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 تربيت اوليه آنحضرت 

 
بالقرابـة القريبـة و المنزلـة الخصيصـة،و ضـعنى فـى حجـره و انـا                  ) ص(و قد علمتم موضعى مـن رسـول اهللا          

 ... وليد،يضمنى الى صدره و يكنفنى فى فراشه

 

 ) طبه قاصعه خالغهنهج الب(

 

ابوطالب پدر على عليه السالم در ميان قريش بسيار بزرگ و محترم بود،او در تربيت فرزندان خود دقـت وافـى                     

نموده و آنها را با تقوى و با فضيلت بار ميĤورد و از كودكى فنون سوارى و كشتى و تير اندازى را برسـم عـرب                          

 . بĤنها تعليم ميداد

 

 اهللا عليه و آله و سلم در كودكى از داشتن پدر محروم شده بود لذا آنجناب تحت كفالت                   چون پيغمبر اكرم صلى   

جد خود عبدالمطلب قرار گرفته بود و پس از فوت عبدالمطلب فرزندش ابوطالب برادر زاده خود را در دامـن پـر                      

 . عطوفت خود بزرگ نمود

 

راى نبى اكرم صلى اهللا عليه و آلـه و سـلم ماننـد              فاطمه بنت اسد مادر على عليه السالم و زوجه ابوطالب نيز ب           

مادرى مهربان دلسوزى كامل داشت بطوريكه در هنگام فوت فاطمه رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله نيز مانند                   

 . على عليه السالم بسيار متأثر و متألم بود و شخصا بر جنازه او نماز گزارد و پيراهن خود را بر وى پوشانيد

 

مى در خانه عموى خود ابوطالب بزرگ شد بپاس احترام و بمنظور تشكر و قدردانى از فداكاريهاى                 چون نبى گرا  

عموى خود در صدد بود كه بنحوى ازانحاء و بنا بوظيفه حقشناسى كمك و مسـاعدتى بعمـوى مهربـان خـود                      

 . نموده باشد

 

بود قحطى عظيمى در مكـه پديـدار   اتفاقا در آنموقع كه على عليه السالم وارد ششمين سال زندگانى خود شده            

شد و چون ابوطالب مرد عيالمند بوده و اداره هزينه يك خانواده پر جمعيت در سال قحطى خالى از اشكال نبود                     

لذا پيغمبر صلى اهللا عليه و آله و سلم على عليه السالم را كه دوران رضاع و كودكى را گذرانيده و در سن شش              

پدرش ابوطالب گرفته و بدين بهانه او را تحت تربيت و قيمومت خود قرار داد               سالگى بود جهت تكفل معاش از       

و بهمان ترتيب كه پيغمبر صلى اهللا عليه و آله و سلم در پناه عم خـود ابوطالـب و زوجـه وى فاطمـه زنـدگى                           

 . ميكرد پيغمبر و زوجه اش خديجه نيز براى على عليه السالم بمنزله پدر و مادر مهربانى بودند
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ن صباغ در فصول المهمه و مرحوم مجلسى در بحار االنوار مى نويسند كه سالى در مكه قحطى شد و رسول                     اب

خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم بعم خود عباس بن عبد المطلب كه تـوانگر و مالـدار بـود فرمـود كـه بـرادرت                            

ه سزاوارتر است بيـا بنـزد او        ابوطالب عيالمند است و پريشانحال و قوم و خويش براى كمك و مساعدت از هم              

برويم و بارى از دوش او برداريم و هر يك از ما يكى از پسران او را براى تأمين معاشش بخانه خـود ببـريم و                          

امور زندگى را بر ابوطالب سهل و آسان گردانيم،عباس گفت بلى بخدا اين فضل كريم وصله رحم اسـت پـس                     

در روايـت ديگـر     (م خود آگاه ساختند ابوطالب گفت طالب و عقيل را           ابوطالب را مالقات كردند و او را از تصمي        

براى من بگذاريد و هر چه ميخواهيد بكنيد،عباس جعفر را برد و حمـزه طالـب را و نبـى اكـرم                      ) گفت عقيل را  

 ) 1. (صلى اهللا عليه و آله و سلم نيز على عليه السالم را بهمراه خود برد

 

زم است اينست كه على عليه السالم در ميان اوالد ابوطالب با سـايرين قابـل                نكته اى كه تذكر آن در اينجا ال       

قياس نبوده است هنگاميكه پيغمبر صلى اهللا عليه و آله على عليه السالم را از نزد پدرش بخانه خود برد عالوه                     

ود بخورشـيد   بر عنوان قرابت و موضوع تكفل،يك جاذبه قوى و شديدى بين آندو برقرار بود كه گوئى ذره اى ب                  

پيوست و يا قطره اى بود كه در دريا محو گرديد و باين حسن انتخابى كه رسول گرامى بعمل آورده بـود ميـل                        

 . وافر و كمال اشتياق را داشت زيرا

 

 على را قدر پيغمبر شناسد

 بلى قدر گهر زرگر شناسد

 

در شأن او نازل شده     ) 2(لمه شديد القوى    البته مربى و معلمى مانند پيغمبر صلى اهللا عليه و آله و سلم كه آيه ع               

تأديب و تربيت شده است شـاگرد و متعلمـى   ) چنانكه فرمايد ادبنى ربى فاحسن تأديبى(و خود در مكتب ربوبى   

 . هم چون على الزم دارد

 

على عليه السالم از كودكى سر گرم عواطف محمدى بوده و يك الفت و عالقه بى نظيرى به پيغمبر داشت كه         

 .  محكم آن بهيچوجه قابل گسيختن نبودرشته

 

على عليه السالم سايه صفت دنبال پيغمبر صلى اهللا عليه و آله و سلم ميرفت و تحت تربيت و تأديب مسـتقيم                      

آنحضرت قرار ميگرفت و در تمام شئون پيرو عقايد و عادات او بود بطوريكه در انـدك مـدتى تمـام حركـات و      

 . فرا گرفتسكنات و اخالق و عادات او را 

 

دوره زندگانى آدمى بچند مرحله تقسيم ميشود و انسان در هـر مرحلـه باقتضـاى سـن خـود اعمـالى را انجـام                        

ميدهد،دوران طفوليت با اشتغال باعمال و حركات خاصى مالزمه دارد ولى على عليه السالم بـر خـالف عمـوم            
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تراز ميجسـت بلكـه از همـان كـودكى در فكـر           اطفال هرگز دنبال بازيهاى كودكانه نرفته و از چنين اعمالى اح          

 . عظمت بود و رفتار و كردارش از ابتداى طفوليت نمايشگر يك تكامل معنوى و نمونه يك عظمت خدائى بود

 

على عليه السالم تا سن هشت سالگى تحت كفالت پيغمبر صلى اهللا عليه و آله و سلم بـود و آنگـاه بـه منـزل                          

شت او را از مصاحبت پيغمبر صلى اهللا عليه و آله و سلم مانع نشـده و بلكـه                   پدرش مراجعت نمود ولى اين بازگ     

يك صورت تشريفاتى ظاهرى داشت و اكثر اوقات على عليه السالم در خدمت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله 

دل و سلم سپرى ميشد آنحضرت نيز مهربانيها و محبت هاى ابوطالب را كه در زواياى قلبش انباشـته بـود در                      

على منعكس ميساخت و فضائل اخالقى و ملكات نفسانى خود را سرمشق تربيت او قرار ميداد و بـدين ترتيـب              

در ) بعثت پيغمبر صلى اهللا عليه و آله و سـلم         (دوران كودكى و ايام طفوليت على عليه السالم تا سن ده سالگى             

ى موجب شد كه على عليه السالم پيش از         پناه و حمايت آنحضرت برگزار گرديد و همين تعليم و تربيت مقدمات           

همه دعوت پيغمبر صلى اهللا عليه و آله و سلم را پذيرفت و تا پايان عمر آماده جانبازى و فداكارى در راه حق و                        

 . حقيقت گرديد

 

 

 : پى نوشتها

 

  118. ص 35ـبحار االنوار جلد 15فصول المهمه ص ) 1(

 5.سوره نجم آيه ) 2(
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 هفتح مك
 

در سال هشتم هجرى كه سپاه اسالم پس از جنگهاى متعدد كوچك و بزرگ ورزيده و از نظر تعـداد نيـز زيـاد     

شده بود پيغمبر اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم الزم دانست كه بسوى مكه رفته و شهر و مولد خود را كـه در             

 . اثر توطئه قريش شبانه از آنجا هجرت كرده بود تصرف كند

 

يزده سال پيغمبر صلى اهللا عليه و آله در شهر مكه مشركين قريش را بتوحيد و خدا پرستى دعوت كرده             مدت س 

و نه تنها از اين دعوت نتيجه اى حاصل نشده بود بلكه در ايذاء و آزار او هـم نهايـت كوشـش را بعمـل آورده                           

 . ال مبارزه و زد و خورد بودندبودند پس از هجرت بمدينه بطوريكه گذشت مشركين مكه دائما با مسلمين در ح

 

مسلمين مهاجر كه بحال ترس و زبونى شبانه از مكه فرار كرده و بمدينه رو آورده بودند اكنون موقع آن رسيده                     

 . است كه با صولت و عظمت در ركاب پيغمبر صلى اهللا عليه و آله وارد مكه شوند 

 

بيمناك بودند ولى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آنهـا            بعضى از مسلمين در انديشه فرو رفته واز مĤل كار خود            

 : را بفتح و پيروزى بشارت مى داد زيرا وعده فتحى را كه خداوند باو فرموده بود از اين آيه استنباط ميكرد

 

 ) 1. (لقد صدق اهللا رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اهللا امنين

 

 از فتح مكه نازل شده بود بفتح مكه و اسـالم آوردن مـردم آن شـهر داللـت                    همچنين سوره نصر نيز كه پيش     

 . داشت

 

هدف اصلى پيغمبر صلى اهللا عليه و آله اين بود كه فتح مكه باحترام خانه خدا كه در آن شهر واقع است بـدون         

ن را از   جنگ و خونريزى انجام شود بدينجهت ابتداء انديشه خـود را در مـورد حركـت بسـوى مكـه و زمـان آ                       

مسلمين پنهان مى داشت كه مبادا ايـن موضـوع بـاطالع قـريش برسـد و تنهـا كسـى را كـه امـين و راز دار                             

خوددانسته و با او مشورت ميكرد على عليه السالم بود ولى پس از مدتى چنـد نفـر از اصـحاب را نيـز از ايـن                           

ته و از مقصود پيغمبر با خبر شـده بـود           يكى از مهاجرين بنام حاطب كه در مكه اقوامى داش         .مطلب آگاه گردانيد  

 . نامه اى نوشته و آنرا بوسيله زنى بمكه فرستاد و قريش را از تصميم پيغمبر آگاه نمود

 

خداوند تعالى رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله را از ماجرا آگاه ساخت و آنحضرت على عليه السـالم را بـا زبيـر                         

 ) 2. (و آنها در راه باو رسيده و نامه را باز گرفتندبراى استرداد نامه بسوى آن زن فرستاد 
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رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در اوائل رمضان سال هشتم هجرى با سـپاهيان خـود كـه از مهـاجر و انصـار                          

 . تشكيل شده و بالغ بر دوازده هزار نفر بودند بقصد فتح مكه از مدينه خارج گرديد 

 

ن عبد المطلب براى ترسانيدن قريش از كثرت سپاهيان اسالم كه بـا             چون به نزديكى هاى مكه رسيد عباس ب       

ساز و برگ كامل مجهز بودند بسوى مكه شتافت اهالى مكـه نيـز از آمـدن پيغمبـر كـم و بـيش آگـاه بودنـد                            

 . بدينجهت ابوسفيان براى كسب اطالع از مكه بيرون آمد و در راه بعباس رسيد

 

وصا ايمان قوى و روح سلحشورى آنها را بابوسفيان نقل كرد و او             عباس بن عبد المطلب كثرت مسلمين مخص      

را از عواقب وخيم مقاومت در برابر سپاهيان اسالم بر حذر داشت و قانعش نمود كه بخـدمت رسـيده و تسـليم                       

 . شود

 

ت ابوسفيان از روى اضطرار و ناچارى پذيرفت و بحمايت عباس از ميان درياى سپاه در حاليكه از قدرت و شوك                   

 . آن متحير شده بود گذشته و بخدمت پيغمبر رسيد و پس از مختصر گفتگو اسالم آورد

 

 سال كفار قريش را عليه آنحضرت تحريك و تجهيز ميكرد اكنون در برابر آن قـدرت و                  21ابوسفيان كه مدت    

ار عفـو و    عظمت سر تسليم فرود آورده و با ديده اعجاب و شگفتى بĤن سپاه منظم و منضـبط مينگـرد و انتظـ                     

ابوسفيان را  ) 3(پيغمبر اكرم بنص قرآن كريم داراى خلق عظيم و رحمة للعالمين بود             .بخشش از گذشته را دارد    

 . بمكه فرستاد تا براى كسانى كه اسالم آورده اند امان بگيرد

 

ممكن است بـا    از اين نظر كه او      (رسول خدا صلى اهللا عليه و آله پرچم را كه ابتداء در دست سعد بن عباده بود                  

بدست على عليه السالم داد و با سپاه مسلمين در حاليكه جاه و جالل              ) اهالى مكه با خشونت و جدال رفتار كند       

 : آنها چشم هر بيننده را خيره و مبهوت ميكرد وارد مكه شد و در مقابل درب كعبه ايستاد و گفت

 

 ... ال اله اال اهللا وحده وحده صدق وعده و نصر عبده

 

ز اولين روزى بود كه شعائر توحيد و خدا پرستى علنا در مكه اجرا گرديد و بانگ اذان بالل كه بر فراز كعبه                       آنرو

ايستاده بود با آهنگ دلنشين در فضاى مكه طنين انداز شد و مسلمين به پيغمبر صـلى اهللا عليـه و آلـه اقتـداء                    

و انتقام از جانب او بودند مورد خطاب قـرار          كرده و نماز خواندند سپس آنحضرت اهل مكه را كه منتظر عقوبت             

 ماذا تقولون و ماذا تظنون؟در حق خود چه ميگوئيد و چه گمان داريد؟ :داد و فرمود
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نقول خيرا و نظن خيرا اخ كريم و ابن اخ كريم و قد قدرت،سخن بخير گوئيم و گمان نيك داريم برادرى                     :گفتند

 . ته اىكريم و برادر زاده كريمى و بر ما قدرت ياف

 

رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله را از كالم آنان رقتى روى داد و فرمود من آنگويم كه برادرم يوسـف گفـت ال                         

 . تثريب عليكم اليوم

 

 ) 4(اذهبوا فانتم الطلقاءـبرويد كه همه آزاديد :آنگاه فرمود

 

بت آنحضرت را در دل خود جـاى        اين عفو عمومى در روحيه اهالى مكه تأثير نيكو بخشيد و همه بى اختيار مح              

