نیصاحب ا -٧

  .شد خوارج ھمان ای نیمارق سرکرده و بزرگ بعدھا
  .٣/١۵در بخش احادیث ابوسعید خدری ج - ٨



 راست گفت |رسول خدا  ١٢٢

برو و او را بکش. عمر رفت و او را در ھمان حال دید و از کشتنش منصرف شد ایشان بھ عمر فرمودند: 
خواند و از کشتنش کراھت دیدم کھ بسیار با خشوع نماز میو بازگشت و گفت: ای رسول خدا، من او را 

 .پیدا کردم
فرمود: ای علی، برو و او را بکش. راوی گوید: علی رفت و آن مرد را در آن مکان  |رسول خدا 

 .ای رسول خدا، من رفتم اما او را پیدا نکردم«و بازگشت، عرضھ داشت: نیافت 
 قُ ر  م  ا یَ م  ك   ینِ الدِّ  ن  م   ونَ ق  ر  م  یَ  م  یھِ اقِ ر  ت   زُ اوِ ج  ال یُ  آنَ ر  ق  الْ  نَ ؤُ ر  ق  یَ  ھُ اب  ح  أصْ  ا وَ ذ  ھَ  نَّ إفرمود:  |رسول خدا 

 و مرد نیا .ة  یَّ ر  البَ  رُّ ش   م  ھُ  م  وھُ ل  ت  اق  ف   ھِ وق  ي ف  ف   م  ھْ السَّ  ودَ ع  ى یَ تَّ ح   یھِ ف   ونَ ودُ ع  ال یَ  مَّ ث   ة  یَ م  الرَّ  ن  م   م  ھْ السَّ 
 کمان ۀچل از کھ یریت چون و رودینم فراتر شانیھاشانھ از قرآن آن اما ندخوانیم قرآن او اصحاب

 با و نگشتھ بر خود فوق سمت بھ پرتاب از پس ریت چنانکھ و روندیم رونیب نید ۀریدا از شود رھا
 شانیا کھ دیبکش را ھاآن پس گشت؛ نخواھند باز نید یسو بھ زین ھاآن ندینشیم ھدف بھ کانیپ نوک

 ٩.ھستند مردم نیبدتر
بر شما گوارا باد! چھ قدر شما دو نفر کھ: گفت خطاب بھ شیخین (ابوبکر و عمر) باید  جاایندر 

رحم بودید اگر اجتھاد شما در برابر نصِّ پیامبر نبود و این مرِد نمازخواِن عابِد رئوف و رحیم و دل
 کھ)نص   برابر درقاعده (اجتھاد  دیوااز ف گرید یکیھم  نی. اشدیکشتید اوضاع زیر و رو مساجد را می

 .داد نجات مرگ خطر از را نامارق رھبر

 جدل و ینادان
ھای ُزرعھ بن برج دو نفر از خوارج بھ نام ،خواست ابوموسی را بھ حکمیت بفرستد×  یکھ عل یھنگام

ال مام نیز فرمود: ا .١٠ال حُکَْم إالّ هللاِ ند: گفتطایی و حرقوص بن زھیر سعدی تمیمی بھ نزد ایشان آمده و 
حرقوص بھ آن حضرت گفت: از گناه خود توبھ کن و ما را  .ستین یگریجز خدا از آنِ د یداور .حُکْمَ إالّ هللاِ 

 بجنگیم کھ بھ دیدار پروردگار خود نایل آییم. ھاآن بھ سوی دشمنانمان ببر تا آنقدر با

                                                           
 »ابوسعید خدری أحادیث« ٣/١۵مسند احمد بن حنبل  - ٩
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 ١٢٣  ( از دین برگشتگان) نامارق

یُْتُموِني َو َقْد َكَتبَْنا َبیَْنَنا َو َبیَْن اْلَقْوِم ِكَتابًا َو شُُروطًا َقْد َأَرْدُتكُْم عََلى َذِلكَ َفَعصَ امام در پاسخ فرمود: 
َو َأْوُفوا ِبَعْھِد  ِّ ِإذا عاَھْدُتمْ َو ال َتْنُقُضوا ﴿جَلَّ:  زَّ وَ ا َو َقْد َقاَل  َُّ عَ نَو َمَواِثیق ناَو َأعْطَیَْنا عََلیَْھا ُعُھود

 ﴾ ھاْاألَْیماَن َبْعَد َتْوكیدِ 
 انیم نکیا. دیکرد یچیسرپ من فرمان از شما اما خواستم شما از را نیھم[قبل از عقد قرارداد]  من
 مانیپ و عھد طیشرا آن سر بر ما و دهیگرد لحاظ آن در ییھاشرط و شده نوشتھ یقرارداد ھاآن و ما

پیمان خود وفا كنید و  و چون با خدا پیمان بستید، بھ«: دیفرما زیو خداوند عّز و جل ن میاسپرده
 .»مشكنید ھاآنسوگندھاى [خود را] پس از استوار كردن 

 .ای کھ باید از آن توبھ کنیحرقوص گفت: تو مرتکب گناھی شده
 وَ  ھُ َکاَن ِمنْ  َمایف   کُم  یْ إلَ ْعِل َو َقْد َتَقدَّْمُت ف  الْ  ن  م  َلِكنَُّھ َعجٌْز ِمَن الرَّْأِي َو َضْعٌف  َما ُھَو بَِذْنبٍ وَ  امام فرمود:
. من کھ آنچھ را بود اجرا بر قدرت عدم و یریگ میتصم در یناتوانگناه نبود بلکھ  نیا .َنَھیُْتكُمْ َعْنھُ 

 کردم. ینھ دیکھ قصد انجامش را داشت یدادم و شما را از کار شنھادیبود بھ شما پ ستھیبا
 کنار را خدا کتاب در مردان یرداو اگر سوگند خدا بھ کھ باش آگاه ،یعل یا: گفت برج بن زرعھ

 .شد خواھم جنگ وارد تو با یالھ پاداش و رضوان طلب در ینگذار
نکبت بر تو باد کھ  .ُبْؤسًا َلكَ َما َأشَْقاَك َكَأنِّي بِكَ َقِتیًال َتسِْفي عََلیْكَ الرِّیحُ  فرمودند:×  نیالمؤمن ریام

 .وزدیم آن بر باد و تادهاف نیزم بر کھ نمیبیم را تو ۀجناز ای! گویچھ بدبخت
 را دارم. یروز نیچن ی: من آرزوگفت زرعھ

 د  ق   انَ ط  یْ الشَّ  إنَّ  ؛ایَ ن  الدُّ  ن  ع   ة  یَ ز  ع  ت   قِّ ح  ى الْ ل  ع   وتِ م  ي الْ ف   انَ ك   ا  ق  ح  م   ت  ن  ك   و  ل  فرمود:  یامام در پاسخ و
مرگ  یبودیاگر تو بر حق م .اھَ یْ ل  ع   ونَ ل  ات  ق  ا ت  یَ ن  ي دُ ف   م  ك  ل   ر  یْ ال خ   ھُ إنَّ  لَّ ج   وَ  زَّ ع   وا  َ ق  فاتَّ ◌   مْ اكُ◌ُ و  ھْ ت  اسْ 

 از پس است داده بیفر را شما طانیش ھمانا بود؛ ایدن از کندن دل ۀمنزل بھ تو یبرادر راه حق 
 .ستین یریخ دیکنیم جنگ آن سر بر کھ ییایدن نیا در شما یبرا کھ دیزیبپرھ جل و عز   یخدا

 ١١.آمدند رونیب شانیا نزد از دادندیم سر )(ال حکم االّ هللا شعارِ  کھ یآن دو در حال
گفتند: ما بھ حکمیت تن در دادیم و چون چنین ×  آمده: خوارج بھ علیتاریخ طبری  ٨۴صفحھ ی  در

ما تو از ما و  ،مانند ما توبھ کنیاگر تو نیز ، ایمال توبھ کردهحکردیم گناه کرده و کافر شدیم؛ 

                                                           
 .٣/٣٣۴  الکامل و ۵/٧٢ البالغھ نھج شرح ، ١/٣٣۶١:  یطبر خیتار -١١



 راست گفت |رسول خدا  ١٢۴

بود؛ اما اگر توبھ نکنی از ما دور شو کھ ما بیعت و پیمان خود با تو را در کمال  ماز تو خواھی
 دارد.کھ خدا خیانتکاران را دوست نمی کردخواھیم پرتاب درستی و عدالت بھ سوی تو 

َأشَْھُد َعَلى  |ي َمَع َرسُوِل  َِّ َأ َبْعَد ِإیَماِني بِاهللاَِّ َو جَِھادِ  ؛َأَصاَبكُْم حَاِصٌب َو َال َبِقَي ِمْنكُْم آبِرٌ : فرمود×  علی
 ١٢.َلَقْد ضََلْلُت ِإَذْن َو َما َأَنا ِمَن اْلُمْھَتِدین ؟َنْفِسي ِباْلكُْفر  

 یکھ بھ خدا آوردم و جھاد یمانیپس از ا ایخدا بر شما نازل شود و نسلتان را بر اندازد؛ آ عذاب
 از و شده گمراه کنم نیچن اگر دھم؟ دتشھا خود گناهبر کفر و  کردم |کھ بھ ھمراه رسول خدا 

 .بود نخواھم شدگان تیھدا

 بزرگواری حتی با دشمن
(ال حکم ی مسجد بر خاست و فریاد برآورد کھ  روزی مشغول ایراد خطبھ بود کھ مردی از گوشھ×  علی

 حکم االّ بھ ھمین ترتیب گروھی برخاستھ و شعار (ال؛ دیگری نیز برخاست و ھمین کار را کرد و االّ هللا) 
ال   :ُتُموَناصَحِب   َما ا  بَِھا َباِطٌل! َلكُْم ِعْنَدَنا َثَالث َمس  لت  ِلَمُة حَقٍّ یُ أهللاُ أکبَُر، کَ  :فرمود×  هللا) سر دادند. علی

َأْیِدیَنا َو َال َنبَْدُؤُكْم ِبحَْربٍ حَتَّى َء َما َكاَنْت َأْیِدیكُمْ َمعَ َنْمَنُعكُمْ َمسَاجَِد  َِّ َأْن ُتصَلُّوا ِفیَھا َو َال َنْمَنُعكُمُ اْلَفيْ 
 ١٣.َتبَْدُءوَنا

 ما با کھ یوقت تا اماشده است!  انیب یبھ ھدف باطل دنیرس یبرااست کھ  یسخن حق   نی  اکبر، ا
کھ  مادام و میکنینم منع مساجد در خدا ادی از را شما :کرد خواھم تیرعا شما با را مورد سھ دیھست

و مادام کھ با ما  میدارینم باز شما از را المال تیب از شما ۀبھر استدستان ما  دستان شما با
 . شد مینخواھبا شما وارد جنگ  دیوارد جنگ نشو

ھایی برای : مخفی نماند کھ در این رفتار کریمانۀ امام با دشمنان خود چھ اندرزھا و عبرتنکتھ
پندارند نھفتھ است؛ آیا ما نیز با کسانی می×  مند و پیرو امیر المؤمنینکسانی کھ خود را عالقھ

گیریم؟ آیا کنیم یا بھ سرعت راه قھر و جدایی را در پیش میی مخالف با ما دارند چنین میاتکھ نظر
 شود؟یافت میدر قاموس علی بود  کھچناندر قاموس زندگی ما معنایی برای کلمۀ انسان و انسانیت 

                                                           
 .٣/٣۴۴ الکامل و ۴/٨۵ یطبر خیتار -١٢
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 ١٢۵  ( از دین برگشتگان) نامارق

 قباحت و زشتی
عجالن از حمید بن ھالل نقل کرده کھ چون خوارج از بصره حرکت کردند بھ یاران ابومخنف از عطا از 

گروھی از آنان بیرون آمده و با مردی برخورد کردند  ،پیوستند. در ھمین ایام وانخود در منطقۀ نھر
برد. آنان راه را بر او بستند و او را تھدید کرده کھ زنی را سوار بر درازگوشی با خود می

شد تا لباس خود را کھ از ترس آنان از دستش بھ و گفتند: کھ ھستی؟ وی در حالی کھ خم می ترساندند
 بود. |زمین افتاده بود بردارد گفت: من عبد  پسر خباب ھستم کھ از اصحاب رسول خدا 

گفتند: تو را ترساندیم؟ گفت: آری. گفتند: ترسی بر تو نیست؛ حال حدیثی برای ما نقل کن کھ پدرت 
 پیامبر خدا شنیده باشد شاید خداوند از آن حدیث بھ ما نفعی برساند. از

كُوُن َیُموُت ِفیَھا َقْلُب الرَّجُِل َكَما ت   ِفْتَنة   إنَّ : فرمود روایت کرده کھ |عبد  گفت: پدرم از رسول خدا 
 .ُمْؤِمنا   َھایف  ُیْمِسي  َكاِفراً  َھایف  بِح  َو ُیصْ  َكاِفراً  َھایف  ُمْؤِمنًا َو ُیْصبِحُ  َھایف  ُیْمِسي  ،َیُموُت َبَدُنھُ 

 کھآن شبانگاه مرد؛ خواھد زین او قلب ردیمیم ،مرد بدنِ  چنانکھ آن، در کھ آمد خواھد شیپ یافتنھ
 اما زدیخیم بر خواب از کافرصبح  ؛کافر زدیخیم بر خواب از کھ صبحمؤمن است اما  رودیم خواب بھ

 .رودیم خواب بھ مؤمن شبانگاه
 چھ عمر و ابوبکر ۀبار در :بگو حال م؟یکرد درخواست تو از یثیحد نیچن دنیشن یبرا ایآ: گفتند

 .بھ نیکی یاد کرد ھاآن از عبد  ؟یدار ینظر
گفتند: در بارۀ عثمان در ابتدا و انتھای خالفتش چھ نظری داری؟ گفت: او در ابتدا و انتھای خالفتش 

 .بر حق بود
علی قبل و بعد از حکمّیت چھ نظری داری؟ گفت: او نسبت بھ امر خدا از شما داناتر، گفتند: در بارۀ 

 .تقوایش در امر دین و نفوذ بصیرتش از شما بیشتر است
ھا را نھ بر اساس کردار کھ بر اساس اسم و رسم کنی و محبت شخصیتتو از ھوای نفس پیروی می :گفتند

ن تو را بکشیم کھ کسی را بھ آن صورت نکشتھ باشیم. آنگاه چنا ،بھ خدا سوگند. گیریآنان در دل می
نزدیک وضع حمل بود با خود بردند ھایش را بستھ و بھ ھمراه ھمسرش کھ باردار و او را گرفتھ، دست

ھایش خم شده بود فرود آمدند. ناگھان یک رطب از درخت تا در زیر نخلی کھ از زیادی خرما شاخھ
ا برداشت و بھ دھان گذاشت. دیگری بھ او نھیب زد کھ بدون اجازۀ مالک افتاد و یکی از خوارج آن ر

 بھ را خود ریمشسپس شخوری؟ و آن مرد رطب را از دھان بیرون انداخت و بدون پرداخت وجھ آن را می



 راست گفت |رسول خدا  ١٢۶

گذشت و او خوک را با آن جابود از  ١٤ذّمھ اھل بھ متعلق کھ یخوک رفتیم کھ نطوریھم و گرفت دست
ند: این فساد در زمین است و تو مفسد فی االرض ھستی. مرد بھ نزد صاحب خوک رفت و او شمشیر زد. گفت
 را راضی کرد.

ابن خّباب کھ این کارھا را از آنان دید گفت: اگر این کارھایی کھ از شما دیدم راست باشد من با 
ام و شما ایجاد نکردهای) در اسالم شما مشکلی نخواھم داشت چون من مسلمانی ھستم کھ ھیچ حَدثی (فتنھ

نیز در ابتدای کار بھ من امان دادید و گفتید: ترسی بر تو نیست. اما آنان با کمال قساوت او را 
 در کنار رود نشانده و سر از بدنش جدا کردند و خونش در آب جاری شد.

شکم آن زن  ھاآن ترسید!؟ اماگاه بھ سراغ ھمسرش رفتند وی گفت: من یک زن ھستم آیا از خدا نمی آن
 را دریدند؛ خوارج ھمچنین سھ زن از قبیلۀ طیّ و ُاّم سنان صیداوّیھ را نیز بھ قتل رساندند.

و مسلمانانی کھ با آن ×  بھ علی ،خوارج بھ دستخبر کشتھ شدن عبد  بن خّباب و بستن راه بر مردم 
بارۀ این اخبار از نزدیک  حضرت بودند رسید. وی حارث بن مّرۀ عبدی را بھ نزد آنان فرستاد تا در

 تحقیق کند و نتیجھ را بی کم و کاست و بدون پرده پوشی برای آن حضرت بنویسد.
آمد تا تحقیق کند اما خوارج بھ او حملھ کرده و او را نیز (نھروان) وی حرکت کرد و بھ منطقۀ نھر 

تھ و عرضھ داشتند: یا این خبر نیز بھ امیر المؤمنین و مردم رسید؛ مردم نزد آن حضرت رف کشتند.
ل ادھید این گروه عقبۀ سپاه ما را در اختیار داشتھ باشند و اموبرای چھ اجازه می، امیر المؤمنین

فارغ شدیم  ھاآن و خانوادۀ ما در معرض تعّرض آنان باشد؟ ما را بھ نبرد با آنان ببر و چون از کار
 ١٥گردیم.بھ سوی دشمنان خود از اھل شام باز می

نویسد: از کارھای عجیب خوارج این بود کھ در راھی با یک مسلمان و یک می الکاملباس در ابوالع
تقادات عکشند چون او را بھ دلیل اینکھ اعتقادی مخالف با اکنند و مسلمان را میمسیحی برخورد می

داده ما  حی کھ رسیدند گفتند: چون پیامبر بھ این گروه پناهیدانستند اما بھ مسآنان داشت کافر می
 کنیم و او را رھا کردند.نیز عھد پیامبر را حفظ می

قصد خرید خرمای یک درخت را از یک مسیحی داشتند. مسیحی گفت: این خرماھا برای  ھاآن وی گوید:
کسی مانند کنیم. مسیحی گفت: وا عجبا! خودتان. گفتند: ما ابدا چیزی را بدون پول از کسی قبول نمی

 گیرید؟کشید اما بار یک درخت خرما را بدون پول نمیا میعبد  بن خّباب ر

                                                           
 .مترجم -ندیگویم ذّمھ اھل کنندیم یگزند اسالم حکومت پناه در کھ کتاب اھل کافران بھ -١٤
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 ١٢٧  ( از دین برگشتگان) نامارق

 مان دروغگوید و منجّ خدا راست می
خواست بھ جنگ با حرورّیھ (خوارج) برود منّجمی کھ در میان سپاھیانش بود گفت: یا ×  ھنگامی کھ علی

کن؛ زیرا اگر بلکھ وقتی سھ ساعت از روز گذشتھ باشد حرکت ، امیر المؤمنین، در این ساعت حرکت نکن
در این ساعت حرکت کنی بھ تو و اصحاب تو ناراحتی شدیدی خواھد رسید اما اگر در ساعتی کھ من گفتم 

 رسی.خواھی میحرکت کنی پیروز شده و بھ آنچھ می
اگر حساب ؟ گفت: »بھ او فرمود: آیا خبر داری جنینی کھ در شکم اسب من است نر است یا ماده×  علی

 کنم خواھم دانست.
ی تعالی افرمود: ھر کس سخن تو را در این مورد تصدیق کند قطعًا قرآن را تکذیب کرده است؛ خد

ھمانا علم ساعت (قیامت) نزد خداست و او باران را «علم ما فی االرحام...يث و ينزل الغيو  ةإن اله عنده علم الساعفرماید: 
سپس . ١٦»...داندھاى آبستن است مى حمفرو بارد و او آنچھ (از نر و ماده و زشت و زیبا) كھ در ر

َأ َتْزُعُم َأنََّك َتْھِدي ِإَلى السَّاَعِة الَِّتي ُیِصیُب  ؛َما َكاَن َیدَِّعي ِعْلَم َما ادََّعیَْت ِعْلَمھُ  |ِإنَّ ُمحَمَّدًا فرمود: 
َفَمْن َصدََّقكَ بَِھَذا َفَقِد اسَْتْغَنى  ؟!َمْن سَاَر ِفیَھاالنَّْفعُ َمْن سَاَر ِفیَھا َو َتْصِرُف َعنِ السَّاعَِة الَِّتي َیحِیُق السُّوُء بِ 

ِفي صَْرِف اْلَمكُْروِه َعْنُھ. َو َیْنبَِغي ِلْلُموِقنِ ِبَأْمِرَك َأْن ُیَولِّیََك اْلحَْمَد ُدوَن  َِّ جَلَّ  ُرهُ ِذکْ َعنِ اِالسِْتَعاَنِة ِباهللاَِّ جَلَّ 
َو َصَرْفَتُھ َعنِ السَّاعَِة الَِّتي َیحِیُق  ،َھَدْیَتُھ ِإَلى السَّاَعِة الَِّتي ُیِصیُب النَّْفُع َمْن سَاَر ِفیَھاِألَنَّك  ِبَزْعِمك   ؛جََالُلھُ 

 ّدًا.َفَمْن آَمَن ِبكَ ِفي َھَذا َلمْ آَمْن َعَلیْھِ َأْن َیكُوَن َكَمنِ اتَّخَذ ِمْن ُدونِ  َِّ ِضّدًا َو نِ  ،السُّوُء ِبَمْن سَاَر ِفیَھا
 .َو َال ِإَلَھ غَیُْركَ  ،كَ رُّ ِإالَّ ضُ  رَّ َو َال ضُ  ،اللَُّھمَّ َال طَیَْر ِإالَّ طَیُْركَ 

 گمان تو ایآ. نداشت یدار را دانستنش یادعا تو کھ را یعلم دانستن یادعا زین |ھمانا کھ محمد 
 کھ یدھیم ھشدار یساعت از و بردیم یمنفعت کند حرکت ساعت آن در کس ھر کھ یشناسیم را یساعت یکنیم

باب  نیتو را در ا یصورت ھر کس اّدعا نیدر ا آورد؟یم بار بھ انسان یبرا را یبد و شر آن، در حرکت
 بھ کھ یکس و است شده ازینیباز خود  یرفع شر و بد درعّز و جل  یجستن از خدا یاریکند از  قیتصد
 یجا بھ را تو حمد   و شکر متعال، یخدا سپاسِ  و شکر یجا بھ است سزاوار باشد داشتھ نیقی تو کار

 و کرده تیھدا رساندیم یمنفعت او بھ آن، در حرکت کھ یساعت بھ را او خود، زعم بھ تو چون آورد؛
 نیا در یکس اگر لذا. یادادهھشدار  آوردیم بار بھ شیبرا را یبد و شر آن، در حرکت کھ یساعت از

                                                           
 .٣۴/لقمان سوره -١٦
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 دشمن و ضد   خدا برابر در کھ باشد یکس مانند کھ ستین خطر نیا از امان در آورد مانیا تو بھ امر
 .باشد دهیبرگز را او

 چیھ و شد نخواھد یکس بینص تو تیمش بھ جز یبد چیھ و ستین یاجز آنچھ تو خواستھ یشر   چیھ خداوندا،
 .ستین تو جز یمعبود
تی کھ تو ما را از حرکت در کنیم و در ھمان ساعما با حرف تو مخالفت میفرمود: خطاب بھ منجّم سپس 

 ای بھ راه خواھیم افتاد.آن منع کرده
َأیَُّھا النَّاُس ِإیَّاُكْم َو التََّعلَُّم ِللنُُّجوِم ِإالَّ َما ُیْھَتَدى ِبِھ ِفي ُظُلَماتِ گاه رو بھ مردم کرده و فرمود:  آن

 .اْلَبرِّ َو اْلَبْحرِ 
َبَلَغِني َأنَّكَ َتْعَمُل ِبالنُُّجوِم  َلِئنَأَما َو  َِّ  .اِھُن َكاْلَكاِفِر َو اْلَكاِفُر ِفي النَّارِ ِإنََّما اْلُمَنجُِّم َكاْلَكاِھنِ َو اْلكَ 

 .َألَُخلَِّدنَّكَ السِّْجَن َأَبدًا َما َبِقیَت َو َألَُحرَِّمنَّكَ اْلَعَطاَء َما َكاَن ِلي سُْلَطانٌ 
 سودمند ایدر و یخشک یھایکیتار در یابیراھ درکھ  آنچھ مگر دیزیبپرھ نجوم آموختن از مردم، یا

دوباره خطاب بھ (.آتش در کافر و کافر ھمچون کاھن و است اھنک ھمچون منجّم حکم کھ دیبدان. باشد
 )منجم فرمود:

 بھ را تو یکنیم ییھااستفاده نیاگر بھ من خبر برسد کھ تو از نجوم چن سوگند، خدا بھ باش، آگاه
 یعطا و حقوق باشد من دست در حکومت وتا داشت ینخواھ یخالص دیام امزنده تا و کنمیم محکوم ابد حبس
 .کرد خواھم قطع زین را تو

کرده بود بھ راه افتاد و بر اھل نھروان  یم از حرکت در آن نھکھ منجّ  یآن حضرت در ھمان ساعت سپس
َلَقاَل النَّاُس سَاَر ِفي السَّاعَةِ  ،اَنا َعْنَھا اْلُمَنجِّمُ َلْو َلْم َنِسْر ِفي السَّاعَِة الَِّتي َنھَ  شد و فرمود: روزیپ  الَِّتي َأَمَر بَِھا اْلُمَنجِّمُ َفظَِفَر َو ظََھَر.