 . دادند

 

آنگاه پيغمبر صلى اهللا عليه و آله دستور داد تمام بت ها را شكستند و على عليه السالم را همـراه خـود بـداخل                         

 . كعبه برد و هر چه بت و آثار بت پرستى بود از ميان برده و آنها را در هم شكسته و بيرون ريختند

 

ه السالم بت شكنى اوست كه بهيچوجه حاضر نبود مظاهر شرك و كفر را در بين از جمله صفات عاليه على علي

مردم مشاهده كند و چون بعضى از بتهاى بزرگ مانند هبل بر فراز كعبه نصب شـده بـود علـى عليـه السـالم                         

 بدستور پيغمبر اكرم پاى بر دوش آن بزرگوار نهاده و آنها را سرنگون ساخت و ساحت مقدس كعبـه را از لـوث                      

 . بت پرستى پاك گردانيد

 

 : غزوه حنين و طائف

پس از فتح مكه مردم آن شهر دسته دسته بدين اسالم گرويده و با پيغمبر صلى اهللا عليه و آلـه بيعـت نمودنـد     

نبى اكرم نيز چندى در مكه توقف كرده و امور آنشهر را مرتب ساخت و پس از برقـرارى امنيـت و انضـباط بـا        

 گرفت كه بمدينه مراجعت نمايد و در اين مراجعت دو هزار نفر از اهـالى تـازه مسـلمان                    سپاه فاتح خود تصميم   

مكه را هم به سپاه خود ملحق نمود بطوريكه كثرت سپاهيان اسالم، مسلمين را باعجاب و شگفتى واداشـت و                    

اهيان چنـدان   ابوبكر گفت ما با اين كثرت سپاهيان هرگز مغلوب نخواهيم شد ولى آنها ندانستند كه كثرت سـپ                 

مهم نيست آنچه مورد توجه است توكل بر خدا و يارى خواستن از اوست چنانكه موقع برخورد با دشـمن ماننـد    

 نفر از بنى هاشـم و يكـى هـم           9غزوه احد چيزى نگذشت كه همه مسلمين از جمله ابوبكر فرار كردند و فقط               

 مانـد تـا اينكـه خداونـد آنهـا را نصـرت فرمـود و        ايمن بن ام ايمن در اطراف پيغمبر صلى اهللا عليه و آله باقى       

 : گريختگان بازگشتند و مجددا بدشمن حمله برده و پيروز گرديدند در اينمورد خداوند در قرآن كريم فرمايد

 

 ) 5.... (لقد نصركم اهللا فى مواطن كثيرة و يوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا



 9

 . ستو جريان امر بقرار زير بوده ا

 

چون رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از مكه قصد مراجعت بمدينه نمود دو قبيلـه هـوازن و ثقيـف كـه اسـالم                          

 . نياورده بودند با يكديگر همدست شده و بفكر مقابله با مسلمين افتادند

 

كـه بمدينـه   جنگجويان دو قبيله مزبور بفرماندهى مالك بن عوف كه شنيدند پيغمبر صلى اهللا عليـه و آلـه از م                 

مراجعت ميكند در حاليكه تعدادشان بيشتر از سپاه مسلمين بود در تنگه هـاى وادى حنـين بكمـين نشسـته و                      

 . مترصد عبور مسلمين شدند

 

گروه طليعه سپاه اسالم كه تحت فرماندهى خالد بن وليد در حركت بود وارد كمينگاه شد و غـافلگير گرديـد و                      

يك بود گروه مزبور از برخورد ناگهانى بسپاه دشمن وحشـت زده شـده و در                چون شب از نيمه گذشته و هوا تار       

حال عقب نشينى بتفرقه افتادند و عده اى هم مانند ابوسفيان و همدستانش كه از ترس جان تازه مسلمان شده       

 از بنـى     نفـر  9بودند از اين پيشامد خرسند گشتند و رو بفرار نهادند بقيه نيز مانند غزوه احد بگريختنـد و فقـط                     

هاشم در اطراف پيغمبر باقى مانده و آنحضرت را مراقبت ميكردند در اين جنـگ نيـز قهرمـان منحصـر بفـرد                       

صحنه كارزار على عليه السالم بود كه در جلو پيغمبر بر دشمنان حمله ميكرد و ضمن كشـتن آنهـا از نزديـك                       

دن چند نفـر از بنـى هاشـم در اطـراف            شيخ مفيد مينويسد كه باقى مان     .شدن آنان به آنحضرت ممانعت مينمود     

پيغمبر نيز بخاطر باقى ماندن على عليه السالم بود و همچنين برگشتن مسـلمين پـس از گـريختن و پيـروزى               

 ) 6. (آنان بدشمن هم بخاطر ثابت ماندن آنحضرت بود

 

اشـت فرمـود    پيغمبر اكرم صلى اهللا عليه و آله بعموى خود عباس بن عبد المطلب كه صـداى رسـا و بلنـدى د                     

مهاجر و انصار را باجتماع دعوت كن و از تفرقه و پراكندگى سپاهيان جلوگيرى نما،عباس با صداى بلند آنهـا را    

بĤرامش و اجتماع دعوت نمود و اضافه كرد كه پيغمبر سالمت ميباشد لذا فراريان كم كم جمع شده و چون هوا                     

لى عليه السالم مالك بن عوف رئيس قبيلـه هـوازن و            نيز روشن شده بود حمله سختى بر دشمن وارد آوردند،ع         

همچنين ابو جرول را كه پرچمدار آن طايفه بود بضرب شمشير از پا در آورد و با كشته شدن رئيس و پرچمـدار                       

قبيله صفوف دشمن از هم پاشيده و فرار كردند مسلمين آنها را تعقيب كرده گروهى را كشته و گروهى را هـم                      

 ) 7. (اسير نمودند

 

پس از خاتمه جنگ حنين مسلمين متوجه طائف شدند زيرا قبيله ثقيف در طائف سـاكن بـود و ابوسـفيان بـن                       

حارث كه از جانب رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله بطائف اعزام شده بود شكست خورده و مراجعت نموده بـود                      

ره متجـاوز از بيسـت روز بطـول         لذا خود آنحضرت با سپاهى بطائف رفته و آنجا را محاصره نمود و اين محاصـ               

 . انجاميد
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پيغمبر صلى اهللا عليه و آله على عليه السالم را با گروهى براى شكستن بت هاى اطراف طائف اعـزام نمـود و                       

آنحضرت در اين مأموريت شهاب نامى را كه از شجاعان قبيله خثعم بوده و در سر راه مانع حركت او شده بـود                       

 پيشروى خود ادامه داد تا تمام بت ها را در هم شكست،همچنين قهرمان آنطايفه را با شمشير دو نيم كرده و به

كه نافع بن غيالن نام داشته و براى مبارزه با مسلمين بهمراهى عده ديگـر بيـرون آمـده بـود طعمـه شمشـير             

على عليه  ساخته و مشركين را تار و مار نمود،گروهى از ترس شمشير اسالم آورده و گروهى هم متوارى شدند                   

 . السالم با پرچم فيروزى بخدمت پيغمبر برگشت و جنگ دو قبيله هوازن و ثقيف نيز خاتمه يافت

 

جنگ طائف آخرين جنگ داخلى اسالم با اعراب محسوب ميشود زيرا پس از ايـن جنـگ در داخـل عربسـتان                      

ه و تمام شبه جزيـره عربسـتان   كسى را قدرت طغيان و ياغيگرى در برابر پيغمبر اكرم صلى اهللا عليه و آله نبود          

در قلمرو نفوذ و اقتدار آنحضرت در آمده بود لذا براى بسط و اشاعه دين الهى الزم بود كه كشورهاى خـارجى                      

را بدين اسالم دعوت نمايند،مقدمات اين تصميم جريان غزوه تبوك است كه آخرين سفر جنگى پيغمبر بـود و                   

 . زوه مزبور حضور نداشت لذا از ذكر آن صرف نظر ميشودچون على عليه السالم بدستور آنحضرت درغ

 

اين بود شرح مختصرى از خدمات نظامى على عليه السالم در حيات پيغمبر اكرم كـه موجـب اعـتالى پـرچم                      

 . اگر شمشير على نبود اسالم قائم نميگشت :اسالم و سبب پيشرفت آن گرديد و پيغمبر فرمود

 

 

 : پى نوشتها

 

  27.فتح آيه سوره مباركه ) 1(

 . ـارشاد مفيدـاعالم الورى398 ص 2تاريخ طبرىـسيره ابن هشام جلد ) 2(

 ) . 4سوره ن آيه (و انك لعلى خلق عظيم) 107سوره انبياء آيه (و ما ارسلناك اال رحمة للعالمين) 3(

 . تاريخ طبرىـمنتهى االمال) 4(

  25. و 24سوره توبه آيه ) 5(

و ذلك انه عليه السالم ثبت مع رسول اهللا عند انهـزام كافـة النـاس اال                 :40 فصل   2 باب   1ارشاد مفيد جلد    ) 6(

كان رجوع المسلمين الى الحرب     ) ص(و ان بمقامه ذلك المقام و صبره مع النبى          .النفر الذين كان ثبوتهم بثبوته    

ه از فراريان كسـى     يعنى بفرض محال اگر على ثابت نميماند نه بنى هاشم ميماند و ن            .(و تشجعهم فى لقاء العدو    

 ) . برميگشت

  38. باب فصل 1سيره ابن هشامـاعالم الورىـارشاد مفيد جلد ) 7(
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 .و ما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم

 )144سوره آل عمران آيه (

 

 رحلت پيغمبر صلى اهللا عليه و آله و سلم 

 

 و آله و سلم پس از مراجعت از حجة الوداع بمدينه لشگرى بفرماندهى اسامة بن زيد                 رسول اكرم صلى اهللا عليه    

تجهيز كرد و دستور داد كه براى جنگ با دشمنان دين بسوى شام حركت كنند و چون بر حضرتش معلوم شده 

ز رحلت  بود كه بزودى رخت از اين جهان بر بسته و بمالقات پروردگار خويش خواهد شتافت براى اينكه پس ا                  

وى در امر خالفت و جانشينى على عليه السالم كه آنرا در غدير خم بـاطالع مسـلمين رسـانيده بـود از ناحيـه                

بعضى ها مخالفت و كار شكنى نشود دستور فرمود گروهى از مهاجر و انصار از جمله ابوبكر و عمر و ابو عبيـده                       

ت در مدينه حضور نداشته باشـند ولـى بطوريكـه           نيز با لشگر اسامه بسوى شام بروند تا در موقع رحلت آنحضر           

 . مورخين نوشته اند آنها از اين دستور تخلف ورزيده و بلشگر اسامه نپيوستند

در همان روزها آنحضرت بيمار شد و ابتداء در منزل ام السلمه و بعـد هـم در منـزل عايشـه بسـترى گرديـد و              

ه و آله و سلم نيز آنها را نصيحت ميفرمـود و مخصوصـا        مسلمين بعيادت او ميرفتند و رسول اكرم صلى اهللا علي         

 . درباره عترت و خاندان خويش بĤنان توصيه مينمود

در يكى از روزها كه با حال بيمارى براى اداى نماز بمسجد رفته بود چشـمش بـابوبكر و عمـر افتـاد و از آنهـا                   

 بودم برگشتم كـه از حـال شـما بـاخبر            توضيح خواست كه چرا با اسامه نرفتيد؟ابوبكر گفت من در لشگر اسامه           

عمر نيز گفت من براى اين نرفتم كه دوست نداشتم حال شما را از سوارانى كـه از مدينـه بيـرون ميĤينـد                     !شوم

پيغمبر صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمـود بلشـگر اسـامه              !بپرسم خواستم خود از نزديك نگران حال شما باشم          

 ) . 1) (ولى آنها نرفتند(تبه تكرار كرد بپيونديد و فرمايش خود را سه مر

بيمارى حضرت روز بروز سخت تر ميشد و مسلمين نيز از وضع حال او نگران بودند روزى كه جمعى از صحابه                

در خدمتش بودند فرمود دوات و كاغذى براى من بياوريد تا براى شما چيزى بنويسم كـه پـس از مـن هرگـز                        

آنگـاه  !!ن ميگويد و بحال خود نيست كتـاب خـدا بـراى مـا كـافى اسـت                 گمراه نشويد عمر گفت اين مرد هذيا      

هياهوى حضار بلند شد و پيغمبر اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود برخيزيد و از پيش من بيرون رويـد و سـزاوار                        

 ) . 2(نيست كه در حضور من جدال كنيد 

رد خالفت على عليه السالم ميخواهد      مسلما عمر ميدانست كه آنحضرت در تأييد جريان غدير خم مجددا در مو            

مطلبى بنويسد بدينجهت از آوردن دوات و كاغذ ممانعت نمود زيرا در حديثى كه از ابن عباس نقل شـده خـود                      

باين امر اعتراف نموده و ميگويد من فهميدم كه پيغمبر ميخواهد خالفت على را تسجيل كند اما براى رعايـت                    

 ) . 3(مصلحت بهم زدم 
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ايد از عمر مى پرسيدند كه اوال چگونه به پيغمبر نسبت هذيان ميـدهى در صـورتيكه آنحضـرت بـا                     در آنحال ب  

و مـا ينطـق     :عصمت الهى مصون بوده و هر چه گويد من جانب اهللا است چنانكه خداوند در قرآن كريم فرمايد                 

ى كه مانع آوردن كاغذ و عن الهوى ان هو اال وحى يوحى ثانيا تو از كجا مصلحت مردم را بهتر از پيغمبر دانست       

دوات شدى؟و از همين سخن عمر ميتوان نتيجه گرفت كه او معرفت صحيح و درستى بمقام قـدس و معنـوى                

پيغمبر نداشته و با دستور وى مخالفت ميورزيده است چنانكه قطب الدين شافعى شيرازى كه از اكـابر علمـاى                    

است كه راه را بى راهنمـا نتـوان پيمـود و تعجـب              اهل سنت است در كتاب كشف الغيوب گويد اين امر مسلم            

مينمائيم از كالم خليفه عمر رضى اهللا عنه كه گفته چون قرآن در ميان ما هست براهنما احتياجى نيسـت ايـن                   

كالم مانند كالم آنكس ماند كه گويد چون كتب طب در دست هست احتياجى بطبيب نميباشد بديهى است كه 

طاى محض است چه آنكه هر كس از كتب طبيه نتواند سر در آورد و قطعـا بايـد   اين حرف غير قابل قبول و خ  

 . رجوع نمايد بطبيبى كه عالم بĤن علم است

همين قسم است قرآن كريم كه هر كس نتواند بفكر خود از آن بهره بردارى كند ناچار بايد رجـوع نمايـد بـĤن                        

 : ميفرمايد) 83سوره بقره آيه  (كسانيكه عالم بعلم قرآن اند،چنانكه خداى تعالى در قرآن

و كتاب حقيقى سينه اهل علم اسـت        .ولو ردوه الى الرسول و الى اولى االمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم            