یَُّھا النَّاسُ أَ  .ُمَنجٌِّم َو َال َلَنا ِمْن َبْعِدِه حَتَّى َفَتَح  َُّ َعَلیَْنا ِبَالَد كِسَْرى َو َقیْصَرَ  |َأَما ِإنَُّھ َما َكاَن ِلُمحَمٍَّد 
 .َتَوكَُّلوا عََلى  َِّ َو ِثُقوا بِِھ َفِإنَُّھ َیكِْفي ِممَّْن ِسَواه

 مردم میشدیم روزیپ و میبود افتاده راه بھ بود کرده امر آن بھ را ما منجّم آن کھ ساعت آن در اگر
 .کرد دایپ دست یروزیپ بھ و کرد حرکت بود گفتھ مکھ منجّ  یدر ساعت بلھ،: گفتندیم



 ١٢٩  ( از دین برگشتگان) نامارق

 صریق و یکسر یکشورھا خداوند و مینداشت یممنج   او از پس زین ما و نداشت یمنجّم |کھ محمد  دیبدان
 را شما او کھ دیباش داشتھ نانیاطم او بھ و دیکن توکل خدا بر مردم، یا .کرد فتح ما دست بھ را
 ١٧.ساخت خواھد ازینیب خود ریغ از

 بینمتو را زیر پای اسبان می
بھ نزد آن حضرت آمده و با ایشان بیعت  × اصحاب و شیعیان علیج از کوفھ بیرون آمدند وقتی خوار

کرده و عرضھ داشتند: ما ھر کس را کھ با تو دوست است دوست داشتھ و با ھر کس کھ دشمن تو باشد 
در  شداد کھبن ابی ةعيربرا با آنان شرط کرد. در این ھنگام،  |نیز سّنت رسول خدا  × دشمنیم. امام

بر  جمل و صفین با آن حضرت بود و پرچم قبیلۀ خثعم را در دست داشت جلو آمد. امام بھ او فرمودند:
 کن. عتیکتاب خدا و سنت رسول خدا با من ب

و عمر بھ  ابوبکر اگر ،بر تو ی. امام فرمود: واکنمیم عتیب عمر و ابوبکر سنت بر من: گفت عھیرب
 .بود ندخواھند اصالً بر حق نه باشل کردعم |کتاب خدا و سنت رسول خدا  ریغ

 تو ایگو ،بھ خدا سوگندنگاھی بھ او انداخت و فرمود:  ،گاه امام نآربیعھ با آن حضرت بیعت کرد؛ 
 خود یھاسم با اسبان کھ نمیبیم ایگو و یاشده کشتھ و گشتھخوارج ھمراه  نیکھ با ا نمیبیم را

 .کنندیم لگدکوب را اتجنازه
 بصره یحوال در خوارج ھمراه بھ نھروان جنگ در بود فرموده امام چنانکھ و شد ھمراه جخوار با یو

 ١٨.شد کشتھ

 از ما ده نفر کشتھ نخواھد شد و از آنھا ده نفر زنده نخواھند ماند
ما نیز ھمراه ، پرداخت ھاآن جدا شدند آن حضرت بھ تعقیب × یخوارج از عل یاست: وقت تیجندب روا از

رسیدیم. اردوگاه خوارج چنان بود کھ از فرط قرائت قرآن، از  ھاآن م تا بھ اردوگاهآن حضرت رفتی
بودند! وقتی کھ  ١٩اصحاب َنَقبات و اصحاب َبراِنسآمد. در میان آنان آن صدایی ھمچون کندوی زنبور می

                                                           
 .٣/٣۴٣ الکامل ، ۵/٨٣ و ١/٣٣٧۶ یطبر خیتار ، ٢/٢٧٠ البالغھ نھج شرح -١٧
 ٣/٣٣٧ الکاملو  ۵/٧۶و  ١/٣٣۶٧ تاریخ طبری - ١٨
(اصحاب  یخاص کاله صورت بھ گاه و) نقبات(اصحاب  نقاب ورتص بھ گاه کھ بودند مخصوص یھاپوشش با یافرادآن ھا  -١٩

 .مترجم -داشتند شھرت عبادت و زھد بھ و بود) برانس



 راست گفت |رسول خدا  ١٣٠

در زمین  نیزۀ خود را ،ای رفتھحالتی سخت بر من وارد شد و بھ ھمین جھت بھ گوشھ ،را دیدم ھاآن من
از اسب پیاده شدم و کاله از سر برداشتھ، زره خود را روی آن گذاشتم و بھ نماز ایستادم و کاشتھ 

ای اجازۀ این کار را بھ طاعت تو است بھ گونھ ھااینگفتم: خداوندا، اگر جنگیدن با در نماز خود می
 من بده و اگر معصیت تو در آن است بیزاری خود را بھ من بنما.

بھ نزد من آمد و  |طالب سوار بر استر رسول خدا گوید: در این حال بودم کھ علی بن ابیجندب 
شد و  ادهیشدم تا پ کیو کراھت بھ خدا پناه ببر. من بھ آن حضرت نزد یجندب، از ناخرسند یافرمود: 

 ای :گفت و شد کینزد شانیا بھ ارزش کم یاسب بر سوار یمرد. ناگھان ستادیدر کنار من بھ نماز ا
: فرمود ؟یندار ازین یزیچ بھ قوم نیا ۀدربار ایآعرض کرد:  ؟یخواھیم چھ: فرمود .نیالمؤمن ریام
 اند.اند. فرمود: از آن عبور نکردهاز نھر عبور کرده و رفتھ ھاآن: گفت جھت؟ چھ از

امیر  تر بود و گفت: یاسپس دیگری بھ نزد آن حضرت آمد کھ از اولی سریع. من گفتم: سبحان  
خواھی؟ عرض کرد: آیا دربارۀ این قوم بھ چیزی نیاز نداری؟ فرمود: از چھ فرمود: چھ می. المؤمنین

 .انداند. فرمود: از آن عبور نکردهاز نھر عبور کرده ھاآن جھت؟ گفت:
از نھر عبور نکرده و نخواھند کرد و  ھاآن ھمچنین نفر سوم آمد و ھمین سخن را گفت: امام فرمود:

 .است خدا رسول و خدا جانب از یعھد نیا کھ دنھاخواھند سر این کار در ن جا
زره خود رفتھ و  یگاه بھ سو آن .سپس برخاستھ و رکاب آن حضرت را گرفتم تا سوار شد .:   اکبرگفتم

بھ من فرمود:  شانیکمانم را بھ پشت انداختھ و بھ ھمراه آن حضرت بھ راه افتادم. ا ده،یآن را پوش
 .نیالمؤمن ریام ای کیعرضھ داشتم: لبّ  .جندب یا

ا ن  یْ ل  ع   ل  ب  ق  ال یُ ف   م  ھِ یِّ ب  ن   ة  نَّ س   وَ  م  ھِ بِّ رَ   ِ  ابِ ت  ى ك  و إلَ ع  د  یَ  ف  ح  ص  م  الْ  أُ ر  ق  یَ  ال  ج  رَ  م  ھِ یْ إلَ  ث  ع  أب  ف  ا ا أنَ أمَ فرمود: 
 .ةٌ ر  ش  ع   م  ھُ ن  و م  ج  ن  ال یَ  وَ  ةٌ ر  ش  ا ع  نَّ م   ل  ت  ق  ال یُ  ھُ نَّ ا إ! أمَ  بُ د  ن  ا ج  یَ ، ل  ب  النَّ ب   وهُ ق  ش  ر  ى یَ تَّ ح   ھِ ھِ ج  و  ب  

 و خدا کتاب بھ را آنان کھ فرستمیم آنان نزد بھ کندیم تالوت را قرآن کھ را یمرد فردا من کھانبد
 ربارانیت نیزوب با را او نکھیا مگر گرددیبرنم ما یسو بھ مرد آن و بخواند فرا امبرشانیپ سّنت

 زنده نفر ده از شیب ھاآن از و شد نخواھد کشتھ نفر ده از شیب ما از قطعا   جندب، یا .ندکنیم
 .ماند نخواھد

×  ما بھ جمع لشکریان کھ در اردوگاه خود بوده، و ھنوز از آن بیرون نیامده بودند رسیدیم و علی
تدا تا انتھای صف رفت را بھ صف کرد و خود دوبار از اب ھاآن اصحاب خود را ندای آماده باش داد و

 آنان تا بردیقوم م نیقرآن را بھ دست گرفتھ، آن را بھ نزدا نیا یچھ کس و آمد کرد و سپس فرمود:



 ١٣١  ( از دین برگشتگان) نامارق

 پاداش و شد خواھد کشتھ قطعا   البتھ کھ بخواند فرا امبرشانیپ سنت و   خود پروردگار کتاب بھ را
 بود؟ خواھد بھشت یو

 لشکر یسو بھ و آمده رونیب صف نیب از قرآن با و داد مثبت پاسخ صعصعھ بن عامر یبن از یجوان
بود کھ  جااین. ھای خود قرار دادندنزدیک شد او را آماج تیر و زوبین ھاآن بھ کھ یوقت. رفت خوارج

جندب گوید: من در این جنگ تا قبل از اذان ظھر با دستان . حملھ کنید ھااینفرمان داد: بھ ×  علی
- آن خبر داده بود از ما ده نفر کشتھ نشد و از×  علی تم و ھمان گونھ کھ امامخود ھشت نفر را کش

 ٢٠ده نفر زنده نماند. ھا
 بھ اھل نھروان پیغام فرستاد کھ:×  در روایت دیگری آمده: علی

آن، شما را ترک خواھم از را مجازات کنیم و بعد  ھاآنتا  دیبدھ لیبرادران ما را بھ ما تحو قاتالنِ 
ھای شما را بپذیرد و باشد کھ خدا دل، شما کاری نخواھم داشت تا اھل مغرب را مالقات کنمکرد و با 

 ای بھتر از آنچھ اینک در آن ھستید بازگرداند.شما را بھ مرحلھ
- آن را جایز و ریختن خون شما و ھاآن ھستیم و ھمگی کشتن ھاآن قاتل ما ۀھم: گفتند پاسخ در خوارج

 .دانیمرا مباح می ھا
نفری را کھ ما از شما طلب  رفت و گفت: بندگان خدا، چند ھاآن قیس بن سعد بن عباده نیز بھ سوی

اید دوباره برگردید و بیایید با ھم بھ کنیم بھ ما تحویل دھید و بھ امری کھ از آن بیرون آمدهمی
شھادت بھ شرک ما اید کھ باز گردیم. شما گناه بزرگی مرتکب شده(معاویھ) جنگ با دشمنان ما و شما 

 ریزید!دھید و خون مسلمانان را میمی
-ینم تیتبع شما از وجھ چیھ بھ ما و است شده آشکار و روشن ما بر حق: گفت زین یسلم ۀشجر بن عبد 

 ٢١.میکن
از خوارج اعتراف گرفت کھ عبد  بن خّباب را بھ  × مثّنی نیز روایت کرده کھ: علیبن ابوعبید معمر 

 ھاآن کار بھ این صورت بود کھ آن حضرت خطاب بھ ترتیباند و ھمھ بھ آن اقرار کردند. قتل رسانده
بھ چند گروه تقسیم شده و ھر  ھاآن ھای شما را بشنوم.فرمود: گروه گروه بھ نزد من بیایید تا حرف
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 راست گفت |رسول خدا  ١٣٢

خواھیم  کدام جدا گانھ بھ قتل ابن خّباب اعتراف کرده و گفتند: تو را نیز قطعًا مانند ابن خّباب
 کشت.
-میدر نزد من بھ قتل ابن خّباب اعتراف چنین  اینفرمود: بھ خدا سوگند، اگر ھمۀ مردم دنیا  × علی

 کشتم.را می ھاآن را داشتم ھمۀ ھاآن کردند و من توانایی کشتن
حملھ  ھاآن حملھ کنید کھ من اولین کسی ھستم کھ بھ ھاآن سپس رو بھ اصحاب خود کرده و فرمود: بھ

آن قدر  ھاآن کرد کھ در ھر کدام از ھاآن بھگاه خود با ذوالفقار سھ حملۀ شدید  خواھم کرد. آن
کرد و بھ میدان کارزار باز شمشیر زد کھ شمشیرش تاب برداشت و ھر بار آن را با زانوی خود راست می

  ٢٢.گشت تا آن گروه را از روی زمین برداشتمی

 سخن حق، |سخن پیامبر
ِإنَّ َقْومًا َیْمُرُقوَن ِمَن  قبل از ظھور خوارج بھ اصحاب خود فرموده بود:×  اند: علیت کردهگروھی روای

 .اإلِْسَْالِم َكَما َیْمُرُق السَّْھمُ ِمَن الرَِّمیَّةِ َعَالَمُتُھم َرجٌُل ُمخَْدجُ اْلیَد
 و روندیم رونیب نید از رودیم رونیب کمان ۀچل   از کھ یریت مانند کھ کرد خواھند خروج یگروھ ھمانا
 .است ناقص دستش کھ است یمرد رھبرشان کھ است نیا ھاآن عالمت

اصحاب  × و چون خوارج نھروان قیام کردند و علی داین سخن را بارھا از آن حضرت شنیده بودن ،اصحاب
کھ  برد و جنگ بھ نفع امام خاتمھ یافت بھ اصحاب فرمان داد تا بھ دنبال مردی ھاآن را بھ جنگ

حاب گفتند: چنین کسی را پیدا نکردیم و برخی صپس از مدتی جستجو برخی از ا ،دستش ناقص است بگردند
 ھاآن فرمود: بھ خدا سوگند کھ او در میاننبوده، اما آن حضرت می ھاآن گفتند: چنین کسی در میان

 گویم و نھ بھ من خبر دروغ داده شده.است؛ بھ خدا کھ نھ دروغ می
مردی بھ نزد ایشان آمد و بشارت داد کھ: یا امیر المؤمنین، او را پیدا  ،گیر و داردر ھمین 

دۀ پیدا شدن او را بدھد شخصًا بھ ھمراه ژآن مرد م کھآنکردیم. و گفتھ شده کھ آن حضرت قبل از 
جاه ای در کنارۀ نھر در میان پنسلیم بن ثمامھ و رّیان بن صبره بھ دنبال او گشتھ و وی را در حفره

 کشتھ پیدا کردند.