بل هو آيات بينات فى صدور الذين اوتوا العلـم بهمـين جهـت              : سوره عنكبوت فرمايد   48چنانكه خداوند در آيه     

نا كتاب اهللا الناطق و هذا هو الصامت يعنى من كتاب نـاطق خـدا هسـتم و      ا:حضرت على كرم اهللا وجهه فرمود     

 ) . 4(اين قرآن كتاب صامت است 

 12 هجرى و بقولى در      11بارى مرض پيغمبر صلى اهللا عليه و آله و سلم شدت يافت و در اواخر ماه صفر سال                   

ارتحال فرمود،على عليه السـالم      سالگى بدار بقاء     63ربيع االول همان سال پس از يك عمر مجاهدت در سن            

بهمراهى عباس و تنى چند از بنى هاشم جسد آنحضرت را غسل داده و پس از تكفـين در همـان محلـى كـه                         

 . رحلت فرموده بود مدفون ساختند

 

 : پى نوشتها

 

 . ـاعالم الورى52 باب دوم فصل 1ارشاد مفيد جلد ) 1(

 ص 1ـشرح نهج البالغه ابن ابى الحديد جلد 436 ص 2 جلد ـتاريخ طبرى227 ص 5البداية و النهاية جلد ) 2(

.133  

  134. ص 1شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد جلد ) 3(

  667.نقل از كتاب شبهاى پيشاور ص ) 4(
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 غوغاى سقيفه 

 
فان كنت بالشورى ملكت امورهم فكيف بهذا و المشيرون غيب و ان كنت بالقربى حججت خصـيمهم فغيـرك              

 . لنبى و اقرباولى با

 

در حينى كه على عليه السالم و چند تن از بنى هاشم مشغول غسل و دفن جسد مطهر پيغمبر بودند تنى چنـد                       

از مسلمين انصار و مهاجر در يكى از محله هاى مدينه در سايبان باغى كه متعلق بخـانواده بنـى سـاعده بـود                        

معه مسلمين را عوض نمود تا آن موقع چندان اهميتى          اجتماع كردند،شايد اين محل كه از آنروز مسير تاريخ جا         

 . نداشته است

 

ثابت بن قيس كه از خطباى انصار بود سعد بن عباده و چند نفر از اشراف دو قبيله اوس و خـزرج را برداشـته و      

الف باتفاق آنها رو بسوى سقيفه بنى ساعده نهاد و در آنجا ميان دو طائفه مزبور در موضوع انتخاب خليفه اخـت                    

 . افتاد و اين اختالف بنفع مهاجرين تمام گرديد

 

از طرف ديگر يكى از مهاجرين اجتماع انصار را بعمر خبر داد و عمر هم فورا خـود را بـابوبكر رسـانيد و او را از                    

اين موضوع آگاه نمود،ابوبكر نيز چند نفر را پيش ابو عبيده فرستاد تا او را نيـز از ايـن جريـان بـاخبر سـازند و                           

باالخره اين سه تن با عده ديگرى از مهاجرين به سقيفه شتافته و در حاليكه گروه انصار سعد بن عباده را برسم 

 ) 1. (جاهليت مى ستودند بر آنها وارد شدند

 

خوبست جريان اجتماع سقيفه را كه دستاويز اصلى اهل سنت است شـرح و توضـيح دهـيم تـا باصـل مطلـب                        

 . برسيم

 

 . رشناس كه در اين اجتماع حضور داشتند ميتوان اشخاص زير را نامبرداز رجال مشهور و س

 

ابوبكر،عمر،ابو عبيده،عبـد الـرحمن بـن عوف،سـعد بـن عباده،ثابـت بـن قيس،عثمـان بـن عفان،حـارث بـن                       

پس از حضور اين عده ثابـت       .هشام،حسان بن ثابت،بشر بن سعد،حباب بن منذر،مغيرة بن شعبه،اسيد بن خضير          

 : است و گروه مهاجرين را مخاطب ساخته و گفتبن قيس بپا خ

 

اكنون پيغمبر ما كه بهترين پيغمبران و رحمت خدا بود از ميان ما رفته است و البته براى ماست كه خليفـه اى                       

براى خود انتخاب كنيم و اين خليفه هم بايد از انصار باشد زيرا انصار از جهت خـدمتگزارى پيغمبـر صـلى اهللا                       
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م بر مهاجرين ميباشند چنانكه آنحضرت ابتداء در مكه بوده و شما مهاجرين با اينكه معجـزات و                  عليه و آله مقد   

كرامات او را ديديد در صدد ايذاء و آزار او بر آمديد تا آن بزرگوار مجبور گرديد كه مهاجرت نمايد و به محـض                        

و در اينكه شهر و خانه خودمـان را         ورود بمدينه،ما گروه انصار از او حمايت نموده و مقدمش را گرامى شمرديم              

در اختيار مهاجرين گذاشتيم قرآن مجيد ناطق ميباشد،اگر شما در مقابل اين استدالل ما حجتى داريد باز گوئيد                  

 . و اال بر اين فضائل و فداكارى هاى ما سر فرود آوريد و حاضر نشويد كه رشته اتحاد و وحدت ما گسيخته شود

 

نان سخت بر آشفته بود بپا خاست تا جواب او را بدهد ولى ابوبكر مـانع شـد و خـود         عمر كه از شنيدن اين سخ     

 : بجوابگوئى خطيب انصار پرداخت و چنين گفت

 

اى پسر قيس خدا ترا رحمت كند هر چه كه گفتى عين حقيقت است و ما نيز اظهارات شما را قبول داريم ولى                       

 را كه پيغمبر صلى اهللا عليه و آله و سلم درباره مـا گفتـه                اندكى نيز بر فضائل مهاجرين گوش داريد و سخنانى        

است بياد آريد،اگر شما ما را پناه داديد ما نيز بخاطر پيغمبر و دين خدا از خانه و زندگى خـود دسـت كشـيده و                          

 : بشهرشما مهاجرت نموديم،خداوند در كتاب خود ما را سر بلند ساخته و اين آيه هم درباره ما نازل شده است

 

للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم يبتغون فضال من اهللا و رضـوانا و ينصـرون اهللا و رسـوله     

 . اولئك هم الصادقون

 

يعنى اين مسكينان مهاجر كه از مكان و مال خود بخاطر بدست آوردن فضل و رضاى خدا اخراج شده و خدا و                      

ابر اين خداوند نيز چنين مقدر فرموده است كه شما هـم تـابع مـا                رسولش را كمك كردند ايشان راستگويانند،بن     

باشيد و گذشته از اين عرب هم بغير از قريش بكس ديگرى گردن نمى نهد و خود پيغمبر صلى اهللا عليه و آله                       

و مـن در حاليكـه شـما را         ) 2(االئمـة مـن قـريش       :و سلم نيز همه را باطاعت قريش امر كرده و فرموده است             

ز قريش دعوت ميكنم مقصود و غرضى ندارم و خالفت را براى خود نمى خواهم بلكه بمصلحت كلى                  باطاعت ا 

 . مسلمين صحبت ميكنم و اينك عمرو ابوعبيدة حاضرند و شما با يكى از اين دو تن بيعت كنيد

 

بكر درباره آيا با نظر ابو:ثابت بن قيس چون اين سخنان بشنيد براى بار دوم مهاجرين را مخاطب ساخته و گفت     

 موافقيد يا فقط خود ابوبكر را براى خالفت انتخاب ميكنيد؟ ) عمرو ابو عبيده(بيعت بĤن دو نفر 

 

 . مهاجرين يكصدا گفتند هر چه ابوبكر صديق بگويد و هر نظرى داشته باشد ما قبول داريم

 

هللا عليه و آله و سلم ابـوبكر را    شما ميگوئيد پيغمبر صلى ا    :ثابت بن قيس از اين گفتار آنان استفاده كرده و گفت          

براى مسلمين خليفه كرده و او را در روزهاى بيمارى خود جهت اداى نماز بمسجد فرستاده است در اينصـورت                    
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ابوبكر بچه مجوز شرعى سر از دستور پيغمبر صلى اهللا عليه و آله و سلم پيچيده و مسند خالفت را بعمـرو ابـو                        

 خليفه اى تعيين نكرده است چرا نسبت دروغ بدانحضرت روا ميداريد؟ثابت بن             عبيده واگذار ميكند؟و اگر پيغمبر    

قيس با اين چند كلمه پاسخ دندان شكنى بابوبكر داد و زير بار حرف مهاجرين نرفت و انصار نيز از سـخنان او                       

 . بيش از بيش بهيجان آمده و در مورد عقيده خود اصرار و پافشارى كردند

 

خدمات انصـار بـراى همـه روشـن اسـت و            :ذر كه از طايفه انصار بود بپا خاست و گفت         در اينحال حباب بن من    

احتياج بتوصيف و توضيح ندارد و اگر مهاجرين ما را قبول ندارند ما نيز پيروى از آنان نكنيم در اينصـورت منـا                       

بانگ زد كه وجـود دو      ) رئيس طايفه خزرج  (سعد بن عباده    ) اميرى از ما و اميرى از شما باشد       (امير و منكم امير     

) اوس و خـزرج   (امير در يك دين و يك حكومت نا معقول و بى منطق است و از اينجا اختالف دو قبيله انصار                     

ظاهر شد و قبيله اوس مخصوصا بشربن سعد براى اينكه امارت سعد بن عباده عملى نشود با مهاجرين موافقت                

يجه سر و صدا باال گرفت و دستها بسوى قبضه شمشير           كردند ولى طايفه خزرج هم بزودى تسليم نشدند در نت         

دراز شد و چيزى نمانده بود كه فتنه بزرگى بر پا شود اسيد بن خضير هم كه رئيس طايفه اوس بـود بـا خـزرج        

 . قطع رابطه نمود

 

ـ                        ن عمر از اين اختالف انصار استفاده كرد و آنها را مخاطب ساخته و گفت همانگونه كه بشر بن سعد و اسـيد ب

خضير موافقت كردند امر خالفت بايد فقط در قريش باشد تا قبائل مختلفه عرب امتثال كنند و سخن حباب بن               

منذر نيز در مورد انتخاب دو امير اصال صحيح نيست و جز فتنه و فساد نتيجه اى نخواهد داشت پس خوبسـت                      

 .  هم راه وحدت و اتحاد را بپيمايندهمه شما اطاعت از مهاجرين كنيد تا فتنه و آشوب ايجاد نشده و مسلمين

 

با اينكه سخنان عمر و اختالف دو قبيله اوس و خزرج تا اندازه اى روحيه انصار را متزلزل ساخته و كفه ترازوى               

مهاجرين را سنگين تر كرده بود مع الوصف عده اى از انصار بپا خاستند و انصار را اندرز دادند كه تحـت تـأثير                        

 . وندسخنان عمر واقع نش

 

عمر مجددا از فضيلت مهاجرين سخن گفت انصار را بين الخوف و الرجاء مخاطـب سـاخته و نصـيحت كـرد و               

دست ابوبكر را گرفته و گفت اى مردم اينست يار غار و صاحب اسرار رسول خـدا بـراى بيعـت بـاين شـخص                         

 ) . 3!! (سبقت بگيريد و رضاى خدا ورسول را بدست آوريد

 

ز با عمر همعقيده شده و بقوم خود گفتند عمر از روى انصاف سخن گفت و مخالفت با گفتار         عده اى از انصار ني    

در اينحال انصار يقين كردند كه طاير اقبال از باالى سر آنها پرواز كرده و بر فـرق مهـاجرين                    .او شايسته نيست  

 . سايه افكنده است زيرا بيشتر قوم با مهاجرين در امر بيعت هماهنگ گشته بودند
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 : پايان كار

باالخره عمر درنگ را جائز نديد و بپا خاست و دست ابوبكر را گرفت و گفت حاال كه مسـلمانان بخالفـت تـو                        

راضى هستند دست خود را بمن بده تا بيعت كنم،ابوبكر هم تعارفى بعمر كرد ولى عمـر پيشدسـتى نمـود و بـا                        

همكارى كرده و با ابوبكر بيعـت نمودنـد و بـدين            ابوبكر بيعت كرد قبيله اوس هم عليرغم طايفه خزرج با عمر            

 ) . 4(ترتيب قضيه بنفع ابوبكر خاتمه يافت 

 

بنا بر اين آن اجماع امت كه پيروان تسنن بر آن تكيه كرده و خالفت ابوبكر را نتيجه شورا و سير تاريخ ميدانند      

 و عـده اى از اصـحاب پيغمبـر          بدين ترتيب تشكيل يافت يعنى شورائى كه در مدينه طايفه خزرج و بنى هاشم             

و سهل بن حنيف و عثمان بن حنيـف و          ) ذو الشهادتين (مانند سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و خزيمة بن ثابت             

ابو ايوب انصارى و ديگران در آن دخالت نداشتند و مسلمين ساير نقاط نيز مانند مكه و يمن و نجران و باديـه                       

 . دندهاى عربستان بكلى از آن بى خبر بو

 

عمر دمى آرام نميگرفت و مردم را براى بيعت با ابوبكر دعوت ميكرد و پس از خروج از سقيفه نيز همچنـان در                    

كوچه و بازار مردم را بمسجد ميفرستاد تا با ابوبكربيعت نمايند مردم بى خبر هم دسته دسته رو بسـوى ابـوبكر                      

 . نهاده و با او بيعت ميكردند

 

اى مردم خالفت من بر شما دليل فضيلت من بر شما نيست بلكه من مهتر    :رفت و گفت  ابوبكر در مسجد بمنبر     

شما هستم نه بهتر شما در هر كارى از شما مشورت و كمك ميخواهم و طبق سنت پيغمبر صـلى اهللا عليـه و                        

فته و با   آله رفتار ميكنم اگر مالحظه كرديد كه من از طريق انصاف منحرف گشتم شما ميتوانيد از من كناره گر                  

 . ديگرى بيعت كنيد و اگر هم بعدالت و انصاف رفتار كردم پشتيبان من باشيد

 

بنا بقاعده ثابت عليت هر علتى معلولى را بوجود ميĤورد و شباهت و سـنخيت نيـز بـين علـت و معلـول برقـرار             

 : ميباشد و هرگز از چيدن مقدمات غلط نتيجه صحيح بدست نميĤيد زيرا

 

 عمار كجخشت اول چون نهد م

 تا ثريا ميرود ديوار كج

 

بهمين جهت بلواى سقيفه نيز ضربتى بر پيكر اسالم وارد آورد كه ميتوان بجرأت اتفاقات و حوادث بعدى مانند                   

گرفتاريهائى كه براى على عليه السالم روى داده و منجر بشهادت او گرديد و قضيه كربال و اسارت اهل بيت و 

 : حجة االسالم نيز گويد. و معلول همان ضربت سقيفه دانستساير حوادث نظير آنرا مولود
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 آنكه طرح بيعت شورا فكند

 خود همانجا طرح عاشورا فكند

 