                                                           
 .٢/٢٨٢ البالغھ نھج شرح -٢٢



 ١٣٣  ( از دین برگشتگان) نامارق

 یکھ موھا افتندیمانند پستان زن  یاجمع شده وقتی کھ او را بیرون آوردند روی بازوی او گوشتِ 
 و آمده یو دست مچ تا افتییم امتداداگر  کھبود  بلند یااندازهو بھ  دهییآن رو یبر رو یاھیس

 تاد فرمود:بھ او اف × کھ چشم امام ی. وقتگشتیمباز شانھ یرو تا دوباره
 ى  ُ لَّ ص   ھِ یِّ ب  ن   انِ س  ى ل  ل  ع    ُ  صَّ ا ق  م  ب   م  ك  ت  ر  ب  خ  أل ل  م  ع  الْ  ن  وا عَ ل  ك  ن  ت   ال أنْ  و  ل   ،ت  ب  ذ  ال ك   وَ  ت  ب  ذ  ا ك  م    ِ  وَ  ر  ب  أكْ  ُ 
 .ھِ یْ ل  ع   ن  ح  ى نَ ذ  الَّ  قِّ ح  ل  ل   فا  ارِ ع   م  ھِ ال  ت  ي ق  ف   راً ص  ب  ت  س  م   م  ھُ ل  ات  ق   ن  م  ل   م  لَّ س  َو  آِلھِ  وَ  ھِ یْ ل  ع  

نداشتم کھ شما در عمل و عبادت  میاگر ب .نھ دروغ گفتم و نھ بھ من خبر دروغ داده شد ،  اکبر
 از کھ یکسان پاداش و اجر ۀبار در خود رسول زبان از خداوند کھ دادمیبھ شما خبر م دیکن یکوتاھ

 فرموده چھ برسانند قتل بھ را ھاآن میھست آن در نکیا کھ یراھ تیحّقان بھ معرفت با و رتیبص یرو
 .است

 بیآس شما بھ داد بیفر را شما کھ آن ،شماکرد فرمود: نکبت بر عبور می ھاآن کشتگان کنار از چون و
 َأمَّاَرةٌ  س  ف  أنْ الشَّیْطَاُن َو را فریب داد؟ فرمود:  ھاآن یچھ کس ن،یالمؤمن ریام ایگفتند:  .رساند
کھ فرمان  یو نفس طانیش .٢٣نَ وُ رھِ اظ   أنَُّھمْ ْتُھُم أ  بَّ ن  اْلَمَعاِصي َو  ْت َلُھمُ ن  یَّ زَ وِء َغرَّْتُھْم ِباْألََماِنيِّ َو ِبالسُّ 

 بایز آنان چشم در را گناھان و داد بیفر دراز و دور یآرزوھا با را ھاآندھنده بھ شّر است 
 .داد یروزیپ پوچ ۀوعد ھاآن بھ و اندینما

وقتی خوارج را در ھم کوبید بھ شدت  × نویسد: تمام سیره نویسان متفقند کھ علیالحدید میابیابن 
ھا را زیر و رو کرد و نتوانست او را بیابد و این امر آن حضرت را در طلب ذوالثدیھ برآمد و کشتھ

بھ ده شد؛ فرمود: بھ خدا سوگند کھ نھ دروغ گفتم و نھ بھ من خبر دروغ دانگران کرد و مرتب می
او  امام ھمچنان بھ جستجو ادمھ داد تا .حتمًا در میان این گروه ھستدنبال این مرد بگردید کھ او 

 ٢٤اش روییده بود.را یافتند کھ مردی بود با دستی ناھنجار کھ مانند پستانی بر سینھ
را کشت با او  از ابوکثیر روایتی نقل شده کھ گفت: وقتی موالیم علی خوارج نھروان کنز العّمالدر 
 ھاآن بھ × شّکی ایجاد شده بود؛ لذا علی ھاآن وری بود کھ در دل مردم از کشتنجشرایط  .بودم

ا م  ك   ینِ الدِّ  ن  م   ونَ ج  ر  خ  یَ  اسا  ن   ي أنَّ ن  ث  دَّ ح   م  لَّ س  آِلِھ َو  وَ  ھِ یْ ل  ع   ى  ُ لَّ ص    َ  يَّ ب  ن   إنَّ  ،اسُ ا النَّ ھَ ا أیُّ یَ  فرمود:
 ھِ یْ د  ى یَ د  إحْ  د  یَ الْ  جُ د  خ  م   دَ و  أسْ  ال  ج  رَ  م  یھِ ف   أنَّ  ك  ل  ذَ  ة  آیَ  وَ ، داً أبَ  یھِ ف   ونَ ودُ ع  ال یَ  مَّ ث   ة  یَ م  الرَّ  ن  م   م  ھْ السَّ  جُ ر  خ  یَ 
 .م  یھِ ف   إالّ  اهُ ي ال أرَ نِّ إف   أةِ ر  م  الْ  ة  م  ل  ح  ك   ة  م  ل  ا ح  ھَ ل   ،أةِ ر  م  الْ  يِ د  ث  ك  

                                                           
 .١/٣٣٨۴ یطبر خیتار ، ٣/٣۴٧ الکامل -٢٣
 .٢/٢٧۶ البالغھ نھج شرح -٢٤



 راست گفت |رسول خدا  ١٣۴

 کھ یریت چون و شد خواھند خارج نید از یمن فرموده است کھ مردمان بھ |خدا  یِّ مردم، ھمانا نب یا
 .گشت نخواھند باز نید ۀریدا بھ گرید شود رھا کمان ۀچل از

 یحت و است زنان پستان مانند کھ است ناھنجار دست کی با یمرد انشانیم در کھ است نیا آنان ۀنشان
 .ھست ھاآن انیم در یکس نیچن ھک دارم نیقی من و دارد زنان پستان نوک مانند ینوک

ھا پیدا کردند و امام فرمود: مردم پس از جستجو، جسد آن مرد را در حاشیۀ نھر، زیر سایر کشتھ
- و بھ یکدیگر تبریک گفتند و تمامی شکشادمان شدند با دیدن او و مردم  .خداو پیامبرش راست گفتند

 ٢٥ھایشان رفت.ھا از دل
 ین قبیل روایات نقل شده کھ ھر کس دوست داشت بھ آن کتاب مراجعھ کند.بسیاری از ا کنز العّمالدر 

 رگزیدهروایات ب
از ابوسعید خدری روایت شده کھ گفت: با پیامبر خدا بودیم کھ بند نعلین ایشان پاره شد و آن حضرت 

اْلُقْرآنِ َكَما َقاَتْلُت َعَلى  ِإنَّ مِْنكُْم َمْن ُیَقاِتُل َعَلى َتْأِویلِ  داد تا تعمیر کند و فرمود: × آن را بھ علی
 جھاد آن لیتنز بر من کھ گونھ ھمان کندیقرآن جھاد م لیھست کھ بر تأو یشما کس انیدر م .َتْنِزیِلھ

 .کردم
َال َو ابوبکر گفت: آیا آن شخص من ھستم؟ فرمود: نھ. عمر بن خطاب گفت: آیا آن شخص من ھستم؟ فرمود: 

ذَ   است. نینعل ۀکنند ریتعم نینھ، بلکھ آن شخص ھم .لنَّْعلْم َخاِصُف ااكُ َلِكنَّھ ُ
 .کردیم ریتعم را آن و بود یعل دست در امبریپ نینعل ھنگام نیا در

 زده ذوق چندان یعل اما دادم او بھ را امبریپ خبر نیا بشارت و رفتھ یعل نزد بھ: دیگو دیابوسع
 ٢٦.داشت اطالع خبر نیا از قبال   خود ایگو و نشد

 منصور بن دیسع و حاکم ،یھقیب ،یعلیابو احمد، از الفضائل کتاب در کنز العّمال صاحب را رخب نیا
 .است کرده نقل
 ۀلیقب ودر عراق بھ نزد ما آمد  یانصار وبی: ابواکندیم نقل صادقیاب از خود، سند   با لیزید ابن

 یا: گفتم و کردم سالم ،شده داخل یو بر من .فرستادند او یبرا من توسط و کرده یقربان یشترزد أ
                                                           

 .األھواء و الفتن کتاب ، ٣١۵۶۶ ثیحد/١١کنز العّمال -٢٥
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 ١٣۵  ( از دین برگشتگان) نامارق

 یگرام تو ۀخان در حضرت آن شدن ادهیپ و خود امبریپ با مصاحبت ۀواسط بھ را تو خداوند وب،یابوا
 با فردا و گروه نیا با امروز شده رو بھ رومردم  با ریبا شمش نمیبیم کھ شده چھ حال. است داشتھ
 ؟یکنیم نبرد گرید یگروھ
با ما  ھمچنینکھ بھ ھمراه علی با ناکثین جھاد کنیم کھ کردیم  با ما عھد کرد |: رسول خدا گفت

یعنی  -ایم آمده ھاآن نبرد کنیم کھ اینک برای جنگ بانیز او با قاسطین  ھمراهپیمان بست کھ 
را  ھاآن علی با مارقین بجنگیم کھ ھنوز در رکابز با ما پیمان بستھ کھ یو ن -معاویھ و اصحاب او 

 ٢٧ام.ندیده
نقل کرده ایت را از مخنف بن سلیم واین ر ،نیز در کتاب الفتن و األھواء بخش افعال العّمال کنزدر 

با شمشیر خود با مشرکان  |کھ گفت: بھ نزد ابوایوب رفتھ و گفتیم: ای ابوایوب، ھمراه رسول خدا 
 ای تا با مسلمانان بجنگی؟!مدهآجنگیدی و حال 

من با . سطین و مارقیناسھ دستھ فرمان داده: ناکثین و ق ما را بھ جنگ با |رسول خدا  گفت: ھمانا
  ٢٨ناکثین و قاسطین جنگیدم و بھ خواست خدا با مارقین نیز خواھم جنگید.

ِإنَّ  فرمود:×  بھ علی | اند کھ پیامبر اکرمنویسد: بسیاری از محّدثان نقل کردهابن ابی الحدید می
 تورا بر  گرانھمانا خدا جھاد با فتنھ ؛جَِھاَد اْلُمشْرِكِیَن ْفُتوِنیَن َكَما َكَتَب َعَليَّ  ََّ َقْد َكَتَب عََلیْكَ جَِھاَد اْلمَ 

  گوید:×  امیر المؤمنین .کرد واجب من بر را مشرکان با جھاد کھ گونھ ھمان دیگردان واجب
وَن َأْن َال ِإَلَھ ِإالَّ  َُّ َو َقْوٌم َیشَْھدُ َقاَل:  ؟َھا اْلجَِھادُ َما َھِذِه اْلِفْتَنُة الَِّتي ُكِتَب َعَليَّ ِفی ،َیا َرسُوَل  َِّ َفُقْلت  

َقاَل:  ؟َفَعَالَم ُأَقاِتُلُھْم َو ُھْم َیشَْھُدوَن َكَما َأشَْھدُ  ؟َأنِّي َرسُوُل  َِّ َو ُھْم ُمخَاِلُفوَن ِللسُّنَّةِ. َفُقْلُت: َیا َرسُوَل  َِّ 
َفاسَْأِل  ََّ َأْن  ،ِإنََّك ُكْنَت َوَعْدَتِني الشََّھاَدةَ  ،دِّیِن َو ُمخَاَلَفِة اْألَْمِر. َفُقْلُت: َیا َرسُوَل  َِّ َعَلى اإلِْحَْداِث ِفي ال

كَ ِبالشََّھاَدِة َأَما ِإنِّي َوَعْدتُ  ؟ُیَعجَِّلَھا ِلي َبیَْن َیَدْیكَ. َقاَل: َفَمْن ُیَقاِتُل النَّاِكِثیَن َو اْلَقاِسِطیَن َو اْلَماِرِقینَ 
َھَذا  ؛َلیْسَ َذا بَِمْوِطنِ َصبْرٍ  ،َفُقْلُت: َیا َرسُوَل  َِّ  ؟َفكَیَْف َصبُْرَك ِإذاً  ،ُیْضَرُب َعَلى َھِذِه َفُتخَْضُب َھِذهِ  ؛ُتسَْتشَْھدُ س  َو 

 ٢٩.َمْوِطُن شُكٍْر. َقاَل: َأجَْل َأصَبْتَ 
 است؟ کدام است واجب من بر آن در دشمن با جھاد کھ یابھ آن حضرت عرضھ داشتم: آن فتنھ

                                                           
 .٣/٢٠٧ البالغھ نھج شرح -٢٧
 .٣١٧٢١ ثیحد/١١کنز العّمال -٢٨
 .٩/٢٠۶ البالغھ نھج شرح -٢٩



 راست گفت |رسول خدا  ١٣۶

- یم عمل من سّنت با مخالف اما دھندیم شھادت من رسالت و خدا تیوحدان بھ کھ یگروھ با جنگ: فرمود
 .کنند
 بجنگم؟ دھند،یم شھادت دھمیم شھادت آن بھ خود آنچھ بھ کھ یگروھ با اساس چھ بر: داشتم عرضھ

 .انددهیورز مخالفت خدا فرمان با و گذاشتھ بدعت نید در ھاآن کھ اساس نیا بر: فرمود
 شھادت نیا کھ دیبخواھ خدا از د؛یاداده خدا راه در شھادت ۀوعد من بھ خدا، رسول یا: کردم عرض

 .ردیپذ انجام شما رکاب در و زودتر
 و امداده شھادت ۀوعد تو بھ من کھ نابد کند؟ جنگ نیمارق و نیقاسط و نیناکث با یکس چھ پس: فرمود

 پس شد؛ خواھد خضاب ]محاسن[ نیا و آمد خواھد فرود ]سر[ نیا بر یضربت و شد یخواھ دیشھ قطعا   تو
 بود؟ خواھد چگونھ وقت آن در تو صبر

 .است شکر یجا بلکھ ستین صبر یجااینجا : داشتم عرضھ
  .یراست گفت ،ی: آرفرمود

و مارقین انجام داده ھمھ اوامر و از جنگ و صلح با ناکثین و قاسطین  × ھر چھ امیر المؤمنین
معجزات و  ،را امتثال فرموده و در خالل این کارھا ھاآن دستورات خدا و پیامبر بوده کھ آن حضرت

 بھ ظھور رسیده است.)  × ی(عل او اخبار غیبی پیامبر و وصیِّ 
 ،یامّ  نبی  مبارک ھای سھ گانۀ فوق انجام دادند اموری بوده کھ از زبان ھا و گروهو تمام آنچھ فرقھ

 مورد نھی قرار گرفتھ و احادیث آن معروف و مشھور بوده است. |اکرم  امبریپ
روا داشتھ شده ھمھ نتیجۀ حّب دنیا و رقابت  × ھا کھ با امام امیر المؤمنینو تمام این دشمنی