 :باز در جاى ديگر فرمايد

 

 دانى چه روز دختر زهرا اسير شد

 .روزى كه طرح بيعت منا امير شد

 

 : پى نوشتها

 

 . اجعه شود مر142 ص 1بشرح نهج البالغه ابن ابى الحديد جلد ) 1(

 . حديث در مورد امامت دوازده امام است ربطى بخالفت ابوبكر ندارد) 2(

چنانكه در جريان غدير خم گذشت پيغمبر صلى اهللا عليه و آله رضاى خدا را در واليت على عليـه السـالم                      ) 3(

مة و رضى الرب برسـالتى  اهللا اكبر على اكمال الدين و اتمام النع:فرموده بود نه در خالفت ابوبكر آنجا كه فرمود        

و والية على بن ابيطالب بعدى و فاصله زمانى روز غدير تا روز سقيفه بيش از هفتاد روز نبود اما اصحاب سقيفه 

 ! چه زود فراموش كردند

 . تاريخ طبرى و غير آن) 4(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18

 خالفت ابوبكر 

 
 منها محل القطب من الرحى،ينحدر عنى السـيل و ال  اما و اهللا لقد تقمصها ابن ابى قحافة و انه ليعلم ان محلى         

 . يرقى الى الطير

 

 ) نهج البالغه خطبه شقشقيه(

 

على عليه السالم هنوز از غسل و تكفين جسد مطهر پيغمبر اكرم فارغ نشده بود كه كسى وارد شد و گفـت يـا                        

على عليه السـالم    . هستند على عجله كن كه مسلمين در سقيفه بنى ساعده جمع شده و مشغول انتخاب خليفه              

اين جماعت چگونه مسلمان ميباشند كه هنوز جنازه پيغمبر دفن نشده در فكر رياست و حب                !فرمود سبحان اهللا  

جاه هستند؟هنوز على عليه السالم سخن خود را تمام نكرده بود كه شخص ديگرى رسيد و گفت امر خالفـت                    

 و باالخره كار خالفت بر ابوبكر قرار گرفت و جـز معـدودى از   خاتمه يافت،ابتداء كار مهاجر و انصار بنزاع كشيد      

 . طايفه خزرج تمام مردم با وى بيعت كردند

 

دليل انصار بر حقانيت خود چه بود؟عرض كرد چون نبوت در خاندان قـريش بـود آنهـا    :على عليه السالم فرمود 

اكاريهاى خـود را در مـورد حمايـت از          نيز مدعى بودند كه امامت هم بايد از آن انصار باشد ضمنا خدمات و فـد               

 . پيغمبر و ساير مهاجرين حجت ميدانستند

 

على عليه السالم فرمود چرا مهاجرين نتوانستند جواب مقنعى بانصار بدهند؟عرض كرد جواب قانع كننده انصار                

 چگونه است؟ 

 

ـ            :على عليه السالم فرمود    ه دفعـات زيـاد مهـاجرين را        مگر انصار فراموش كردند كه پيغمبر صلى اهللا عليـه و آل

خطاب كرده و ميفرمود كه انصار را عزيز بداريد و از بدان آنها در گذريد،اين فرمايش پيغمبر دليل اينسـت كـه                      

انصار را بمهاجرين سپرده است و اگر آنها شايسته خالفت بودند مـورد وصـيت قـرار نميگرفتنـد بلكـه پيغمبـر                       

 . مهاجرين را بĤنها توصيه ميفرمود

 

 مهاجرين به چه نحو استدالل كردند؟ :اه فرمودآنگ

 

عرض كرد سخن بسيار گفتند و خالصه كالم آنها اين بود كه ما از شـجره رسـول خـدائيم و بكـار خالفـت از           

 . انصار نزديكتريم
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چرا مهاجرين روى حرف خودشان ثابت نيستند اگر آنها از شجره رسـول خداينـد مـن                 :على عليه السالم فرمود   

جره هستم،چنانچه نزديكى به پيغمبر صلى اهللا عليه و آله و سلم دليل خالفت باشد من كـه از هـر                     ثمره آن ش  

 . جهت به پيغمبر از همه نزديكترم

 

عالوه بر آيات قرآن و اخبار و احاديث نبوى در مورد خالفت على عليه السالم همـين فرمـايش خـود او بـراى                        

 ) . 1(ر سقيفه جمع شده بودند كافى بنظر ميرسد پاسخ دادن باستدالالت مهاجرين و انصار كه د

 

بهر تقدير هنوز جنازه پيغمبر صلى اهللا عليه و آله بخاك سپرده نشده بود كه ابوبكر خليفه شـد ولـى در بـاطن                        

خالفت وى هنوز تثبيت نشده بود زيرا گروهى از انصار و ديگـران مخصوصـا بنـى هاشـم بـا او بيعـت نكـرده              

ت خوبست عباس بن عبد المطلب را كه عم پيغمبر و بزرگ بنـى هاشـم اسـت مالقـات                    بودند،عمر بابوبكر گف  

كرده و او را بوعده تطميع كنى تا بسوى تو متمايل شود و از على عليه السالم جدا گردد،ابوبكر فـورا عبـاس را                 

غمبـر  اگـر وجـود پي    :مالقات نمود و مكنونات خاطر خود را عرضه نمود ولى عباس پاسخ محكمـى داد و گفـت                 

موجب خالفت تو شده و تو خـود را بدانحضـرت منسـوب كـرده اى در اينصـورت حـق مـا را بـرده اى زيـرا                             

پيغمبرصلى اهللا عليه و آله از ماست و ما باو از همه نزديكتريم و اگر بوسيله مسلمين خليفه شده اى ما كه جزو                       

يم و آنچه را كه بمن وعده ميـدهى اگـر از            مسلمين بوده و مقدم بر همه آنها هستيم چنين اجازه اى بتو نداده ا             

مال ما است تو چرا آنرا تملك كرده اى و اگر از مال خودت است بهتر كه ندهى و ما را بدان نيـازى نيسـت و                           

 . اگر مال مؤمنين است تو همچو حقى را در اموال مردم ندارى

 

قوع قضايا را بخوبى ميدانست و ميديـد  على عليه السالم بر تمام اين صحنه سازى ها بصير و آگاه بود و علل و               

كه اصحاب سقيفه مردم ساده لوح را چنين فريفته اند كه گوششان براى شنيدن حرف حق آماده نمـى باشـد و                   

براى اينكه اين مطلب را به بنى هاشم و اصحاب خود روشن كند باتفاق فاطمه و حسنين عليهم السالم پشـت                     

بيعت خود دعوت نمود ولى جز چند نفر معـدود كسـى دعـوت او را پاسـخ                  خانه هاى مردم رفته و آنها را براى         

 ) . 2(نگفت 

 

اغلب مورخين نوشته اند كه على عليه السالم سه شب متوالى بر منازل مسلمين عبور فرموده و آنها را به بيعت                     

نـد و چـون     خود دعوت كرد و حقوق خود را بر آنها شمرده و اتمام حجت نمـود ولـى اغلـب روى از وى برتافت                      

 . آنحضرت پاسخ مثبتى از آنها نشنيد بكنج منزل خود پناه برد

 

تا از على بيعت نگيرى پايه هـاى تخـت خالفـت تـو مسـتقر و ثابـت                   :از طرف ديگر عمر دائما بابوبكر ميگفت      

وى نميباشد بنابر اين مصلحت اينست كه او را احضار نمائى و از وى بيعت بگيرى تا ساير بنى هاشم نيز به پير                     

 . از على بتو بيعت نمايند
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ابوبكر دستور داد خالد بن وليد باتفاق چند نفر از جمله عبد الرحمن بن عوف و خود عمر به سـراى علـى عليـه                         

السالم شتافته و درب را كوبيدند و آواز دادند كه براى جلب آنحضرت بمنظور بيعت با ابوبكر آمده اند،على عليه                    

 . مراهانش را از ورود بمنزل ممانعت فرمودالسالم قبول نكرد و خالد و ه

 

خالد بن وليد همراهانش را دستور داد كه عنفا وارد منزل شوند آنها نيزنيمى از درب را كندند و بعنف وارد منزل             

 ) . 3(شدند 

 

ر از  در اينموقع زبير بن عوام كه در خدمت على عليه السالم بود با شمشير كشيده آنها را تهديد نمود ولى دو نف                     

پشت سر زبير را گرفته و سايرين نيز دور على عليه السالم را احاطه نمودند و در حاليكه بازوان او را بسته بودند    

كشان كشان پيش ابوبكر بردند،چون آنحضرت پيش ابوبكر رسيد فرمود اى پسر ابو قحافه ايـن چـه دسـتورى                    

ان پيغمبر اينگونه رفتار كنند مگر دستورات آن بزرگوار         است داده اى كه مرا با اين ترتيب باينجا آورند و با خاند            

 را فراموش كرده اى؟ 

 

 ! پيش از اينكه ابوبكر پاسخ گويد عمر گفت ترا بدينجا آورديم كه با خليفه رسول خدا بيعت كنى

 

ت على عليه السالم فرمود اگر با منطق و استدالل سخن بگوئيد بهتر است پس اول بمن بگوئيد كه رمز موفقي                   

و غلبه شما بگروه انصار در سقيفه چه بوده و بچه منطقى آنها را قانع و مجاب كرديد؟عمر گفت بدليل برتـرى                      

قريش بر ساير قبائل عرب و بعلت امتياز مهاجرين بر انصار و از همـه مهمتـر بجهـت قرابـت و نزديكـى كـه                          

 . بشخص پيغمبر صلى اهللا عليه و آله داريم

 

ن هم با همين منطق كه شما سخن گفتيد رفتار ميكنم و به زبان خـود شـما سـخن                    على عليه السالم فرمود م    

ميگويم و با اينكه دالئل ديگرى نيز دارم،اگر شما بعلت قرابت و نزديكى برسول خدا صلى اهللا عليـه و آلـه بـر                        

همـه  انصار سبقت جستيد و اگر مالك خالفت خويشاوندى و نزديكى پيغمبر صلى اهللا عليه و آله اسـت پـس                     

 . ميدانند كه من از تمام عرب به پيغمبر نزديكترم زيرا پسر عم و داماد او و پدر دو فرزندش ميباشم

 

 ! عمر كه ياراى جوابگوئى در برابر اين منطق نداشت گفت هرگز از تو دست بر نميداريم تا بيعت كنى

 

بتو برگرداند  ) خالفت را ( ميكنى كه او     على عليه السالم فرمود خوب با يكديگر ساخته ايد امروز تو براى او كار             

بخدا سوگند سخن ترا قبول نميكنم و با او بيعت نمى نمايم زيرا او بايد با من بيعت كنـد سـپس روى خـود را                          

متوجه مردم نمود و فرمود اى گروه مهاجرين از خدا بترسيد و سلطه و قدرت پيغمبر صلى اهللا عليه و آلـه را از                        

 داده است بيرون نبريد بخدا سوگند ما اهل بيعت باين مقام از شما سـزاوارتر و احقـيم و                    خاندان او كه خدا قرار    
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شما از نفس خود پيروى نكنيد كه از راه حق دور ميافتيد،آنگاه على عليه السالم بدون اينكه بيعت كنـد بخانـه                      

 ) . 4(عت نمود برگشت و مالزم خانه شد تا حضرت زهرا عليها السالم رحلت فرمود و آنوقت ناچار بي

 

 : اعتراض بعضى از صحابه بابوبكر

چون خالفت ابوبكر استقرار يافت عده معدودى از صحابه در روز پنجم رحلت پيغمبر صلى اهللا عليه و آله متفقا                    

در مسجد حضور يافتند و بنصيحت ابوبكر پرداختند،ابتداء ابوذر غفارى پس از حمد خدا و ذكـر محامـد پيغمبـر                     

اى ابوبكر منصب خالفت را از على عليه السالم گرفتن موجـب  :ه و آله خطاب بابوبكر كرد و گفت    صلى اهللا علي  

نافرمانى خدا و رسول ميباشد و شخص عاقل و مĤل انديش سراى آخرت را كه جاودانى و ال يزال است بزندگى 

 جز بزيان خود و مسلمين ثمره       زودگذر دنيا نميفروشد و شما هم نظير آنرا از امم سالفه شنيده ايد،اين اقدام شما              

ديگرى بار نخواهد آورد و من اى ابوبكر از نظر مصلحت كلى اسالم اين سخنان را بتو ميگويم و اكنون تـو در                       

 . پذيرفتن آن مختارى

 

پس از ابوذر سلمان و خالد بن سعد فضائل على عليه السالم و شايستگى او را بمقام خالفـت بزبـان آوردنـد و                        

 اين مقام غاصبانه بيمناك نمودند،آنگاه رو بمهاجرين و انصار كرده و گفتند كه موأنست مسـلمين را         ابوبكر را از  

 . بمنافات مبدل نكنيد و بخاطر هوى و هوس خود با دين و مذهب بازى مكنيد

 

سپس خالد بن سعد بابوبكر گفت كه بيعت انصار با تو بتحريـك عمـر و در نتيجـه اخـتالف دو طايفـه اوس و                          

 .  انجام شده است نه برضا و رغبت خود آنها و چنين بيعتى چندان ارزشى نخواهد داشتخزرج

 

ابو ايوب انصارى و عثمان بن حنيف و عمار ياسر نيز بپا خاسته و هر يك در فضل و شرف و برترى و حقانيـت       

د بطوريكـه ابـوبكر     على عليه السالم سخن ها گفتند و از فداكارى ها و جانبازيهاى او در غزوات يـاد آور شـدن                   

تحت تأثير سخنان اصحاب و ياران على عليه السالم پريشان و آشفته خاطر شـد و از مسـجد خـارج گرديـد و                        

اكنون كه شما را بر مـن رغبتـى نيسـت ديگـرى را              :بمنزل خود رفت و براى مسلمين بدين شرح پيغام فرستاد         

 . براى خالفت انتخاب كنيد

 

 را متزلزل ديد فورا بسراى وى شتافت و در حاليكه آشفته و غضبناك بود بـا او                  عمر چون انديشه و اراده ابوبكر     

صحبت نمود و مجددا وى را بمسجد آورد و براى اينكه نيروى هر گونه مجادله و بحث را از مردم بگيرد دستور 

گفتگـو بـا   داد گروهى با شمشيرهاى برهنه در طرفين ابوبكر حركت كنند و اجازه ندهند كه كسى وارد بحث و              

ابوبكر شود،اين تدبير عمر براى بار دوم حشمت و شكوه ابوبكر را زيادتر نمود و ديگر كسى جرأت نكرد كه بـا                      

 . وى بگفتگو پردازد
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 . احتجاج على عليه السالم با ابوبكر

ن مرحوم طبرسى احتجاج على عليه السالم را با ابوبكر در كتاب احتجاج خودنقل كـرده و مـا ذيـال بخالصـه آ           

 . اشاره مينمائيم

 

پس از آنكه امر خالفت بابوبكر قرار گرفت و مردم باو بيعت كردند براى اينكه در برابر على عليه السالم بر اين                   

كار خود عذرى بتراشد آنحضرت را در خلوت مالقات كرد و گفت يا ابالحسن بخدا سوگند مرا در اين امر ميل و 

 ! ا بدين كار از ديگران ترجيح ميدادمرغبتى و حرص و طمعى نبود و نه خود ر

 

 على عليه السالم فرمود در اينصورت چه چيزى ترا بدين كار وادار كرد؟ 

 

ابوبكر گفت حديثى از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شنيدم كه فرمود امت مرا خداوند بگمراهى جمع نميكنـد                     

ى اهللا عليه و آله پيـروى كـردم و اگـر ميدانسـتم     و چون ديدم مردم اجماع نموده اند من هم از قول پيغمبر صل       

 ! كسى تخلف ميكند قبول اين امر نميكردم

 

على عليه السالم فرمود اينكه گفتى پيغمبر فرموده است خداوند امت مرا بگمراهى جمع نكند آيا من نيز از اين                    

 . عرض كرد بلى) 5(امت بودم يا خير؟ 

 

تو امتناع داشتند مانند سلمان و عمار و ابـوذر و مقـداد و سـعد بـن        فرمود همچنين گروه ديگرى كه از خالفت        

 . عباده و جمعى از انصار كه با او بودند آيا از امت بودند يا نه؟عرض كرد بلى همه آنها از امتند

 

على عليه السالم فرمود پس چگونه حديث پيغمبر را دليل خالفت خود ميدانى در حاليكه اينها بـا خالفـت تـو                      

 بودند؟ مخالف 

 

ابوبكر گفت من از مخالفت آنها خبر نداشتم مگر پس از خاتمه كار و ترسيدم كه اگر خود را كنار بكشم مردم از 

 ! دين برگردند

 

 على عليه السالم فرمود بمن بگو ببينم كسى كه متصدى چنين امرى ميشود چه خصوصياتى بايد داشته باشد؟ 

 

پلوسى و نيك سيرتى و آشكار كردن عدالت و علـم بكتـاب و سـنت و                 خير خواهى و وفا و عدم چا      :ابوبكر گفت 

با پيغمبـر   (و قرابت   ) در اسالم (داشتن زهد در دنيا و بيرغبتى نسبت بĤن و ستاندن حق مظلوم از ظالم و سبقت                 

 ) . صلى اهللا عليه و آله
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 ود مى بينى يا در وجود من؟ على عليه السالم فرمود ترا بخدا اى ابوبكر اين صفاتى را كه گفتى آيا در وجود خ

 

 ! ابوبكر گفت بلكه در وجود تو يا ابا الحسن

 

 . على عليه السالم فرمود آيا دعوت رسول خدا را من اول اجابت كردم يا تو؟عرض كرد بلكه تو 

 

 . حضرت فرمود آيا سوره برائت را من بمشركين ابالغ كردم يا تو؟عرض كرد البته تو

 

 . ت رسول خدا من جان خود را سپر آنحضرت كردم يا تو؟عرض كرد البته توفرمود آيا در موقع هجر

 

على عليه السالم فرمود آيا در غدير خم بنا بحديث پيغمبر صلى اهللا عليه و آله من موالى تو و كليـه مسـلمين        

 . شدم يا تو؟عرض كرد بلكه تو

 

ت خدا و رسولش آمـده بـراى مـن اسـت يـا بـراى                واليتى كه با والي   ...) انما وليكم اهللا  (فرمود آيا در آيه زكوة      

 . تو؟عرض كرد البته براى تو

 

فرمود آيا حديث منزلت از پيغمبر و مثلى كه از هارون بموسى زده شده است درباره من بوده يا درباره تو؟ابوبكر                     

 . گفت بلكه درباره تو

 

اهله مرا با اهـل و فرزنـدم بـراى مباهلـه            على عليه السالم فرمود آيا رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در روز مب              

 . برد يا ترا با اهل و فرزندانت؟عرض كرد بلكه شما را ) نصارا(مشركين 

 

 . فرمود آيا آيه تطهير در مورد من و اهل بيتم نازل شده يا درباره تو و اهل بيت تو

 

فرزندم مـورد دعـاى رسـول خـدا         فرمود آيا در روز كساء من و اهل و          .ابوبكر گفت البته براى تو و اهل بيت تو        

 . صلى اهللا عليه و آله بوديم يا تو؟عرض كرد بلكه تو و اهل و فرزندت

 

يوفون بالنذر و يخافون يوما كان شره مستطيرا منم يا تو؟ابوبكر گفـت             :صاحب آيه ) در سوره هل اتى   (فرمود آيا   

 . البته تو
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و را از آسمان جوانمرد خواندند يا من؟عرض كرد بلكه          على عليه السالم فرمود آيا توئى آنكسى كه در روز احد ا           

 . تو

 

) قلعـه هـاى خيبـر را      (فرمود آيا توئى آنكه در روز خيبر رسول خدا پرچمش را بدست او داد و خداوند بوسيله او                   

 . گشود يا من؟عرض كرد البته تو

 

زدودى يا من؟عرض كرد بلكـه      فرمود آيا تو بودى كه از رسول خدا و مسلمين با كشتن عمرو بن عبدود غم را                  

 . تو

 

فرمود آيا آنكسى كه رسول خدا او را براى تزويج دخترش فاطمه برگزيد و فرمود خدا او را در آسمان بـراى تـو        

 . تزويج كرده است منم يا تو؟ابوبكر گفت بلكه تو

 

نـدو سـيد جوانـان اهـل     على عليه السالم آيا منم پدر حسن و حسين دو نواده و ريحانه پيغمبر آنجا كه فرمود آ              

 . بهشتند و پدرشان بهتر از آنها است يا تو؟عرض كرد بلكه تو

 

يا برادر من؟عرض كرد    ) جعفر طيار (فرمود آيا برادر تست كه در بهشت بوسيله دو بال با فرشتگان پرواز ميكند               

 . برادر تو

 

 داللت نمود و فرمود على اقضـاكم        فرمود آيا منم كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله بعلم قضا و فصل الخطاب               

 . يا تو؟ابوبكر گفت بلكه تو

 

على عليه السالم فرمود آيا منم آنكسى كه رسول خدا باصحابش دستور فرمود بعنوان امارت مومنين باو سـالم                   

 . دهند يا تو؟ابوبكر گفت البته تو

 

 . يا تو؟عرض كرد البته توفرمود آيا از نظر قرابت برسول خدا صلى اهللا عليه و آله من سبقت دارم 

 

على عليه السالم فرمود آيا رسول خدا صلى اهللا عليه و آله براى شكستن بتهاى طاق كعبه ترا روى دوش خود                     

 . قرار داد يا مرا؟عرض كرد بلكه ترا

 

فرمود آيا رسول خدا صلى اهللا عليه و آله درباره تو فرمود كه تو در دنيا و آخرت صاحب لـواى مـن هسـتى يـا                           

 . درباره من؟عرض كرد بلكه درباره تو
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فرمود آيا پيغمبر موقع مسدود كردن در خانه جميع اهل بيت خود و اصحابش بمسجد در خانه ترا بـاز گذاشـت                      

 . يا در خانه مرا؟ابوبكر گفت بلكه در خانه ترا

 

ـ                    رار داده بودنـد    على عليه السالم پيوسته از مناقب و فضائل خود كه خدا و رسولش آنها را مختص آنحضـرت ق

سخن ميگفت و ابوبكر تصديق ميكرد،آنگاه فرمود پس چه چيز ترا فريب داده كه اين مقام را تصـاحب نمـوده                     

اى؟ابوبكر گريه كرد و گفت يا ابا الحسن راست فرمودى امروز را بمن مهلت بده تا در اين باره بينديشـم،آنگاه                     

كه فرا رسيد خوابيد و رسول خدا صلى اهللا عليه و آلـه             از نزد آنحضرت بيرون آمد و با كسى صحبت نكرد شب            

را در خواب ديد و چون بدانجناب سالم كرد پيغمبر روى خود را از او برگردانيد ابوبكر عرض كرد يا رسـول اهللا                       

آيا دستورى فرموده اى كه من بجا نياورده ام؟فرمود با كسى كه خدا و رسولش او را دوست دارند دشمنى كرده                     

ا باهلش بازگردان،ابوبكر پرسيد كيست اهل آن؟فرمود آنكه ترا عتاب كرد على عليـه السـالم ابـوبكر                  اى حق ر  

 . گفت باو باز گردانيدم يا رسول اهللا و ديگر آنحضرت را نديد

 

صبح زود خدمت على عليه السالم آمد و عرض كرد يا ابا الحسن دست را باز كن تا با تو بيعت كنم و آنچه در                          

بود بدانحضرت نقل نمود،على عليه السالم دست خود را گشود و ابوبكر دست خود را بĤن كشـيد و                   خواب ديده   

بيعت نمود و گفت ميروم مسجد و مردم را از آنچه در خواب ديده ام و از سخنانى كه بين من و تو گذشته آگاه                         

 ! ميگردانم و خود را از اين مقام كنار كشيده و آنرا بتو تسليم ميكنم

 

 ) . بسيار خوب(ليه السالم فرمود بلى على ع

 

چون ابوبكر از نزد آنحضرت بيرون آمد در حاليكه رنگش ديگرگون شده و خود را سرزنش ميكرد بـا عمـر كـه                 

دنبال وى در كوچه ميگشت مصادف شد،عمر پرسيد چه شده است اى خليفـه پيغمبر؟ابـوبكر مـاجرا را تعريـف         

اهللا گول سحر بنى هاشم را نخورى و بĤنها وثوق نداشـته باشـى ايـن                كرد،عمر گفت ترا بخدا اى خليفه رسول        

و عمر آنقدر از اين حرفها زد كـه ابـوبكر را از تصـميمى كـه                 ) از اين كارها زياد ميكنند    (اولى سحر آنها نيست     

 ) . 6(گرفته بود منصرف نمود و مجددا او را بامر خالفت راغب گردانيد 

 

 : پى نوشتها

 

 . كتاب در مورد بطالن و عدم اصالت اين شوراء بحث مفصلى خواهد شددر بخش پنجم ) 1(

 .  نامه معاويه بامير المؤمنين عليه السالم مراجعه شود153 ص 1شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد جلد ) 2(
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مـود  بعضى نوشته اند كه عمر دستور داد براى آتش زدن درب خانه هيزم بياورند و ساكنين خانه را تهديد ن                   ) 3(

كه اگر بيرون نباييد خانه را آتش ميزنم فاطمه عليها السالم بر در خانه آمد و فرمود اى پسر خطـاب آمـده اى                        

 ) 63عقد الفريد جزء سيم ص (كه خانه ما را بسوزانى؟گفت بلى تا بيرون آيند و با خليفه پيغمبر بيعت كنند

 

  :حافظ ابراهيم مصرى در اينمورد در مدح و تمجيد عمر گويد

 

 و كلمة لعلى قالها عمر

 اكرم بسامعها اعظم بملقيها

 حرقت بيتك ال ابقى عليك بها

 ان لم تبايع و بنت المصطفى فيها

 ما كان غير ابى حفص بقائلها

 يوما لفارس عدنان و حاميها

 

د خالصه مضمون اين اشعار چنين است يعنى غير از عمر كسى نميتوانست بعلى كه يكه سوار قبيله عدنان بـو                   (

) و بحمايت كنندگان او بگويد اگر بيعت نكنى خانه ات را آتش ميزنم با اينكه دختر پيغمبـر در آن خانـه اسـت                       

 .) نقل از شبهاى پيشاور0

آنچه محـرز و    .برخى هم گويند بدستور خالد درب منزل را كندند و يك عده هم از پشت بام داخل منزل شدند                    

 . بعنف و اجبار براى بيعت با ابوبكر برده اندمسلم است اينست كه على عليه السالم را 

  134 ص 1شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد جلد ) 4( 

بايد بدين مطلب توجه داشت كه احتجاج حضرت امير عليه السالم با ابوبكر بمنطق جدل بوده يعنـى روى                   ) 5( 

و ميگـردد و اال شـورا و   اصل مسلماتى كه مورد قبول طرف مخالف بوده و در عين حـال موجـب محكوميـت ا           

اجماع بفرض محال و لو اجماع حقيقى باشد صالحيت اين كار را ندارد و جانشين پيغمبر را خداوند تعيين ميكند 

 . همچنانكه خود پيغمبر را خدا مبعوث ميكند و ما در بخش پنجم در اينمورد مفصال به بحث خواهيم پرداخت

  184.ـ 157 ص 1االحتجاج جلد ) 6( 
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 غصب فدك

 
يكى از كارهاى زشت ابوبكر گرفتن فدك از فاطمه عليها السالم دختر پيغمبر صلى اهللا عليه و آلـه بـود،و الزم                 

فدك قريه اى ميان خيبر و مدينه بـود كـه تـا مدينـه دو منـزل راه                   .است قبال توضيحى درباره فدك داده شود      

ور بود كه طايفـه اى از يهـود در آن سـاكن بودنـد               فاصله داشت و داراى زمينهاى حاصلخيز و نخلستانهاى بار        

چون در سال هفتم هجرى نيروى اسالم رونق گرفته و خداى تعالى رعب و وحشت آنرا پس از فتح خيبر بـدل                 

يهود انداخته بود لذا اهالى فدك با رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله مصالحه نمودند كه نصف تمام فدك را بـه                       

 نصف ديگرش از آن خودشان باشد در نتيجه آنقسمت از فدك كه به نبى اكـرم صـلى                   آنحضرت واگذار كنند و   

اهللا عليه و آله واگذار شده بود ملك خاص آنحضرت گرديد زيرا بدون جنگ و لشگر كشـى بـه آنجنـاب تعلـق            

 : گرفته بود و مفاد آيه شريفه متضمن اين مطلب است كه فرمايد

 

اوجفتم عليه من خيل و الركاب و لكن اهللا يسلط رسله على من يشـاء و اهللا  و ما افاء اهللا على رسوله منهم فما       

 ) 1. (على كل شى ء قدير

 

يعنى آنچه خداوند از مال و ملك كافران بر پيغمبر خود واگذاشته بدون زحمت و رنج سـواران و پيادگـان شـما                       

 هر كه بخواهد مسلط كند و خداوند بر         و لكن خداوند پيغمبرانش را بر     ) و شما بهره و نصيبى در آن نداريد       (بوده  

هر چيزى توانا است،بر خالف ساير غنائم جنگى كه خمس آن متعلق بخـدا و رسـول و بقيـه بـا نظـر                        ) انجام(

و اعلموا انما غنمتم    :پيغمبر و امام ميان سربازان و لشگريان تقسيم ميشود چنانكه خداوند در قرآن كريم فرمايد              

 ) 2... (سول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيلمن شى ء فان هللا خمسه و للر

 

و اما آنچه بدون لشگر كشى و جنگ بدست آيد انفال است و فقط از آن خدا و رسول ميباشد چنانكه خداوند در         