خود  × امامجویی و فساد بوده کھ طلبی و حب جاه و سلطھ و برتریناسالم برای رسیدن بھ آن و ریاست
 نیز در این باره فرموده: 



 ١٣٧  ( از دین برگشتگان) نامارق

ِتْلك  ﴿َیُقوُل:  ث  حَیْ بْحَاَنُھ َفَلمَّا َنَھْضُت بِاْألَْمِر َنكَثَْت طَاِئَفٌة َو َمَرَقْت ُأخَْرى َو َقسَطَ آخَُروَن َكَأنَُّھمْ َلْم َیسَْمُعوا  ََّ سُ 
َبَلى َو  َِّ َلَقْد  ﴾و ا ِفي اْألَْرِض َو ال َفسادًا َو اْلعاِقبَُة ِلْلُمتَِّقینَ ُة َنجَْعُلھا ِللَِّذیَن ال ُیِریُدوَن ُعلُ الدَّاُر اْآلخِرَ 

 ٣٠.سَِمُعوَھا َو َوعَْوَھا َو َلكِنَُّھمْ حَِلیَتِ الدُّْنیَا ِفي َأعْیُِنِھْم َو َراَقُھمْ ِزْبِرجَُھا
 یگروھ و شدند خارج نید زا یگروھ شکستند، مانیپ یگروھ گرفتم دست در را حکومت من کھ یھنگام پس
آن سراى آخرت «: دیفرمامی کھ  انددهیرا نشن یتعال یخدا نھرگز سخ ایگو ساختند، شھیپ یستمگر گرید

] از آنِ دھیم كھ در زمین خواستار برترى و فساد نیستند، و فرجام [خوشرا براى كسانى قرار مى
 و کرد جلوه بایز آنان چشم در ایدن اما ددنیفھم زین را آن یمعن و دندیشن چرا، »پرھیزگاران است

 .گرفت را چشمشان آن برق و زرق
مردی از ُحکمای عرب بر آن حضرت داخل شد و گفت: یا امیر وارد کوفھ شد ×  طالبوقتی علی بن ابی

و مرتبۀ خالفت را تو باال بردی  ،المؤمنین، بھ خدا سوگند کھ خالفت از تو زینت یافت نھ تو از خالفت
 ٣١و خالفت بھ تو نیازمندتر بود تا تو بھ خالفت.، فت مقام و مرتبۀ تو رانھ خال

را دانھ دانھ از اطراف جمع آوری کرده و  ھاآن وقتی انسان کھ -این گوھرھای جدا از ھم تأّمل در 
 از یاکننده تأّمل ھر ذھن و روشن دنشید از یانندهیب ھر چشم کھ آوردیم رشتھ بھ بھاگران رھمچون دُ 
 و تیوال دارندگان یبرا ینور ت،یدرا و عقل صاحب   ھر باورِ  و قبول موجب - شودیم ازینیب خواندنش

 .میکنیم بسنده شده یگردآور ُدر نیھم ۀارائ بھ زین ما است؛ تیغا و مبدأ شناخت در یلیدل
 و باد وددر نشیطاھر و نیبیط آل و محمود غمبریپ بر و است کرامت و جود اھل کھ را یوندداخ سپاس

 .نیالعالم ربّ  هللا الحمد

 نادرست یسخن بھ گذرا یپاسخ
کتاب  نیکھ ا یو چون بھ خانھ رفتم بھ سرعت مشغول خواندن آن شدم تا بدانم محقق دمیرا خر یکتاب

دو صفحھ از کتاب را  یکیدر آن آورده است اما ھنوز  یزده چھ مطالب یکرده و پاورق قیرا تحق
 .»یعیش دیالحدیاب ابن«عبارت بر خوردم:  نینخوانده بودم کھ بھ ا

 یکس را یکتاب نیچن ایآ: گفتم دل در و شده متأسف اریبس شده یفسردگدچار ا جملھ، نیا دنید با
! داند؟ینم را یسن و عھیش نیب فرق کھ سدیبنو شرح و ھیحاش آن بر و بدھد قرار قیتحق مورد دیبا

                                                           
 .١/٢٠٠ (خطبة شقشقیھ)البالغھ نھج شرح -٣٠
 .ینیمدا از نقل بھ ،١٨٠/الخلفا خیتار  -٣١



 راست گفت |رسول خدا  ١٣٨

دعا و  یقدر دیعقل! با نیشناخت و ا نیاء   بھ انوشتم: ماش نیآن صفحھ چن یۀحاشھمان وقت در 
 !یکنند تا چشم نخور زانیبر تو ببندند و آو رهیخرمھره و غ

 کھ است جاھالنھ و ھیپایب آنقدر سخنش رایز سمیبنو او سخن بر یردّ  کھ آنم بر تمام ۀعجل با نکیا
 چند و انداختم دیالحدیاب ابن ۀالبالغ نھج شرح بھ یسرسر ینگاھ. ندارد جدل و بحث بھ ازمندین

 بوده، عثمان و عمر و ابوبکر روانیپ از او کھ شود معلوم تا کردم انتخاب را او اتینظر از نمونھ
است؛ پس  نیخیبرگرفتھ از ش یو ن  یو فروع د دیتا آسمان و اصول عقا نیاز زم عھیش دیاز عقا یو یدور

 باشد؟ نیحس و حسن پدر انیعیش از تواندیچگونھ م

 دیحدلایاب ابن دیعقا و اآر
 کھ ھستند معتقد انیبغداد و انیبصر از ما ۀگذشت و حال وخیش ۀھم: سدینویم ٧ یصفحھ  ١جلد  در -١
 انتخاب قیطر ازنص نبوده بلکھ  قیو مشروع بوده و خالفت او از طر حیصح یعتیب ق،یصد   ابوبکرِ  عتیب

 است. دهیاجماع بھ ثبوت رس بھآن،  صحت کھ بوده
را دارند  دهیعق نیایکصدا کھ ھمھ  یوخیش نیو ا آورد؟یم زبان بر را یسخن نیچن عھیش کدام: میوگیم

َأَما َو : دیفرما جاکھ آنخود مخالفت کند؟  امامِ  سخن با کھ ھست یاعھیش چیھ ایآھستند؟  یچھ کسان
 .ْن َمحَلِّي ِمْنَھا َمحَلُّ اْلُقطْبِ ِمَن الرَّحَى َِّ َلَقْد َتَقمَّصََھا اْبُن َأبِي ُقحَاَفَة َو ِإنَُّھ َلیَْعَلمُ أَ 

من  گاهیجا دانستیم کھ یحال در کرد تن بر را خالفت راھنیپ ۀقحافیابپسر  ،بھ خدا سوگند د،یبدان
 است. ایبھ سنگ آس محور، گاهِ یجامقام ھمچون  نیبھ ا

 از یموارد در جز عھیش است؛ بحث یجا ھم دهیرس ثبوت بھ اجماع قیطر از او انتخاب گفتھ نکھیا و
اجماع قائل  نفس   یبرا یارزش چیھ است، کنندگان اجماع جزو نیمعصوم از یکی شود دانستھ کھ اجماع

 .باشد ھمزه حذف بھ ظاھرا دیگویم سخن آن از دیالحدیکھ ابن اب ی. و اجماعستین



 ١٣٩  ( از دین برگشتگان) نامارق

: دیگویم جاکھ آنتا  ...العدل الواحد هللا الحمد: شرح نھج البالغھ یدر ابتدا دیالحدیاب ابن سخن -٢
 فیتکل یمقتضا کھ یمصلحت جھت بھ[خداوند]  و؛  ف  یل  التَّکْ  َتضَاَھاإقْ  ۀ  َلح  ِلَمص   ضَل  األفْ  یَعل   ُضولَ َمف  الْ  َقدَّمَ  وَ 

 مقّدم داشت. ٣٢افضل بر را مفضول بود

او ھمان   است کھ  الحدید از خداوند کدام خدا است؟ اگر مقصوددانم مقصود ابن ابیگویم: نمیمی
ھای آسمانی را فرو فرستاده و پیامبران را بھ ھاست کھ کتابخالق موجودات و پرورش دھندۀ انسان

حاشا و منزه است از اینکھ چنین کاری کرده باشد. شیعھ چنین مقّدم کردن یا  ،رسالت مبعوث نموده
(کنار گذاشتن شخصی کھ ھ چنین عملی دھد چرا کعقب انداختنی را حتی بھ رھبر یک قوم نیز نسبت نمی

تر است) قبیح و از ھمھ لحاظ برتر است و بھ حکومت گماردن کسی کھ بھ لحاظ رتبھ از او پایین
 مستلزم اجحاف است.

دانم این فراز از سخن او چگونھ با بخش ابتدایی سخنش کھ گفت: الحمد هللا الواحد العدل جور من نمی
دھد کھ مفضول را بر الت توصیف کرده و سپس بھ چنین خدایی نسبت میآید؟ او خدا را بھ وصف عدمی

 افضل مقدم داشتھ است.

َأ ﴿: دارد ھمان الھی است کھ آیۀ کریمۀچنین مقّدم و مؤخّر می ی کھ این»الھ«ظاھر این است کھ آن 
بھ آن اشاره  ٣٣وس خویشآیا دیدى آن را كھ برگرفت خداى خویش را ھ ﴾ َفَرَأْیَت َمِن اتَّخََذ ِإلَھُھ َھواهُ 

) قبح و ظلم را یمقّدم شدن مفضول (ابوبکر) بر افضل (عل ای است کھ برای تصحیحِ دارد. این چھ شیعھ
 دھد؟یبھ خدا نسبت م

خواندند را وصیِّ رسول خدا می × علی، | اکرم امبری: پس از وفات پسدینویم ١٣ یصفحھ  ١جلد  در - ٣
 گویند کھ این وصایت در امر خالفت نبوده است.اما می و اصحاب ما منکر این امر نیستند

از مرگ خود اطالع داشتھ و  |کنند کھ رسول خدا نویسد: شیعیان گمان میمی ١۶١صفحھ ی  ١جلد  در -۴
بھ ھمین جھت بھ ابوبکر و عمر فرمان داد با گروه ُاسامھ ھمراه شوند تا شھر مدینھ از این دو تن 

                                                           
 یگرید بر یکی و شود سھیمقا...  و یرفتار ،یاخالق ،ینید ،یاجتماع مرتبھ و مقام و شأن لحاظ بھ نفر دو نیب اگر -٣٢
 دیالحدیاب ابن مراد جااین در و ندیگویم مفضول را مقابل طرف و افضل را است برتر آنکھ باشد داشتھ یبرتر و حیترج

 .مترجم -است ابوبکر اول فھیخل مفضول از یو مراد و×  نیالمؤمن ریاز افضل موال ام
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 راست گفت |رسول خدا  ١۴٠

اند در بھ آسانی صورت پذیرفتھ مسلمانانی کھ در مدینھ مانده × رای علیخالی باشد و امر خالفت ب
 کمال آرامش با علی بیعت کنند ...

از معجزات و عمل پیامبر این در حقیقت، گویم: آیا این گمان و پندار است یا حقیقت و واقع؟ می
 |ین فرمان رسول خدا ماند کھ چرا او در ھر صورت این سؤال باقی میدالیل نبوت آن بزرگوار است 

مورد اطاعت قرار نگرفت؟ با اینکھ آن حضرت فرمان تجھیز سپاه اسامھ را چندین بار مورد تأکید 
قرار داد. دیگر اینکھ چگونھ آن حضرت از مرگ خود اطالع نداشتھ در حالی کھ شاگردان ایشان و اصحاب 

 اند؟رخوردار بودهھمچون ُرشید َھَجری از علم بالیا و منایا ب × امیر المؤمنین

بھ وقوع  را داشت،از آن قصد پیشگیری و آیا دلیلی قوی تر از این ھم ھست کھ تمام آنچھ پیامبر 
 پیشی گرفتند و شد آنچھ شد. × از علی ،بیعت از مردمگرفتن پیوست؟ یعنی این دو تن در 

فراوان است و کسی کھ در اخبار و آثار در این باب بسیار  کھاننویسد: بدمی ۵٩صفحھ ی  ٢جلد  در -۵
بر خالف اعتقاد امامّیھ، ھیچ  این آثار و اخبار تأّمل کند و انصاف را رعایت نماید خواھد دانست کھ

 صریح و قطعی کھ شک و احتماالت در آن راه نداشتھ باشد وجود ندارد... نص  
خود، دلیل بر قیفھ) (حدیث سنویسد: این حدیث می ١٢صفحھ ی  ۶جلد  بعد از ذکر جریان سقیفھ در -۶

یا ھر کس دیگر وجود داشتھ باشد؛ چرا )  × (علیبطالن این مّدعا است کھ نصّی بر خالفت امیر المؤمنین 
 فھیسق ثیحد سرتاسرشد در حالی کھ در کھ اگر چنین نصّی وجود داشت در سقیفھ بھ آن نص استدالل می

 .امدهین انیاز نصّ بھ م یسخن

) بھ جھت ×  یاست کھ آن حضرت (عل نیمحمول بر ا ھااین ۀھم: سدینویم ١١١ یصفحھ  ١١جلد  در -٧
داشتھ در طلب حکومت برای  |دیده و خویشاوندی نزدیکی کھ با پیامبر اکرم فضیلتی کھ در خود می

خود برآمده و در نزد ما داللتی بر اینکھ نّصی از جانب پیامبر بر جانشینی او وجود داشتھ ندارد؛ 
ترین کار این بود کھ بھ مردم بگوید: زحمتی در این زمینھ وجود داشت آسان ترین و بیزیرا اگر نصّ 

شما را بھ پیروی از من فرمان داده و  |آی مردم، از مرگ پیامبر زمان زیادی نگذشتھ و رسول خدا 
 مرا بھ جانشینی خود در میان شما منصوب کرده...



 ١۴١  ( از دین برگشتگان) نامارق

دانستھ قرار گیرد منصفانھ اگر مورد تأّمل و دّقت  ھاایننویسد: ھمۀ می ١١٢صفحھ ی  ١١جلد  در -٨
خواھد شد کھ شیعھ در یک جنبۀ قضیھ درست رفتھ اما در جنبۀ دیگر قضّیھ بھ اشتباه افتاده است. اما 

از بیعت با خلفا ×  آن بخش کھ شیعھ در آن راه درست را پیموده این است حضرت امیر المؤمنین
دانست. اما آن جنبھ این کار نداد و خالفت و حکومت را شایستۀ خود میامتناع کرد و بھ سادگی تن بھ 

کھ شیعھ در آن بھ اشتباه رفتھ، این عقیده است کھ خالفت بالفصل علی با نصّی آشکار از پیامبر بھ 
اند اما در اثر ریاست طلبی و از آن خبر داشتھ ھاآن اثبات رسیده کھ ھمۀ اصحاب پیامبر یا بیشتر

 مورد مخالفت قرار گرفتھ است. ح،یصر آن نصِّ  ،ا بر آخرتترجیح دنی
و تنھا پاسخ  داردیو جواب بر نم ردّ  ات،یواقع انکار و یلجباز: در پاسخ ھمة این مطالب باید گفت

َو َحشَْرنا  َو َلْو َأنَّنا َنزَّْلنا ِإَلْیِھُم اْلَمالِئَكَة َو َكلََّمُھُم اْلَمْوتى﴿: دیمتعال است کھ فرما یآن، سخن خدا
فرستادیم و [اگر] و اگر ما فرشتگان را بھ سوى آنان مى. ٣٤﴾ٍء ُقُبًال ما كاُنوا ِلُیْؤِمُنواَعَلْیِھْم ُكلَّ شَيْ 

آوردیم، باز ھم آمدند، و ھر چیزى را دستھ دستھ در برابر آنان گرد مىمردگان با آنان بھ سخن مى
 .آوردندایمان نمى

] اطمینان نخواھیم و بھ باال رفتن تو [ھم .٣٥)ِقیَِّك َحّتى ُتَنزَِّل َعَلْینا ِكتاًبا َنْقَرُؤهُ َو َلْن ُنْؤِمَن ِلرُ ( و
 .داشت، تا بر ما كتابى نازل كنى كھ آن را بخوانیم

 بلكھ ھر مردى از ٣٦﴾ ُصحًُفا ُمَنشََّرةً  َبْل ُیریُد ُكلُّ اْمِرٍئ ِمْنُھْم َأْن ُیْؤتى ﴿ھمچنین این آیۀ کریمھ کھ: 
 .ھایى سرگشاده دریافت كندایشان خواھد كھ نامھ

الحدید و بر ابن ابیطالب ر والیت و خالفت علی بن ابیدده اگشسرھایی نامھبنابراین اگر فرشتگانی با 
 خواھند ھاکتاب فیدست بھ تأل ،در آن کیو تشک باز ھم در ردّ  ،گواھی دھندنازل شوند و امثال او 

 .زد
 در حیصح قول: سدینویم کھ ١٥٠ یصفحھ  ٦جلد  در عمر و ابوبکر بر فاطمھ مخش ۀبار در او نظر -٩

 دو نیا کرد تیوص و بود ناراحت عمر و ابوبکر از کھ رفت ایدن از یحال در او کھ است نیا من نزد
                                                           

 ١١١/نَعامه اسور -٣٤
  ٩٣اسراء/ - ٣٥
 ٥٢/ مدَّثِّروره س  -٣٦



 راست گفت |رسول خدا  ١۴٢

 یپوش چشم و گذشت موجب کھ است ییکارھا از ما اصحاب نزد در امور نیا اما نخوانند نماز او بر تن
 .است

 خشم با و خوشنود او یخوشنود و تیرضا با خداوند :کھاست  معتقد ھیّ نظر نیخالف ا بر عھی: شمیگویم
 ٣٧.ردیگیم خشم فاطمھ

 ھایعل   سالم فاطمھ ۀخان بھ ھجوم انیجر ۀدربار بحث اما و: سدینویم ١٦٨ یصفحھ  ١٧جلد  در یو -١٠
 البتھ اندباره نقل کرده نیدر ا عھیو ش یمرتض دیاست کھ س یاتیصحت روا من، نزد در ظاھر کھ گذشت

 .ھاآنبلکھ بعضی از  ھاآن ۀھم نھ
 قوت بر داللت نیا و باشدبوده و پشیمان البتھ ابوبکر حق داشتھ کھ بعد از آن از این جریان متأسّف 

 یبرا یکرامت و منقبت باشد او بر ینقص و طعن آنکھ از شیب انیجر نیا و بوده خدا از او ترس و نید
 .بود او
 ۀدر بار نکھی: خالصھ اسدینویم ٨٢ یصفحھ  ١٤جلد  در کھ طالبابو مانیا در دیالحدیاب ابن توقف -١١

 ایقوم خود از دن نیھست کھ او بر د زین یاریبس اتیروامقابل،  درھست  یادیمسلمان شدن او اخبار ز
 نیا در دیبا ،یدر نزد قاض لیدل دو تعارضِ  ھمچون ات،یروا نیب لیقواعد جرح و تعد یرفت و بھ مقتضا

 کرده توقف ابوطالب اوردنین ای آوردناسالم  امرِ  در جھت نیھم بھ زین من و کرد توقف امور گونھ
 .دھمینم ینظر

بن  یعل نیالعابد نیامام ز کھچنانو  کندیم نگاه ابوطالب بھ ایاوص و ایاول چشم بھ عھیش: میگویم
ِبي طَاِلبٍ َمثَُل َأْصحَابِ اْلكَْھِف َأسَرُّوا اإلِْیَماَن َو َأظَْھُروا الشِّْرَك َفآَتاُھُم  َُّ َأجَْرُھمْ ِإنَّ َمثََل أَ  فرموده: نیالحس  .َمرََّتیْن

 و کردندیم کفر ابراز ظاھر بھ و پنھانخود را  مانیاصحاب کھف است کھ ا ثَل  م   ،ابوطالب َمثَل   ھمانا
 .فرمود تیعنا ھاآن بھ برابر دو یپاداش خداوند

                                                           
 آمده: تدر برخی عبارا »يؤذينی ما آذاهامني ضعة فاطمة ب:«فرمود |در منابع و مصادر معتبر اھل سّنت این حدیث متواتر نقل شده کھ پیامبر -٣٧
فاطمھ پاره تن من است. ھر کس او را بیازارد مرا آزرده است و ھر کس او را بھ خشم آورد مرا بھ خشم ». فمن أغضبها اغصبنی«

 ).و.. ۲۱۹و۴/۲۱۰ صحيح بخاری،  ۴/۵ مسند احمد ابن حنبل،  ۵/۳۵۹ سنن ترمذی،  ۷/۱۴۱(صحيح مسلم.آورده است



 ١۴٣  ( از دین برگشتگان) نامارق

اسالم  یاری ۀبھ عالو دھدیدرونش خبر م ھمچنین شعری گفتھ کھ داللت بر ایمان او داشتھ و نثری کھ از
 .است آشکارتر مقصود رساندن در یحیصح خبر و آشکار نصِّ  ھر از اوبا دست و زبان 

 .است یعل پسرش یۀناح از ابوطالب مشکل اما
 :سدینویم ٥٩ یصفحھ  ٧جلد  در کھ) فرجھ یتعال  (عجل  منتظر یامام مھد ۀنظر او در بار -١٢

 «بأبی ابن خیر االماء در بارۀ او فرموده: × علی کھ امام ستیموعود ک تیشخص نیگفتھ شود: ا اگر
است و  ھاآن شود: امامّیھ معتقدند کھ او امام دوازدھمپدرم فدای پسر بھترین کنیزان؟ گفتھ می

پندارند کھ او از نسل فاطمھ است اما در ولی اصحاب ما چنین می .است فرزند کنیزی بھ نام نرجس
 »آید و اآلن موجود نیست.آینده از کنیزی بھ دنیا می

اولین کسی کھ برای معتقدان بھ غیبت در شیعھ این سخن  کھاننویسد: بدمی ٢٠٠صفحھ ی  ١٢جلد  در -١٣
نھ کشتھ شده گر چھ در ظاھر و پیش چشم مردم است و نھ مرده و  زنده ھاآن کرد کھ اماممطرح را 

؛ پس بر سید مرتضی و طایفۀ او واجب است کھ از عمر ممنون ٣٨عمر بوده است ،کشتھ شده یا مرده باشد
 بنیان نھاد. ھاآن و متشکر باشند کھ اساس این اعتقاد را برای

شیعھ در  و اصوالً است حتمی وص فرجھ) بر اساس نصلی عاتگویم: اعتقاد شیعھ بھ غیبت امام (عجل   می
در اثبات مسئلۀ غیبت امام خود بھ نظر عمر اعتماد کرده استناد کرده کھ عمر کدام مسئلھ بھ نظر 

 ؟باشد
حال ای محقق، آیا از روی علم و تحقیق گفتی کھ . الحدید استای از آرا و عقاید ابن ابیاین گوشھ
 الحدید شیعھ است؟ابن ابی

-م علی بن ابیات کھ معتقد بھ امامت و والیت دوازده امام باشد کھ اولینشان امتنھا کسی شیعھ اس
 خدا بر خلق ھستند. حجت ھاآن طالب و آخرینشان مھدی منتظر است و اینکھ

                                                           
 ھاچشم از بلکھ نرفتھ، ایدن از حضرت آن کھ کرد ادعا عمر |اکرم  امبریپس از رحلت پ ،یخیتار یبر طبق نقل -٣٨
 داده یریآممغالطھ جواب نیچن عمر، کار نیا بھ یمرتض دیس اشکاالت بھ پاسخ در دیالحدیاب ابن و است دهیگرد بیغا
 .مترجم -است



 راست گفت |رسول خدا  ١۴۴

تبعیت کند یا حکمی  ھاآن بگیرد و ھر کس از غیر ھاآن شیعھ کسی است کھ تمام امور دین خود را از
نزد شیعھ حال ھمان کسی را دارد کھ پیراھن خالفت را بھ نا حق بر تن  از احکامشان را رد کند در

 کرد.
الحدید ھمچون شاید آنچھ این محقق! را بر آن داشت تا این سخن را بگوید این بود کھ ابن ابی

 سروده است؛ مانند شافعی کھ گفتھ:  ^پیشینیان خود اشعاری در مدح و ثنای علی و اھل بیت

 ٣٩.افضی بودن است پس جن و انس شاھد باشند کھ من رافضی ھستماگر حبِّ آل محمد ر

 و نیز گفتھ:
 .ای است کھ خداوند در قرآن آن را نازل کرده استای اھل بیت پیامبر محبت شما فریضھ

 ٤٠،در بزرگی شأن شما ھمین بس کھ ھر کس در نماز بر شما درود نفرستد نمازش نماز نیست

داند چون خالی از اعتقاد بھ امامت ا بھ ھیچ وجھ دارای ارزش نمیاما شیعھ این گونھ مدح و ثنا ر 
 نقیاد در برابر سلطھ و فرمانروایی آنان است.و ا

 شجرۀ ملعونھ
، آمدهھای محّدثان بھ حّد استفاضھ رسیده در کتاب ھاآن نویسد: در اخباری کھ شیوعالحدید میابن ابی

را در این  ھاآن و خالفت را در دست خواھند گرفت ورسول خدا خبر داده است کھ بنی امیھ پس از ا
َو ما جََعْلَنا الرُّْؤَیا الَّتي َأَرْیناَك ِإالّ ِفْتَنًة ﴿این خبر در تفسیر آیۀ شریفۀ : . باره مذّمت فرموده است

بنی امیھ را  ،باند: آن حضرت در خوااست کھ مفسران گفتھ  ٤١﴾ِللّناسِ َو الشَّجََرَة اْلَمْلُعوَنَة ِفي اْلُقْرآنِ 

                                                           
 فلیشھد الثقالن أنى رافضي   إن كان رفضا حب آل محمد          -٣٩
 م             فرض من   في القرآن انزلھـكل بیت رسول   حبّ آ ای -٤٠

 لھ الصالةعلیكم  م            من لم یصلّ ـكـكفاكم من عظیم القدر أنّ     
مردم قرار  و آن رؤیایى را كھ بھ تو نمایاندیم، و [نیز] آن درخت لعنت شده در قرآن را جز براى آزمایش - 41

  )٦٠/اسراء.(ندادیم



 ١۴۵  ( از دین برگشتگان) نامارق

 |از شخص رسول خدا این لفظ روند. کھ ھمچون میمون بر منبر او پریده و باال و پایین می انددیده
درخت «اب را چنین تعبیر فرموده و این خواب موجب نگرانی حضرتش گردیده سپس فرمود: واست کھ این خ

 ٤٣و ٤٢.»لعنت شده بنی امیھ و بنی مغیره ھستند

و او از پدرش  یثیاز نصر بن عاصم ل ،متکلم نویسد: شیخ ما ابوعبد  بصریِ می ٧٩ صفحھ ی ۴جلد  وی در
 خدا رسول خشم و خدا خشم از ندیگویم مردم کھ دمیشن و رفتم خدا رسولکھ گفت: بھ مسجد  کندینقل م

 را انیابوسف پدرش دستبرخاست و  ھیمعاو ش،یپ یساعت: گفتند شده؟ چھ: گفتم! میبریم پناه خدا بھ
َلَعَن  َُّ التَّاِبَع َو اْلَمْتبُوَع ُربَّ َیْوٍم ِألُمَِّتي ِمْن ُمَعاِوَیَة : فرمود |از مسجد خارج شدند و رسول خدا  گرفتھ،