 : كتاب كريم خود فرمايد

 

 ) 3. (يسألونك عن االنفال قل االنفال هللا و للرسول

 

 : حضرت صادق فرمايد

 

ال ما لم يوجف عليه بخيل و الركاب،او قوم صالحوا،او قـوم اعطـوا بايـديهم،و كـل ارض خربـة و بطـون                        االنف

 ) 4. (االودية فهو لرسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و هو لالمام من بعده يضعه حيث يشاء
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ت كـه آنـرا     يـا امـوال مردمـى اسـ       ) با جنگ بدست نيايـد    (يعنى انفال آنست كه اسب و شتر بر آن رانده نشود            

و هر زمين خراب و ته رودخانه ها از آن پيغمبـر خـدا اسـت و               .مصالحه كرده باشند،و يا با دست خود آنرا بدهند        

 . پس از او از آن امام است كه به هر راه خواهد بمصرف رساند

 

آن بنابر اين فدك نيز مشمول آيه انفال است نه آيه فى ء و خمس زيـرا كسـى از مسـلمين در بدسـت آوردن                          

مصـالحه  ) ص(شركت ننموده بلكه همانگونه كه حضرت صادق عليه السالم فرمايد يهوديان آنرا برسول اكـرم           

 . كرده بودند و آنحضرت شخصا مالك فدك شده بود

 

مينويسند كه چون آيه ) 5. (و آت ذى القربى حقه:در تفسير مجمع البيان و كتاب اصول كافى در ذيل تفسير آيه

غمبر صلى اهللا عليه و آله دختر خود فاطمه عليها السالم را خواست و فرمود كه خـداى تعـالى                 مزبور نازل شد پي   

فاطمه گفت يا رسول اهللا من هم از شـما  .بتو دهم) كه ملك شخصى من است(بمن دستور فرموده كه فدك را    

هد التنزيل و ينـابيع     و هم از خداى تعالى پذيرفتم و اين مطلب در كتب اهل سنت نيز مانند تفسير ثعلبى و شوا                  

 ) 6. (المودة نوشته شده است كه پس از نزول آيه مزبور پيغمبر فدك را بدخترش فاطمه داد

 

و تا رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در قيد حيات بود فدك در تصرف حضرت زهرا عليها السالم بود و عاملينى                       

راء بنى هاشم و ديگران تقسيم مينمود ولى پس         هم براى جمع آورى محصول آن گمارده بود و عايدات آنرا بفق           

از رحلت نبى اكرم ابوبكر وكيل فاطمه عليها السالم را از آنجا بيرون كرد و فـدك را از تصـرف دختـر پيغمبـر                         

 ! ! خارج نمود و گفت فدك فى ء مسلمين است

 

 اشاره شد اوال فدك جزو      اين عمل ابوبكر كامال غاصبانه و از هر جهت بر خالف حق و عدالت بود زيرا چنانكه                

انفال محسوب شده و ملك شخصى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله بود نه فى ء مسلمين ثانيا پيغمبر در زمـان                       

حيات خود بدستور خدا آنرا بدخترش فاطمه عليها السالم بخشيده بود ثالثا بموجب قانون يد حضرت زهرا عليها                  

شت و در احتجاجى كه در اينمورد آن عليا مخدره در حضور مهاجر السالم عمال از زمان پدرش در آن تصرف دا  

 . و انصار در مسجد پيغمبر با ابوبكر نمود او را مجاب و محكوم ساخت

 

ما پيغمبران ارث نميگذاريم و آنچـه از مـا بمانـد            :ابوبكر با يك حديث جعلى گفت از پيغمبر شنيده ام كه فرمود           

 ) . مال امت است(صدقه است 

 

هرا عليها السالم فرمود اى پسر ابى قحافه آيا در كتاب خدا آمده است كه تو از پدرت ارث ببرى ولى                     حضرت ز 

من از پدرم ارث نبرم؟اگر پيغمبران ارث نميگذارند پس در برابر اين آياتى كه در مورد ارث پيغمبران نازل شـده                     

سليمان از پدرش   ) 7(ث سليمان داود    و ور :است چه ميگوئى؟آيا بر پدر من تهمت مى بندى؟مگر قرآن نميگويد          
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زكريـا  ) 8(فهب لى من لدنك وليا،يرثنى و يرث مـن ال يعقـوب             :همچنين در مورد زكريا فرمايد    ) داود ارث برد  

بخداوند عرض ميكند كه از رحمت و قدرت خود براى من فرزندى عطاء فرما كـه از مـن و اوالد يعقـوب ارث                        

  بايد من از ارث پدر محروم شوم؟ همچنين آيات ديگر،پس بچه دليلى) ببرد

 

آيـا خداونـد   ) 9(أفخصكم اهللا بĤية اخرج ابى منها ام انتم اعلم بخصوص القرآن و عمومه من ابى و ابن عمـى؟         

علـى عليـه    (شما را بĤيه اى مخصوص گردانيده و پدر مرا از آن كنار زده است و يا شما از پدر من و پسر عمم                        

 اتريد؟ بخاص و عام قرآن دان) السالم

 

با اينكه فاطمه عليها السالم ابوبكر و اطرافيانش را مفتضح و رسوا نمود و آنان هيچگونه پاسخى در برابر منطق 

او نداشتند مع الوصف بدون اخذ نتيجه بمنزل خود بازگشت و بعلى عليه السالم گفت مگر تو نبودى كـه بينـى                      

چرا ساكت نشسته اى كه در اثر اين سكوت تو فدك           گردنكشان و ابطال عرب را بخاك مذلت ماالندى اكنون          

 من هم دستخوش هوى و هوس اين و آن شده است؟ 

 

على عليه السالم فاطمه را بصبر و بردبارى در مقابل اين نامالئمات توصيه فرمود و فلسفه صبر و سكوت خود                     

 از تمـام قضـايا آگـاه سـاخت،فاطمه          را كه بنا بوصيت پيغمبر صلى اهللا عليه و آله بود براى او شرح داده و او را                 

عليها السالم نيز جز صبر و تحمل در برابر اين مصيبات چاره اى نداشت در نتيجه در غم و اندوه فـرو رفـت و                         

رنج خاطر خود را بخاك پدر عرضه نمود و شدت اندوه و تأثر آن مظلومه را از درد دل هاى او ميتـوان دانسـت                         

 : كه ميگويد

 

 انهاصبت على مصائب لو 

 صبت على االيام صرن لياليا

 

 . يعنى براى من مصائبى روى داد كه اگر آن مصائب بروزها روى ميداد بشبها تبديل ميشدند

 

و حقيقتا اين عمل حزب سقيفه چقدر زشت و ناشايست بود كه بالفاصله پس از رحلت رسول اكـرم صـلى اهللا                      

نواده اش اين چنين رفتار كردند و بپاس يـك عمـر   عليه و آله عوض عرض تسليت باقيماندگان آنحضرت با خا         

مجاهدت و فداكارى كه عرب بيابانگرد را در اثر تربيت و تعليم بر ملل متمـدن آنـروز مسـلط گردانيـد بحكـم                        

فقط انتظار احترام و محبت به نزديكان خـود را داشـته            ) .10(قل ال أسألكم عليه اجرا اال المودة فى القربى          :آيه

 . است
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 فرقه نمك نشناس خانه دخترش را سوزانيدند و يگانه يادگار او را بحال تضرع و زارى در آوردنـد كـه                      ولى اين 

 . پناهگاهى جز تربت پدر نداشت

 

طبق روايات مورخين فاطمه عليها السالم در اثر فشار و اينهمه نامالئمات و دردهاى روحى رنجور و بيمار شـد                    

 . و با همان حالت نيز رحلت فرمود

 

 

 :  نوشتهاپى

 

  6.سوره حشر آيه ) 1(

  41.سوره انفال آيه ) 2(

  1.سوره انفال آيه ) 3(

  3. باب الفى ء و االنفال حديث 2اصول كافى جلد ) 4(

  26.سوره اسراء آيه ) 5(

  443. ص 1ـشواهد التنزيل جلد 119ينابيع المودة ص ) 6(

  16.سوره نمل آيه ) 7(

  5.ـ 4سوره مريم آيه ) 8(

 . احتجاج طبرسى از خطبه فاطمه عليها السالم در مورد احتجاج با ابوبكر) 9(

  23.سوره شورى آيه ) 10(
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 شوراى شش نفرى عمر 

 
فياهللا و للشورى،متى اعترض الريب فى مع االول منهم حتى صرت اقرن الى هذه النظائر،لكنى اسففت اذ اسفوا          

 . و طرت اذ طاروا

 

  )خطبه شقشقيه(

 

ابوبكر پس از دو سال و چند ماه خالفت رنجور و بيمار شد و بپاس زحماتى كه عمر در مورد تثبيت خالفـت او                        

متحمل شده بود او نيز زمينه را براى خالفت عمر بعد از خود آماده كرد و مخالفين را نيز قـانع نمـود،جمعى از                        

 منصوب نمود و در روز وفات ابوبكر عمر بمسند    صحابه را بحضور طلبيد و عمر را در حضور آنها بجانشينى خود           

و پس از دفن ابوبكر عمر بمسجد رفت و مردم را از خالفت خود آگاه ساخته                )  هجرى 13سال  (خالفت نشست   

و از آنها بيعت گرفت و بغير از على عليه السالم كه از بيعت او خودارى كرده بود بقيه مسلمين خواه ناخواه با او                        

 . بيعت نمودند

 

خالفت عمر ده سال و شش ماه طول كشيد و در اينمدت دائما با دو كشور بزرگ ايران و روم در حـال جنـگ                         

 . بود

 

چون مدت عمرش سپرى شد و بدست ابولؤلؤ نامى زخمى گرديد براى انتخاب خليفه بعد از خود شـش نفـر را                      

 . بحضور طلبيد و موضوع خالفت را بصورت شورى ميان آنها محدود نمود

 

آنگـاه  .ن شش نفر عبارت بودند از على عليه السـالم،طلحه،زبير،عبد الـرحمن ابـن عوف،عثمان،سـعد وقـاص       اي

ابوطلحه انصارى را با پنجاه نفر از انصار مأمور نمود كه پشت در خانه اى كه در آنجـا اعضـاى شـورا بحـث و                          

 پنج نفر بانتخاب يكـى از آن شـش          گفتگو ميكنند ايستاده و منتظر اقدامات آنها باشد،اگر پس از خاتمه سه روز            

تن موافق شدند و يكى مخالفت كرد گردن نفر مخالف را بزند و اگر چهار نفر از آنها بيك نفر رأى موافق دهند            

موافق (و دو نفر مخالفت كنند سر آن دو نفر را با شمشير برگيرند و اگر براى انتخاب يكى از آنان هر دو طرف                        

ن سه نفر كه عبد الرحمن بن عوف جزو آنهاست صائب بوده و سه نفـر ديگـر را    مساوى شدند نظر آ   ) و مخالف 

در صورت مخالفت گردن بزنند و اگر پس از خاتمه سه روز رأى آنها بچيزى تعلق نگرفت و همـه بـا يكـديگر                        

 !!! مخالفت كردند هر شش تن را گردن بزنند و سپس مسلمين براى خود خليفه اى انتخاب نمايند
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نتخاب شش تن اعضاء شورا را چنين اظهار نمود كه چون رسول خدا صـلى اهللا عليـه و آلـه موقـع                       عمر علت ا  

رحلت از اين شش نفر راضى بود من هم خالفت را ميان آنها بصورت شورا قرار ميدهم كه يكى را از ميان خود 

 ضـعف آنهـا را   براى اين كار انتخاب كنند و موقعيكه آن شش نفر در نـزد عمـر حاضـر شـدند خواسـت نقـاط                 

يادآور شود بزبير گفت تو بدخلق و مفسدى اگر خرسند باشى ايمان خواهى داشت و اگر ناراضى                 ) بحساب خود (

و امـا تـو اى طلحـه رسـول خـدا را آزرده نمـوده اى و                  .باشى كافرى بنابر اين گاهى انسانى و گـاهى شـيطان          

 ) . 1(ر روز نزول آيه حجاب گفتى آنحضرت موقع رحلت از تو افسرده خاطر بود بعلت آن حرفى كه د

 

 . و اما تو اى عثمان و اهللا كه سرگين از تو بهتر است

 

و اما تو اى سعد مرد متكبر و متعصبى و بكار خالفت نميائى و اگر رياست دهى با تو باشد از اداره آن درمانـده                         

م كـرد و گفـت اگـر تـو مـزاح            سپس رو بعلى عليه السال    .و اما تو اى عبد الرحمن ضعيف القلب و ناتوانى         .شوى

نميكردى براى خالفت خوب بودى و اهللا كه اگر ايمان ترا با ايمان تمام اهل زمين بسنجند بر همه زيادتى كند 

)2 . ( 

 

پيش از شرح جريان شورى بحث مختصرى درباره وصيت عمر كه پـر از اشـكال و تنـاقض اسـت الزم بنظـر                        

 : ميرسد

 

كه قبال ميان ابوبكر و عمر و ابو عبيده برگزار شده بود اين سـه نفـر بـه ترتيـب     اوال طبق قرارداد محرمانه اى     

خود را نامزد مقام خالفت ميدانستند و بهمين جهت روز رحلت پيغمبر صلى اهللا عليه و آله باتفاق هم فورا خود                     

 . را بسقيفه رسانيده بودند

 

 عبيده بود ولى چون در موقع قتل عمر ابو عبيده در            البته ابوبكر و عمر بمقصود خود نائل شدند و حاال نوبت ابو           

غـالم  (حال حيات نبود لذا عمر خالفت را ميان شش تن محصور نمود و اظهار كرد كه اگر ابو عبيده و يا سالم                     

 !! زنده بودند براى خالفت از اين شش تن شايسته تر بودند) حذيفه

 

كر بمسجد آورده بودند ابو عبيده بĤنحضرت گفت كه اگر مـا            موقعيكه على عليه السالم را اجبارا براى بيعت ابوب        

ميدانستيم تو راغب امر خالفت هستى بجاى ابوبكر با تو بيعت ميكرديم ولى حاال كار گذشته و مردم با ابـوبكر            

 . بيعت كرده اند

 

دانسـت و فقـط عـدم    بنابر اين خود ابو عبيده كه بابوبكر بيعت كرده بود على عليه السالم را شايسته تر از او مي      

اطالع خود را نسبت بتمايل آنحضرت بخالفت بهانه كرده بود حاال عمر چگونه بمرده ابو عبيده تأسف نموده و                   
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او را شايسته تر از على عليه السالم بامر خالفت ميدانست در حاليكه ابو عبيده و سـالم هـر دو جـزو منـافقين                         

شركت داشتند و از كسانى بودند كه از پيوسـتن بـاردوى           )  پيغمبر براى رماندن شتر  (بودند و در حادثه ليله عقبه       

 . اسامه تخلف نموده بودند

 