 .ِذي اْألَسَْتاه
 امتخواھد داشت  یچھ روز کند؛ لعنت رودیم او دنبال بھ کھرا  آن و افتاده جلو کھرا  آن خداوند

 ).بزرگ منینش صاحب یعنی(.األستاهیذ یۀمعاو نیا ازمن 

براء بن عازب گفت: ابوسفیان و معاویھ و نصر از عبدالغفار بن قاسم از ُعَدّی بن ثابت نقل کرده کھ 
- آنخداوندا،  .اللَُّھمَّ َعَلْیكَ ِباْألَُقْیِعس ؛َمْتُبوعَ اْلَعنِ التَّاِبَع َو الْ  اللَُّھمَّ عرض کرد:  |رسول خدا ، آمدندمی
 براء از. ِعسیبھ دنبال او است را لعن کن. خداوندا، بر تو باد بھ ُاق کھآنو  دیآ شیاز پ کھ

 ٤٤.ھیمعاو: گفت ست؟یک عسیُاق دندیپرس

ای بھ من حدیث کرد: با عده و از بلید بن سلیمان روایت شده کھ گفت: اعمش بھ نقل از علیِ اقمر بر
رفتیم کھ رسول شد کھ بھ نزد مردی مید گفتیم کاش مینزد معاویھ رفتیم. وقتی نیازھایمان برآورده ش

عمر رفتھ و گفتیم: ای صحابی رسول خدا، از آنچھ  نرا بھ چشم دیده باشد لذا بھ نزد عبد  ب |خدا 
اگر بھ من خبر  و گفت: دفرستامن دنبال ای ما را خبر ده. گفت: این (معاویھ) بھ دیده و شنیده

 کنی گردنت را خواھم زد.ل میبرای مردم حدیث نقبرسد کھ 
من در برابر معاویھ زانو زدم و گفتم: دوست دارم تیزترین شمشیرھای سپاه تو بر گردنم باشد. گفت: 

 خواھم با تو بجنگم یا تو را بکشم.نمی ،بھ خدا سوگند
                                                           

 .٩/٢٢٠  البالغھ نھج شرح -٤٢
 .١۴/٣٩ و ١١/١۶٣  کنز العّمال ، /ذیل آیھ شریفھ٢٠جی راز فخر ریتفس ،١٠/٢٨٢ج یقرطب ریتفس -٤٣
 .٢١٨/نيصف ةوقع -٤٤



 راست گفت |رسول خدا  ١۴۶

رای شما بام در بارۀ او شنیده | شود کھ من آنچھ از رسول خداتھدید معاویھ باعث نمی ،بھ خدا سوگند
را دیدم کھ بھ دنبال معاویھ فرستاد کھ برخی چیزھا را برای آن حضرت  |بازگو نکنم: رسول خدا 

 |بھ نزد آن حضرت باز گشت و عرض کرد: معاویھ مشغول خوردن است. رسول خدا  آن شخصنوشت. می
 اید معاویھ از غذا سیر شود؟فرمود: خداوند شکمش را سیر نکند؛ آیا دیده

دید کھ ابوسفیان سواره است و معاویھ و  |گذشت پیامبر اکرم معاویھ از گذرگاھی می وی گوید:
 را دیدند ھاآن ،کنند. وقتی آن حضرتمرکب او و دیگری پشت سر آن حرکت می یبرادرش یکی جلو

 لعن را سواره و رودنبالھ و دار جلوخداوندا،  .اللَُّھمَّ اْلَعنِ اْلَقاِئَد َو السَّاِئَق َو الرَّاكِبفرمودند: 
 .کن

ھایم کھ کور شده کر ھایم ھمچون چشمگفتیم: آیا تو خود این را از پیامبر شنیدی؟ گفت: آری، گوش
 ٤٥شود اگر دروغ گفتھ باشم.

. معاویھ را نفرین کرده است |نویسد: اخبار فراوانی وجود دارد کھ پیامبر اکرم الحدید میابن ابی
ت بھ دنبال معاویھ فرستادند و فرستادۀ ایشان او را در حال خوردن این در زمانی بود کھ آن حضر

بود کھ فرمود:  جااینیافت. بار دیگر بھ دنبال او فرستادند و او ھنوز در حال خوردن بود؛ 
 خداوندا، شکمش را سیر نکن. شاعر نیز در این باره از قول آن حضرت گفتھ است:

 ٤٦ھای او است معاویھ (سگ)گویا در روده نم)یکی از اصحابم شکمی دارد چون ھاویھ (جھ
افرادی بودند کھ بھ پرخوری  |در میان اصحاب پیامبر اکرم نویسد: می ٣٩٨صفحھ ی  ٨جلد  وی در

 معاویھ بود. ھاآن مشھور بودند و یکی از
 چنین آورده: األکلھ کتابابوالحسن مداینی در 
تر بود و بعد از آن، برایش مفصّلاز بقیھ  ،عدهخورد کھ آخرین ووعده غذا می معاویھ در روز چھار

تا سھ  ،آوردند. غذا خوردن او با زیاده روی ھمراه بود و دوآبگوشتی با چربی و پیاز فراوان می

                                                           
 .٢٢٠/وقعة صفين -٤٥
  .۴/۵۵ البالغھ نھج شرح ، یۀمعاو أحشائھِ  یف کأنّ        یۀکالھاو بطنھُ  یل صاحِب   و -٤٦



 ١۴٧  ( از دین برگشتگان) نامارق

گفت: ای کشید و میخورد تا بھ پشت دراز میکرد تا دست از غذا بکشد و آنقدر میحولھ را آلوده می
 ٤٧سوگند خستھ شدم اما سیر نشدم. غالم، سفره را جمع کن کھ بھ خدا

: گفت کھ کرده نقل یزداَ  از سلیمان بن عمرو احوصِ زیاد و نصر از محمد بن فضیل از یزید بن ابی
کھ بودند  |: چند نفر با رسول خدا گفتیم کھ دهیشن یاسلم ۀابوبرز از کھ داد خبر من بھ ابوھالل

ایستاد و بھ  ھاآن یکی از. کھ صدا از کجا استشدند نجکاو بھ گوششان خورد و کو آوازی غنا  صدای
 و این ماجرا قبل از تحریم شراب بود... صدا رفتآن دنبال 

این معاویھ و عمرو بن عاص  :گشت گفتباز |آن مرد بھ منبع صدا رسید و چون بھ نزد رسول خدا 
 .خواندندبودند کھ ھر کدام در پاسخ دیگری شعری می

اللَُّھمَّ اْرُكسُْھْم ِفي اْلِفْتنَةِ داشت و بھ درگاه خدا عرضھ داشت: ربھ آسمان بدست  |رسول خدا  جاایندر 
آتش دوزخ  یخداوندا، آنان را با سر در فتنھ فرو بر و بھ سو ٤٨.ا  َرْكسًا اللَُّھمَّ ُدعَُّھْم ِإَلى النَّاِر َدعّ 

 .یدنیبِکش آن ھم چھ کش
شنیدن غنا و عالقھ بھ خوانندگان و نوازندگان بر  نویسد: معاویھ پسرش یزید راالحدید میابن ابی

بان خودم زآوری. یزید گفت: بھ شخصیت خود را پایین می ،سرزنش و مالمت کرد و گفت: تو با این کار
زبان ابوسفیان پسر حرب و ھند دختر عتبھ را نیز  ،با تو سخن بگویم؟ گفت: بھ زبان خودت سخن بگو

عاص برای من نقل کرد و پسرش عبد  را نیز شاھد العمرو بن  ،سوگند بھ کمک بگیر. یزید گفت: بھ خدا
 بر صداقت سخنش گرفت کھ:

داد و نیز کرد و بھ عنوان خلعت و جایزه بھ مغّنیان میھای خود را از تن بھ در میابوسفیان باالپوش
ھای ق آورند کھ لباسگفتھ کھ روزی دو کنیز از عبد  بن جدعان چنان آوازی سر داده و او را بھ شو

بھ ھمراه عّفان بن  ھمچنینوی  .بخشید تا لخت مادرزاد شدمی ھاآن خود را یکی یکی در آورده و بھ
گرداندند و تمام ابی العاص گاه کنیزی از عاص بن وائل را بر گردن خود سوار کرده و در ابطح می

کردند. حال ای پدر، چھ ان مشاھده میقریش این کنیز را یک بار بر دوش پدرت و بار دیگر بر دوش عف
 ؟!دانیعملی را بر من ناپسند می

خدا رویت را زشت گرداند، بھ خدا کھ ھیچ کس این مطالب را بھ پدر تو معاویھ گفت: ساکت شو کھ 
یبد و رسوا کند. در حالی کھ ابوسفیان بسیار بردبار، دارای رمگر خواستھ تو را بف ،ملحق نکرده

                                                           
 .٣/٢٢٨ – ٢١٢:  األبرار عیرب -٤٧
 .٢١٩:  وقعة صفين -٤٨



 راست گفت |رسول خدا  ١۴٨

، با گذشت و عمیق بود و قریش او را جز بھ واسطۀ برتری و فضلی کھ داشت ھوااز  نظری بیدار، دور
 ٤٩بھ سروری برنگزید.

ای بنی امّیھ خود را برای مغّنیان فآورده: بھ اسحاق بن ابراھیم گفتم: آیا خل التاججاحظ در کتاب 
 کردند]کردند؟ [یا از پشت پرده بھ آواز آنان گوش میو ندیمان آشکار می

میان خلیفھ و معاویھ، مروان، عبدالملک، ولید، سلیمان، ھشام و مروان بن محمد در خالفت : گفت
داد بر احدی از ندیمان آشکار نبود؛ چرا کھ گاه خلیفھ ای بود و آنچھ خلیفھ انجام میندیمان پرده

داده و ھای خود را حرکت از فرط طرب و خوشی از خواندن مغّنی منقلب شده بھ حرکت در آمده کتف
 دید.شد و این امور را ھیچ کس جز کنیزان خاص نمیرقصیده و گاه لخت می

کشید و یا حرکت و شد یا خلیفھ از شوق فریادی میالبتھ در صورتی کھ از پشت پرده صدایی بلند می
و گفت: بس کن ای کنیز، تمامش کن؛ دار میکرد پردهشد کھ از حّد معمول تجاوز میرقص چندان شدید می

کرد کھ این کارھا و صدا ھا از برخی کنیزکان است نھ از پیش ندیمان چنان وانمود می ،با این کار
 خلیفھ.

اما باقی خلفای اموی از اینکھ در حضور ندیمان و نوازندگان و خوانندگان برقصند و لخت شوند 
نگی در برابر دیگران در ھرزگی و وقاحت در حضور ندیمان و برھ ھاآن ابایی نداشتند و ھیچ کدام از

 رسید.مباالتی در کردار، بھ پای یزید بن عبدالملک و ولید بن یزید نمیو بی
تا روزی کھ از دار گفتم: عمر بن عبدالعزیز چگونھ بود؟ گفت: از وقتی کھ خالفت را در دست گرفت 

مدینھ بود گاه  اما پیش از خالفت کھ امیرھیچ صدایی بھ غنا در گوش او طنین انداز نشد دنیا رفت 
زد و گاه کھ در گاه کف می ،شدپسند از او صادر نمیناکارھای ولی کرد آواز و غنا گوش میبھ 

از حّد معمول در خوشی کرد اما ھرگز غلطید و با حرکت پاھایش خوشی خود را ابراز میرختخواب بود می
 ٥٠رساند.رفت و کار را بھ مسخرگی نمیبیرون نمی

                                                           
 .٨/١٣٠  البالغھ نھج شرح -٤٩
 ٣٠/العروس تاج -٥٠



 

 دیثبخشی از مصادر ح
ابوایوب انصاری در عراق بھ نزد ما آمد و از صحابی جلیل ابوایوب انصاری؛ ابوصادق گوید:  -١

 یا: گفتم و کردم سالم ،رفتھ یو نزد من .فرستادند او یبرا من توسط و کرده یقربان یشتر دقبیلۀ َازْ 
 داشتھ یگرام تو ۀانخ در حضرت آناقامت  و خود امبریپ با مصاحبت ۀواسط بھ را تو خداوند وب،یابوا
 یگروه و فردا با گروھ نیامروز با ا شده، رو بھ رو مردم با ریشمش با نمیبیم کھ شده چھ حال. است

 ؟یکنینبرد م گرید
با ما عھد کرد کھ بھ ھمراه علی با ناکثین جھاد کنیم کھ کردیم و با ما پیمان  |: رسول خدا گفت

یعنی معاویھ و اصحاب او  -ایم آمده ھاآن نک برای جنگ بابست کھ با او با قاسطین نبرد کنیم کھ ای
 ٥١ام.را ندیده ھاآن و نیز با ما پیمان بستھ کھ در رکاب علی با مارقین بجنگیم کھ ھنوز -

و رسول ، گویداند کھ گفت: ھمانا راھنما بھ اھل خود دروغ نمیو علقمھ و اسود از ابوایوب نقل کرده
 ٥٢مراه علی با سھ گروه جنگ کنیم: ناکثین، قاسطین و مارقین ...الخ.بھ ما فرمان داد ھ |خدا 

عّتاب بن ثعلبھ گوید: ابوایوب انصاری در زمان خالفت عمر گفت: رسول خدا مرا فرمان داد تا با 
ب علی نبرد کنم. اصبغ بن نباتھ نیز مانند ھمین را نقل کرده با اناکثین و قاسطین و مارقین در رک

 ٥٣ما را فرمان داد... . |فت: رسول خدا این تفاوت کھ گ
ضھ رما را بھ جنگ با ناکثین و قاسطین و مارقین فرمان داد. ع |خدری گفت: رسول خدا  ابوسعید -٢