ثانيا عمر بى انصافى را بجائى رسانيده بود كه حتى يك غالم را از على عليه السـالم بـراى خالفـت سـزاوارتر      

در سـقيفه حـديثى كـه       ميدانست و بمرگ او هم حسرت ميخورد و از طرفى در موقع جدال و مناقشه با انصـار                   

رسول خدا صلى اهللا عليه و آله درباره ائمه اثنى عشر فرموده بود كه همه آنها از قريش اند ابوبكر از آن حديث                        

بنفع خود استفاده كرده و بانصار گفت ائمه بايد از قريش باشند حاال عمر براى چه سالم غالم حذيفـه را كـه از                     

  از قريش نبود؟ انصار بود داخل شورا كرده بود او كه

 

براى هر شش نفر نقاط ضعفى شمرد و بهر يك نيز تصريحا يا تلويحـا گفـت كـه بكـار        ) بعقيده خود (ثالثا عمر   

خالفت نميخورى در اينصورت بايد پرسيد براى چه اشخاصى را كه بقول خودت هر كدام داراى معايبى بوده و                   

 ه از ميان خودشان بشورى دعوت كردى؟ هيچيك نيز بامر خالفت شايسته نبود براى انتخاب خليف

 

رابعا عمر علت انتخاب اين شش نفر را رضايت پيغمبر از آنها دانست و آنگاه بطلحه گفت كـه پيغمبـر را آزرده                       

 نمودى و آنحضرت موقع رحلت از تو افسرده خاطر بود آيا اين سخن عمر تناقض نيست؟ 

 

 فضيلت و خصوصياتى نسبت بديگران داشـت كـه بـاو            خامسا در ميان اين شش تن عبد الرحمن بن عوف چه          

امتيازى داده بود كه در صورت تساوى موافقين و مخالفين رأى آن سه نفر كه عبد الرحمن جزو آنها باشد قابل                     

پذيرش است و در واقع او را صاحب دو رأى كرده بود اين نقشه اى بود كه عمر براى خالفت عثمان و كشـته                        

طرح كرده بود زيرا كسانى را براى شورا انتخاب نموده بود كـه بـا علـى عليـه السـالم                     شدن على عليه السالم     

 . مخالف بودند

 

در ميان اين شش نفر هماى خالفت فقط باالى سر على عليه السالم و عثمان سايه افكنده بود،عمر بـا توجـه                      

بود امتياز بخشيد و آن سه نفرى       بدين امر عبد الرحمن بن عوف را كه با عثمان عقد اخوت بسته و هم داماد او                  

 . را كه عبد الرحمن جزو آنها باشد نسبت بسه نفر ديگر ارجحيت داد تا از عثمان حمايت نمايد

 

يكى ديگر از اعضاى اين شورا طلحه بود كه با بنى هاشم چندان موافق نبود و ضمنا با عبـد الـرحمن دوسـت                        

يت خواهد كرد،سعد وقاص هم عالوه بر اينكـه از دسـتور            صميمى بود،در اينصورت مسلم بود كه از عثمان حما        

عبد الرحمن سرپيچى نميكرد با طلحه نيز موافقت كامل داشت،در اين ميان فقط تنها كسى كه اميد ميرفت بـا                    
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على عليه السالم موافقت كند زبير بود كه عمر نيز از او چندان دلخوش نبود و در نتيجه هم زبيـر و هـم علـى                          

 . ون در اقليت بودند بقتل ميرسيدندعليه السالم چ

 

 : اين بود تجزيه و تحليل ماهيت اين شورا كه بتدبير عمر طرح شده بود و اما جريان آن بشرح زير بوده است

 

پس از سه روز از قتل عمر هر شش نفر در منزل عايشه جمع شـده و بـه شـور و بحـث پرداختند،ابتـداء عبـد                            

براى اينكه ميان مسلمين تفرقه نيفتد الزم است ما شش نفر هم با : گفتالرحمن رشته سخن را بدست گرفته و

موافقت يكديگر يكى را از بين خود براى خالفت انتخاب كنيم حاال هر كسى كه رأى خـود را بـديگرى دهـد                       

 . دامنه اختالف را كم خواهد نمود

 

الم داد سعد وقاص هم چون چنين ديد طلحه حق خود را بعثمان واگذار كرد زبير نيز رأى خود را بعلى عليه الس        

حق خود را بعبد الرحمن واگذار نمود و بدين ترتيب شش نفر شورى بسه نفر كه هر يك دو رأى داشتند تبديل                      

گرديد ولى براى على عليه السالم مسلم بود كه اين كار بنفع عثمان خاتمه پيدا ميكند زيرا عبد الرحمن شخصا                    

در سر خود چنين خيالى را مينمود عمال عرضه اظهار آنرا نداشت و قبال نيـز در                 داوطلب خالفت نبود و اگر هم       

 . اينمورد با عثمان مذاكره نموده و وعده كمك و حمايت باو داده بود

 

عبد الرحمن مجددا صحبت كرده و آنها را از مخالفت بر حذر نمود زيرا مخالفت در آن شوراى ساختگى مساوى 

 . ه نفر مراقبين پشت در بودبا كشته شدن بشمشير پنجا

 

عثمان كه از مقصود عبد الرحمن آگاه بود بعلى عليه السالم پيشنهاد نمود كه خوبست ما هر دو نفـر هـم بعبـد           

الرحمن وكالت دهيم تا او هر چه مقرون بصالح باشد اقدام كند،عبد الرحمن نيز از پيشنهاد عثمان استقبال كرد        

 . الفت ندارد و اين كار را جز در ميان آندو بديگرى واگذار نخواهد كردو سوگند ياد نمود كه خود طمع خ

 

على عليه السالم كه در صحبت آندو تن مطالعه ميكرد تمام قضايا را همانگونه كه از اول هم بـراى او روشـن                       

 برابـر  يـا علـى مخالفـت جـائز نيسـت و     :عثمان گفت .بود بار ديگر از مد نظر گذراند و در پاسخ آنان تأنى نمود    

 . وصيت عمر هر كس مخالفت كند جز كشته شدن راه ديگرى ندارد تو هم عبد الرحمن را بحكميت برگزين

 

على عليه السالم فرمود حال كه روزگار بكام تو ميگردد چرا عجله نموده و مرا بقتل تهديـد ميكنى؟بـراى مـن                

و مصلحت سخن خواهد گفـت ولـى        روشن است كه عبد الرحمن جانب ترا رعايت خواهد كرد و بر خالف حق               

چون چاره اى نيست من نيز بشرط اينكه او خويشاوندى خود را با تو ناديده گرفتـه و رضـاى خـدا و مصـلحت       

 . امت را در نظر بگيرد او را بحكميت مى پذيرم،عبد الرحمن نيز سوگند ياد كرد كه چنين كند
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ر مهاجر و انصار رأى خود را اعالم كند آنگاه بـراى   عبد الرحمن مردم را در مسجد پيغمبر جمع نمود تا در حضو           

اينكه تظاهر به بيطرفى و بى نظرى خود نمايد اول بطرف على عليه السالم رفـت و گفـت يـا علـى مـن هـم                      

مصلحت در آن مى بينم كه امروز همه مسلمين با تو بيعت كنند ولى شما هم بشرط اينكه طبق دستور خـدا و                       

 ! كومت كنيدسنت پيغمبر و روش شيخين ح

 

عبد الرحمن ميدانست كه نه تنها خالفت اسالمى بلكه تمام ملك و ملكـوت را در اختيـار علـى عليـه السـالم                        

بگذارند كلمه اى بر خالف حق و حقيقت نميگويد و كوچكترين عملى را كه با رضاى خدا منافات داشته باشـد                     

ه السالم چنين شرطى را نخواهد پـذيرفت        انجام نميدهد و چون روش شيخين بر خالف حق بود پس على علي            

 ! بدينجهت ميخواست در پيش مردم از آنحضرت اتخاذ سند كند

 

من بدستور الهى و سنت پيغمبر صلى اهللا عليه و آله و روش خودم كـه همـان رضـاى                   :على عليه السالم فرمود   

 . خدا و سنت پيغمبر است رفتار ميكنم نه بروش ديگران

 

ثمان و ساير مردم نيز انتظار شنيدن همين سخن را داشـتند و ميدانسـتند كـه آنحضـرت                   البته عبد الرحمن و ع    

 . سخن بكذب نگويد و از راه حق منحرف نشود

 

از طرفى على عليه السالم خالفت ابوبكر و عمر را غاصبانه ميدانست و از تضـييع حـق خـود شـكايت داشـت                        

 الرحمن سپس بطرف عثمان رفت و همان جملـه          اكنون چگونه ممكن است كه روش آندو را تصديق كند؟عبد         

اى را كه براى على عليه السالم گفته بود بعثمان نيز پيشنهاد كرد ولى براى عثمان كـه از فـرط ذوق و شـوق                   

سر از پا نمى شناخت پاسخ مثبت بر اين جمله خيلى آسان و حتى كمال آرزو بود او حاضر بود كه چنين قـولى                        

 . مضاء كندرا با خون خود بنويسد و ا

 

 ) . 3(سوگند ميخورم كه جز طريق شيخين براهى نروم و از روش آنها منحرف نشوم :بانگ زد

 

عبد الرحمن دست بيعت بدست عثمان داد و او را بخالفت تبريك گفت و بالفاصله بنى اميه كه منتظر چنـين                     

ز صحابه كبار مانند عمار ياسـر       فرصتى بودند هجوم آورده و دسته دسته بيعت نمودند ولى بنى هاشم و جمعى ا              

و مقداد و ساير بزرگان از بيعت خوددارى نمودند و بدين ترتيب عبد الرحمن بن عوف نقـش خـود را بـا كمـال                

مهارت بازى كرد و با تردستى عجيب خالفت را از عمر بعثمان منتقل نمـوده و مقصـود عمـر را جامـه عمـل                         

 . اهى براى بار سوم از حق مشروع خود محروم گرديدپوشانيد و على عليه السالم در اثر حقيقت خو
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تمام اين مقدمات و صحنه سازى ها كه بتدبير عمر بوجود آمده بود بـراى رسـيدن عثمـان بخالفـت و احيانـا                        

بمنظور قتل على عليه السالم در صورت مخالفت بود بهمين جهت آنحضـرت دربـاره تشـكيل ايـن شـورى و                      

حقيقت امر هم همـين بـود زيـرا    !؟) حيله است و چه حيله اى(عة و اى خدعة    خد:نيرنگهاى عبد الرحمن فرمود   

 . بطوريكه شرح و توضيح داده شد اين شورا حيله و نيرنگى بيش نبود 

 

بنا بنقل امين االسالم طبرسى على عليه السالم در جلسه شوراى شش نفرى فضايل و مناقب خود را بصـورت                    

 كرده بود بسمع اعضاء شورى رسانيد و آنان نيز باالتفاق بيانات آنحضـرت              احتجاج مانند احتجاجى كه با ابوبكر     

را تصديق كردند آنگاه على عليه السالم فرمود از خداى يگانه بترسـيد و مخالفـت فرمـان او نكنيـد و حـق را                         

 ايـد   باهلش برگردانيد و از سنت پيغمبرتان پيروى كنيد كه اگر شما با آن مخالفت كنيد خدا را مخالفـت كـرده                    

آنان بهم نگاه كرده و گفتند فضل او را شناختيم،و دانسـتيم كـه وى               .بنابر اين امر خالفت را باهل آن واگذاريد       

هـيچكس را   ) در تقسـيم بيـت المـال و سـاير امـور           (بامر خالفت از همه سزاوارتر است اما او مردى است كـه             

سازد بنابر اين اگر او را بخالفت انتخاب كنيد         برقرار مي ) ميان مردم (بديگرى ترجيح نميدهد و مساوات كامل را        

شما را با مردم ديگر يكسان قرار ميدهد ولى اگر عثمان را بخالفت برگزينيد او نفـع و تمايـل شـما را در نظـر                          

 ) . 4) (و بهمين سبب امر خالفت را بعثمان واگذار كردند. (ميگيرد

 

 

 : پى نوشتها

 

 حجاب نازل شد طلحه گفت چه فايده دارد كه امروز زنـان پيغمبـر در                ابن ابى الحديد ميگويد كه چون آيه      ) 1(

و ما كان لكـم  :حجاب باشند چون از دنيا برود ما زنان او را بعقد و نكاح خود در ميĤوريم آيه شريفه نازل شد كه                  

 ) 53سوره احزاب آيه .(ان تؤذوا رسول اهللا و ال ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا

  1ـتاريخ طبرىـشرح نهج البالغه ابن ابى الحديد جلد 172خ ص منتخب التواري) 2(

على عليه السالم روش شيخين را بعلت اينكه با سنت پيغمبر صلى اهللا عليه و آلـه مغـايرت داشـت قبـول                       ) 3(

نميكرد و كاش عثمان نيز بروش آنها رفتار ميكرد او در خالفت خويش بقدرى افتضاح و رسوائى بـار آورد كـه                      

 .  موجب قتل و هالكت وى گرديدنتيجه اش

 ص  1براى آگاهى بيشتر از احتجاج على عليه السالم با اصـحاب شـورى بكتـاب احتجـاج طبرسـى جلـد                      ) 4(

 .  مراجعه شود210ـ192
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 نيازمندى خلفاء بوجود على عليه السالم 

 
 . ال ابقانى اهللا لمعضلة لم يكن لها ابو الحسن

 

 ) عمر بن خطاب(

 

 سال بطول انجاميد اگر چه ظاهرا خـود         25السالم در مدت خالفت ابوبكر و عمر و عثمان كه قريب            على عليه   

را كنار كشيده و خانه نشين شده بود ولى در مسائل غامض علمى و قضائى و سياسى كه خلفاى مزبور را عاجز                      

ا را تذكر داده و راهنمائى      و درمانده ميديد براى حفظ اسالم و روشن نمودن حقايق دينى خطاها و لغزشهاى آنه              

ميفرمود و همگان را از رأى صائب خود بهره مند ميساخت و چه بسا كه خلفاء ثالثه شخصا در حل معضـالت                      

از او استمداد مى جستند و اگر على عليه السالم دخالت نميكرد جنبه علمى اسالم بعلت نـادانى و آشـنا نبـودن               

 . دست ميداد،براى نمونه بچند مورد ذيال اشاره ميگرددخلفاء بحقيقت امر صورت واقعى خود را از 

 

ـدر زمان خالفت ابوبكر مردى شراب خورده بود ابوبكر دستور داد او را حد بزنند،مرد شرابخوار گفـت مـن از                     1

حرمت خمر بى خبر بودم و اال مرتكب نميشدم،ابوبكر مردد و متحير ماند و موضوع را با على عليـه السـالم در                       

د حضرت فرمود هنگاميكه مهاجر و انصار جمع هستند يك نفر با صداى بلند از آنها سؤال كند كه آيـا                     ميان نها 

 كسى از شما حرمت خمر را باين شخص گفته يا نه؟ 

 