برویم؟  ھاآن اما با چھ کسی بھ جنگ ،فرمان دادی ھااینداشتیم یا رسول  ، ما را بھ جنگ با 
 ٥٤.»طالببا علی بن ابی«فرمود: 

َأَمَرِني َرسُوُل  َِّ صَلَّى فرمود: ری گفت: در روز نھروان از امیر المؤمنین علی شنیده شد کھ میخلید عص -٣
 نیناکث با تا داد فرمان مرا |خدا  رسول ٥٥.َو اْلَماِرِقین  َُّ َعَلیِْھ َو آِلِھ ِبِقَتاِل النَّاِكِثیَن َو اْلَقاِسِطین

 .کنم نبرد نیمارق و نیقاسط و
                                                           

 .۶/٨٨  کنز العّمال ، ٧/٣٠۶ ریکث ابن خیتار ، نیا بھ ھیشب یعبارت با حاکم نیاربع ، ۵/۴١ عساکر ابن خیتار -٥١
 .٧/٣٠۶ ریکث ابن خیرتا ، ٧/یھکفا ، یگنج ، ٣/١٨٧  یبغداد بیخط خیتار -٥٢
 بھ را آن زین یوطیس کھچنان )اندکرده نقل حیصح سند(با  اندکرده جیتخر را تیروا نیا یطبر و حبان ابن حافظ -٥٣
 .٣/۵٣ عابیاست در ، البرّ  عبد ابن و آورده خود نیاربع در حاکم تیروا
 ابن ، ٧٢/ھیکفا در یگنج حافظ و کرده ذکر را آن یوطیس کھچنان کرده جیتخر را ثیحد نیا خود نیاربع در حاکم -٥٤
 .نیز آورده است ١٩٠/مناقب در یخوارزم و ٧/٣٠۵  خشیدرتار ریکث



 راست گفت |رسول خدا  ١۵٠

 ٥٦علی را ... ھمان حدیث. |  بن مسعود گفت: رسول خدا عبد -۵
علی  ،عبد  بن مسعود گفت: روزی رسول خدا صّلی   علیھ و آلھ بھ منزل ُاّم سلمھ رفت در ھمان وقت -۴

اْلَماِرِقیَن ِمْن  َیا ُأمَّ سََلَمَة َھَذا َو  َِّ َقاِتُل اْلَقاِسِطیَن َو النَّاِكِثیَن وَ فرمود:  |نیز آمد؛ رسول خدا 
  .کرد خواھد جنگ نیمارق و نیناکث و نیقاسط با من از بعد نیا سوگند خدا بھ سلمھ، ُامّ  یا ٥٧.َبْعِدي

بست کھ بعداز  مانیمن پ با | امبریپ فرمود:شنیدم کھ می × علی بن ربیعۀ والبی گفت: از علی - ۶
 ٥٨.کنم کاریپ نیو مارق نیو ناکث نیاو، با قاسط

 بھ ٥٩.◌  ُأِمْرُت بِِقَتاِل النَّاكِِثیَن َو اْلَقاسِطِیَن َو اْلَمارِِقینن عباده گفت: علی علیھ السالم فرمود: سعد ب - ٧
  .شدم داده فرمان نیمارق و نیقاسط و نیناکث با جنگ
 تا داد فرمان مرا |خدا  رسولروایت کرده کھ فرمود:  × ابن عساکر از طریق زید شھید از علی -٨

 ٦٠.کنم نبرد نیمارق و نیقاسط و نیناکث با
َو اْلَقاِسِطیَن  ◌  اْلَماِرِقین :ُأِمْرُت بِِقَتاِل َثَالَثةٍ نقل کرده کھ فرمود:  × انس بن عمرو از پدرش از علی -٩

 .نیو ناکث نیو قاسط نیبھ جنگ با سھ دستھ فرمان داده شدم؛ مارق .َو النَّاِكِثینَ 
 نیز آمده است. ٣٠۵ص ٧جکثیر در تاریخ ابن  کھچنانابن عساکر این روایت را تخریج کرده 

 نیو مارق نیو قاسط نیبھ جنگ با ناکث فرمود:شنیدم کھ می × ابوسعید مولی رباب گفت: از علی -١٠
 ٦١فرمان داده شدم.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 .٧/٣٠۵ خیتار در ریکث ابن ، ٨/٣۴٠ خیتار در بیخط -٥٥
 ھیحاش ، ٣/۵٣:  عابیاست در ابوعمرو نیھمچن کرده اخراج را ثیحد نیا قیطر دو بھ خود نیاربع در حاکم و یطبران -٥٦
 .٧/٢٣٨ الزوائد مجمع در یثمیھ و ۀإلصابا

 ، یبغو حیمصاب از نقل بھ ٢۴/السؤول مطالب ، ٧/٣٠۵ ریکث ابن خیتار ، ٢/٢۴٠ ۀالنضر اضیالر ، حاکم نیاربع -٥٧
 .۶/٣٩١ کنز العّمال ، ٢٧ باب نیالسمط فرائد

 را آن زین یعلیابو ، ٧/٢٣٨:  معمج در یثمیھ حافظ ، اندکرده جیتخر را تیروا نیا وسطألا در یطبران و بّزار -٥٨
 ،  ٣٧/۵۵ المعیار و الموازنۀ ،  ٣/٢١٧ المواھب شرح در یزرقان ، ٧/٣٠۴ ریکث ابن خیتار در کھچنان کرده جیتخر

 .١٩٠/مناقب در یخوارزم
 .۶/٧٢ کنز العّمال ، ٧/٣٠۵ ریکث ابن.ک : ر اندکرده جیتخر را تیروا نیا قیطر چند بھ ُحّفاظ از یجمع -٥٩
 .۶/٣٩٢ کنز العّمال ، ٧/٣٠۵ ریکث ابن خیتار -٦٠



 ١۵١  بخشی از مصادر حدیث

 نیو قاسط نیبا ناکث یعل ھماناُاّم سلمھ،  یابھ ُاّم سلمھ فرمود:  |ابن عباس گوید: رسول خدا  -١١
خدا و صالح امت خشم  یمورد خوشنود ھا،گروه نیابن عباس گفت: جنگ با ا .خواھد کرد رکایپ نیو مارق

ھستند؟ گفت:  یچھ کسان نیپسر عباس، ناکث یبھ ابن عباس گفت: ا یشام یگمراھان است. مرد یو ناراحت
جمل  اصحاب ھاآنبیعت کردند اما بعد در بصره بیعت خود را شکستند و  × یبا عل نھیکھ در مد یکسان

ھستند. قاسطین معاویھ و اصحاب او ھستند و مارقین اھل نھروان و ھمراھانشان. مرد شامی گفت: ای 
ام را آکنده از نور و حکمت کردی و گره از کار من گشودی خداوند گره از کار تو سینھپسر عباس، 

 ٦٢موالی من و موالی ھر مرد و زن مؤمنی است.×  دھم کھ علیبگشاید. شھادت می
در  .٦٣﴾َفِإّما َنْذَھبَنَّ بَِك َفِإّنا ِمْنُھْم ُمْنَتِقُمونَ ﴿آیۀ شریفۀ : ذیل تفسیر  الدّر المنثور سیوطی در -١٢

صالح از جابر بن عبد  از نویسد: ابن مردویھ از طریق محمد بن مروان از کلبی از ابیسورۀ زخرف می
از پس از من، طالب نازل شده کھ او ابیاست: این آیھ در حّق علی بن  روایت نمودهپیامبر اکرم 

 گیرد.ناکثین و قاسطین و مارقین انتقام می
 × ده کھ او از علیربا سند خود ار ِزّر بن ُحبیش نقل ک نیالمؤمن ریام خصائصنسائی در کتاب  -١٣

َو َلْو َال  ،النَّْھَرَواِن َو َأْھُل اْلَجَملِ  َأَنا َفَقْأُت َعْیَن اْلِفْتَنِة َو َلْو َال َأَنا َما ُقوِتَل َأْھلُ فرمود: شنید کھ می
ِلَمن   َرسُوُل  َِّ َصلَّى  َُّ َعَلْیِھ َو آِلھِ  َأنَِّني َأْخشَى َأْن َتْتُرُكوا اْلَعَمَل َألَْنَبْأُتُكْم ِبالَِّذي َقَضى  َُّ َعَلى ِلسَاِن َنبِیُِّكمْ 

 ٦٤.ِرفًا ِباْلُھَدى الَِّذي َنْحُن َعَلْیھِ ضََالَلِتِھْم َعال  َقاَتَلُھْم ُمْبِصرًا 
 و کرد،یبا اھل نھروان و اھل جمل نبرد نم یفتنھ را از کاسھ در آوردم و اگر من نبودم کس من چشم  

کھ خداوند عّز و جل از  دادمیم خبر شما بھ دیکن ترک را عبادت و عمل شما کھ دمیترسینم نیا از اگر
 و آنان یگمراھ از یآگاھ و رتیبص با کھناآن یبرا -باد او بر خدا درودکھ  -امبرتانیزبان پ

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 .ھیمردو ابن حافظ، قیطر از ١٠۶/مناقب ، یخوارزم د،یسع بن یعبدالغن حافظ، االشکال ضاحیا -٦١
 ۶٩/ یگنج، ھیکفا ، قیطر سھ بھ ٢٩ باب و  ٢٧ باب ، ینیحمو ،،الفرائد ۴٠/یھقیب ، یالمساو و المحاسن -٦٢
 .یلیالعق حافظ قیطر از  ۶/١۵۴  العمال(متقی ھندی)کنز،

  كشیمپس اگر ما تو را [از دنیا] ببریم، قطعًا از آنان انتقام مى – 63

 نیھمچن ، کرده نقل را تیروا نیا الغارات کتاب یابتدا در ھـ ٢٨٣ سال یمتوفا یثقف میابراھ بن محمد ابواسحاق -٦٤
 در میابونع و ٢۴٢ یصفحھ  ةنّالس در احمد بن عبد ، ٣/١٣٩:  ریاث ابن خیالتار یف الکامل ، ، ۵٠/ ۶ یطبر خیتار. نگا
  .است کرده ذکر را آن روتیب ھیالعلم دار چاپ ١١/١٣٣ العّمال کنز در یقمت   و کرده جیتخر را آن اءیاألول یۀحل



 راست گفت |رسول خدا  ١۵٢

 گرفتھ نظر در یپاداش و اجر چھ کند نبرد شانیا با میھست آن در ما کھ یراھ تیحقان بھ اعتقاد
 .است

*  *  * 



 

 مھم منابع و مـآخذ
 بیروت لبنان.، انتشارات دار الکتب العلمیھ، ابوالفرج األمویتألیف ، األغانی -١
 تحقیق احمد زکی پاشا.، الجاحظتألیف ، التاج فی أخالق الملوک -٢
تحقیق محّمد محیی ، جالل الدین عبد الرحمن بن أبی بکر السیوطیتألیف حافظ ، تاریخ الخلفاء -٣

 ھـ).١۴١١انتشارات شریف الرضی چاپ اول (، الدین عبدالحمید
 عمر بن شّبھ.تألیف ، تاریخ المدینھ المنوره -۴
 ، چاپ دوم، انتشارات دار المعارف مصر، تحقیق محّمد ابوالفضل ابراھیم.طبریتاریخ  -۵
 بیروت لبنان.، مؤسسھ اعلمی للمطبوعات، الزمخشری تألیف ،ربیع األبرار -۶
بیروت ، انتشارات دار الکتب العلمیھ، عبدالرحمن بن عبد  الخثمعی السھیلیتألیف ، الروض األِنف -٧

 لبنان.
الحدید المعتزلی، تحقیق محّمد ابوالفضل ابراھیم، چاپ دوم، ابن ابیتألیف ، الغھشرح نھج الب -٨

 ھـ).١٣٨٧ -م ١٩۶٧انتشارات دار احیاء التراث العربی (
 بیروت لبنان.، انتشارات دار احیاء التراث العربی، طبقات الکبری، ابن سعد -٩

 بیروت لبنان.، العلمیھ انتشارات دار الکتب، ابن عبد رّبھتألیف ، العقد الفرید -١٠
 م). ١٩٨٢ھـ  ١۴٠٢، انتشارات دار صادر بیروت (اثیرابن تألیف ، الکامل فی التاریخ -١١
مّتقی ھندی، تحقیق محمود عمر الدمیاطی، انتشارات محّمد علی بیضون، دار  تألیف ،کنز العّمال -١٢

 ھـ).١۴١٩بیروت لبنان چاپ اول (، الکتب العلمیھ
 بیروت لبنان.، انتشارات دار الکتب العلمیھ، بیھقیتألیف ، مساویالمحاسن و ال -١٣
 بیروت لبنان.، انتشارات دار المعرفھ، ابوالحسن علی بن الحسین المسعودیتألیف ، مروج الذھب -١۴
 محّمد بن عبد  المعتزلی االسکافی. ابوجعفر تألیف ،المعیار و الموازنھ -١۵
 ھـ).١۴١٨انتشارات کتابخانۀ مرعشی چاپ سوم ( از، حم المِنقرینصر بن مزاتألیف ، وقعة صفين -١۶



 راست گفت |رسول خدا  ١۵۴

*  *  *  
 یفنـی و تبقـی منھ آثاره        أحدوثـۀالـمرء بعـد الـموت 

  تطیب بعد الموت أخباره       فأحسن الحاالت حال امریءِ 
 .ماندشود اما یادگارھایش از وی بھ جا میانسان بنایی است کھ پس از مرگ ویران می

 .رین حال، حال کسی است کھ پس از مرگ اخبار خوبی از او بھ یادگار مانده باشدپس بھت
 

  