اگر دو نفر شهادت دادند حد بزنند و اال او را بحال خود وا گذارند،ابوبكر بهمين نحو عمل نمود و كسى شهادت                      

مرد در دعوى خود راستگو بوده است لذا از جرم وى چشم پوشى شد و او را گفتند توبه كن نداد معلوم شد كه آن

 . كه ديگر چنين كارى نكنى

 

 ! ـيكى از علماى يهود بنزد ابوبكر آمده و گفت آيا تو جانشين پيغمبر اين امت هستى؟گفت آرى2

 

ت آنان دانشمندترين امت باشند پـس مـرا         يهودى گفت ما در توراة ديده ايم كه جانشينان پيغمبران در ميان ام            

 آگاه گردان كه خداى تعالى كجا است آيا در آسمان است يا در زمين؟ 

 

ابوبكر گفت او در آسمان و بر عرش است،يهودى گفت در اينصورت زمين از وجود خدا خالى است و بنا بقـول                      

 ! تو در جائى هست و در جائى نيست
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يهودى در حال تعجب از سـخن او از  !ت از نزد من دور شو وگرنه ترا ميكشمابوبكر گفت اين سخن زنديقان اس  

نزد وى دور شد در حاليكه اسالم را مسخره ميكرد،على عليه السالم از مقابل روى او ظـاهر شـد و فرمـود اى                        

يهودى آنچه تو پرسيدى و آنچه در پاسخ شنيدى من دانستم ما مى گوئيم خداوند عـز و جـل جـا و مكـان را                          

ريد و براى او جا و مكانى نيست و باالتر از اينست كه مكانى او را در بر گيرد بلكه او در هر مكانى هست اما                          آف

نه بدينصورت كه تماس و نزديكى با مكان داشته باشد علم او هر آنچه را كه در مكان است فرا گرفته اسـت و    

يد صحت آنچه گفـتم از كتـاب خـود شـما خبـر              چيزى وجود ندارد كه از حيطه تدبير او بيرون باشد و براى تأي            

 . ميدهم و اگر دانستى كه درست است آيا ايمان ميĤورى؟يهودى گفت آرى

 

فرمود آيا در بعضى از كتابهاى خود نديده ايد كه روزى موسى بن عمران نشسته بود ناگاه فرشته اى از جانـب                      

نب خداى عز و جل،و فرشته اى از سوى مغرب         مشرق نزد او آمد و موسى از او پرسيد از كجا آمدى؟گفت از جا             

پيش او آمد موسى بدو گفت از كجا آمدى؟گفت از نزد خداوند عز و جل،آنگاه فرشته ديگرى نزد او آمد و گفت                      

از آسمان هفتم از نزد خداوند عز و جل آمده ام،و سپس فرشته ديگر نزد او آمد و گفت از زمين هفتم از جانـب                         

موسى عليه السالم گفت منزه است آن خدائى كه جائى از او خالى نيست و بهـيچ جـا                   خداى عز و جل آمده ام،     

يهودى گفت گواهى دهم كه اين سخن حـق اسـت و بـاز گـواهى دهـم كـه تـو                      .نزديكتر از جاى ديگر نيست    

 ) . 1(سزاوارترى بجانشينى پيغمبرت از كسى كه بزور آنرا تصاحب نموده است 

 

 عليه و آله جماعتى از يهوديان بمدينه آمده گفتنـد در مـورد اصـحاب كهـف                  ـپس از رحلت پيغمبر صلى اهللا     3

اصحاب كهـف سيصـد و نـه سـال در غـار             ) 2(و لبثوا فى كهفهم ثالث مأة سنين و ازدادوا تسعا           :قرآن ميگويد 

ت باقى ماندن آنها در غار سيصد سال قيد شده است و اين دو با هـم مخالفـ               ) در تورات (در صورتيكه   ) خوابيدند

 . دارند

 

در برابر اين اشكال و ايراد يهوديان نه تنها خليفه بلكه همه صحابه از پاسخگوئى عاجز ماندند بـاالخره دسـت                     

توسل بدامن حالل مشكالت على عليه السالم زدند حضرت فرمود خالف و تضادى در بين نيست زيرا از نظـر                    

رب سال قمرى است و تورات بلسان يهود نـازل          تاريخ آنچه نزد يهود معتبر است سال شمسى است و در نزد ع            

 روز و   365زيـرا سـال شمسـى       (شده و قرآن بلسان عرب و سيصد سال شمسى سيصد و نه سال قمرى است                

 سـال شمسـى     33 روز و شش ساعت با هم اختالف دارند در نتيجـه             11 روز است و هر سال       354سال قمرى   

 ) . 3) (سيصد و نه سال قمرى ميباشد سال قمرى ميشود و سيصد سال شمسى هم 34تقريبا 

 

ـابن شهر آشوب روايت كرده كه از ابوبكر پرسيدند مردى صبحگاه زنى را تزويج نمود و آن زن شبانگاه وضع     4

حمل كرد و آنمرد هم اجلش رسيد و مرد مادر و فرزند دارائى او را بعنوان ارثيه تصاحب كردند در چـه صـورتى                 

 اين موضوع امكان پذير است؟ 
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ابوبكر از پاسخ عاجز ماند،و على عليه السالم فرمود آنمرد كنيزى داشته كه قبال او را بـاردار كـرده بـود چـون                        

موقع وضع حملش نزديك شد او را آزاد كرد آنگاه در موقع صبح تزويجش نمود و شبانگاه زن وضع حمل كرد                     

 در اثـر اينگونـه درمانـدگيها در برابـر        ابـوبكر . (و چون شوهرش مردميراث او را مادر و فرزند تصـاحب كردنـد              

 ) . پرسشهاى مردم بود كه ميگفت اقيلونى و لست بخيركم و على فيكم

 

ـدو مرد صد دينار در كيسه اى گذاشته و آنرا در نزد زنى بامانت سپردند و باو گفتند هرگاه ما هـر دو بـا هـم                          5

ى بيايد آنرا پـس مـده،چون مـدتى از ايـن مـاجرا              نزد تو آمديم امانت ما را رد كن و اگر يكى از ما بدون ديگر              

گذشت يكى از آندو مرد نزد زن آمد و گفت رفيق من وفات كرده است صد دينار ما را بـده،زن از دادن امانـت                         

خوددارى كرد آنمرد نزد اقوام زن رفت و مطلب را بĤنان بازگو كرد و در اثر فشار و توصيه آنان،آنزن امانت را رد      

زن گفت مدتى   !سال رفيق آنمرد آمد و گفت صد دينارى كه در نزد تو بامانت گذاشته ايم باز ده                نمود،پس از يك  

پيش رفيق تو آمد و اظهار نمود كه تو وفات كرده اى و من هم امانت را باو پس دادم،آنمرد اصرار نمود و كـار                         

 زن گفت تو ضـامن امـانتى و بايـد      بمرافعه كشيد و هر دو نزد عمر آمدند و جريان امر را باو باز گفتند عمر بĤن                

زن گفت ترا بخدا تو ميان ما قضاوت مكن ما را پيش على بن ابيطالب بفرسـت تـا او                 !پول را باين مرد بپردازى    

ميان ما حكم كند عمر قبول كرد و چون آنها نزد على عليه السالم آمدند آنحضرت دانست كه آندو مرد با هـم                       

 بĤن مرد فرمود در موقع سپردن امانت مگر شرط نكرديد كه بـراى گـرفتن آن                 تبانى كرده و حيله نموده اند لذا      

بايد هر دو با هم بيائيد و اگر يكى از ما بيايد پول را پس مده؟عرض كرد چرا،على عليه السالم فرمود پـول تـو                         

 ) . 4) (تآنمرد حيله گر سرافكنده بازگش! (نزد ما حاضر است برو رفيق خود را هم بياور و آنرا باز گيريد

 

حضرت امير عليه السالم نيز حضور      !ـزن ديوانه اى را بجرم فجور نزد عمر آوردند دستور داد سنگسارش كنند            6

داشت بعمر فرمود مگر نشنيده اى كه رسول خدا چه فرموده است؟عمر گفت چه فرموده است؟حضـرت گفـت                   

 تا عقل خود را باز يابد،از طفل تـا بـالغ            از ديوانه :رسول خدا فرموده است كه از سه كس قلم برداشته شده است           

ـزن بار دارى را هم باتهام فجور نزد عمـر          ) .5(شود،از شخص خوابيده تا بيدار گردد،آنگاه عمر زن را رها نمود            

آوردند،عمر از او پرسيد آيا مرتكب فجور شده اى؟زن اعتراف نمود و عمر دستور داد سنگسارش كنند،موقعيكـه                  

كم مى بردند على عليه السالم با او برخورد نمود و پرسـيد ايـن زن را چـه ميشـود؟عرض                     او را براى اجراى ح    

كردند عمر دستور رجم داده است،على عليه السالم او را نزد عمر برگردانيد و فرمود آيـا دسـتور دادى كـه او را                        

 زن است به طفلـى      فرمود اين حكم تو درباره اين     !رجم كنند؟عمر گفت بلى خودش نزد من بفجور اعتراف نمود         

از تـرس و  (كه در شكم اوست چه حكمى دارى؟سپس فرمود شايد تو بـر او بانـگ زده اى و يـا ترسـانيده اى              

على عليه السالم فرمود مگر نشنيدى كـه رسـول          !عمر گفت همينطور است   ) وحشت اعتراف بفجور كرده است    

 هر كس را در بند كنند يا زندانى نمايند          خدا فرمود بر كسى كه پس از بال و زحمت اعتراف كند حد نيست زيرا              

 : آنگاه عمر زن را رها نمود و گفت) بزور و ترس اقرار گرفتن ارزش قضائى ندارد(يا بترسانند او را اقرارى نباشد 
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زنـان عاجزنـد كـه فرزنـدى ماننـد علـى بـن              .عجزت النساء ان تلد مثل على بن ابيطالب لوال على لهلك عمر           

 ) . 6(على نبود عمر هالك ميگشت ابيطالب بزايند اگر 

 

 ماه باشـد و ايـن   9بخيال اينكه مدت حمل هميشه بايد (ـزنى را نزد عمر آوردند كه ششماهه زائيده بود عمر        8

دستور داد كه   ) زن چون سه ماه زودتر وضع حمل كرده است نتيجه گرفت كه قبال مرتكب فجور شده است لذا                 

ن داورى عمر را شنيد و فرمود باين زن حدى نيسـت،عمر كسـى بخـدمت                او را رجم كنند على عليه السالم اي       

 آنحضرت فرستاد و پرسيد كه چرا او را حدى نيست؟ 

 

 : فرمود خداى تعالى فرموده است) ع(على 

 

و مادران شير دهنـد فرزندانشـان را دو   ) 7(و الوالدات يرضعن اوالدهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة          

و حمله و فصـاله     :و همچنين فرموده است   ) راى كسى كه بخواهد تمام كندشير دادن راـسوره بقره        سال كامل ب  

در اينصـورت ششـماه     ) دوران حمل و مدت شيرخوارگى تا از شير باز گرفتنش سى ماه اسـت             ) 8(ثالثون شهرا   

 ) . 9(لو ال على لهلك عمر : ماه رضاع او عمر زن را رها نمود و گفت24حمل اوست و 

 

انت ازنى منى :زن و مردى را پيش عمر آوردند،مرد بزن ميگفت تو زانيه هستى زن نيز در پاسخ وى ميگفت ـ9

يعنى تو از من زناكارترى،عمر دستور داد هر دو را حد بزنند حضرت امير عليه السالم حاضر بود فرمود تعجيـل                     

 ايد كرد؟ در قضاوت خوب نيست و اين حكم نيز درست نمى باشد،عرض كردند پس چه ب

 

فرمود مرد را آزاد كنيد و زن را دو حد بزنيد زيرا زنا كردن مرد ثابت نشده است ولى زن بزنـا دادن خـود اقـرار                           

ميكند و بمرد ميگويد تو زناكارترى،در اينصورت زن باقرار خود مرتكب فجور شده كه بايد حد زده شود و جـرم                     

هم ميكند در صورتيكه دليلى براى اثبات ادعاى خود نـدارد           ديگرش اينست كه بمرد نسبت زنا ميدهد و او را مت          

)10 . ( 

 

ـمردى كسى را كشته بود خانواده مقتول شكايت پيش عمر بردند عمر دسـتور داد قاتـل را در اختيـار پـدر                       10

مقتول گذارند تا بحكم قصاص او را بقتل رساند،پدر مقتول دو ضربت سخت بر آنمرد زد و يقين بمرگ او نمود                     

 چون رمقى از حيات داشت كسان وى از او پرستارى كرده و مداوا نمودند تـا پـس از شـش مـاه بهبـودى                        ولى

 . كامل يافت

 

پدر مقتول رورى او را در بازار ديد تعجب كرد و چون نيك شناخت گريبانش را گرفت و مجددا پيش عمر آورد                      

 ! رندو ماجرا بگفت عمر براى بار دوم دستور داد كه سر از تن او برگي
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قاتل از على عليه السالم استغاثه نمود،آنحضرت فرمـود اى عمـر ايـن چـه حكمـى اسـت كـه بـر ايـن مـرد                            

ميكنى؟عمر گفت يا اباالحسن اين شخص،قاتل پسر او است و بحكم النفس بالنفس بايد كشـته شود،حضـرت                  

ه السالم بـه پـدر مقتـول        فرمود آيا ميشود كسى را دو بار كشت؟عمر متحير ماند و سكوت نمود،آنگاه على علي              

گفت مگر قاتل پسرت را با دو ضربت نكشتى؟عرض كرد كشتم ولى او زنده شد و اگر مجددا او را نكشم خون                      

 ! پسرم هدر شود

 

على عليه السالم فرمود در اينصورت بايد آماده شوى اول بقصاص دو ضربتى كه باو زدى او هم دو ضربت بتو                     

 ! او را بكشبزند آنگاه اگر تو زنده ماندى 

 

پدر مقتول گفت يا ابا الحسن اين قصاص از مرگ سخت تر است و من از اين موضوع در گذشتم آنگاه با هـم                        

 : مصالحه نموده و آشتى كردند عمر دست برداشت و گفت

 

 ) 11(الحمد هللا انتم اهل بيت الرحمة يا ابا الحسن،ثم قال لو ال على لهلك عمر 

 

زن بر سر طفلى منازعه نموده و هر يك ادعا ميكرد كـه كـودك از آن اوسـت و                    ـدر زمان خالفت عمر دو      11

هيچيك براى اثبات دعوى خود شاهد و گواهى نداشت و كس ديگرى هم جـز آنـدو زن ادعـاى فرزنـدى آن                       

كودك را نميكرد لذا اين مطلب براى عمر مبهم بود و نميدانست چه بكند ناچار بعلى عليه السالم پناه بـرد و از       

على عليه السالم آندو زن را نصيحت نمود و از عذاب الهى بترسانيد ولى آندو بر سر حـرف                   !و راه حلى خواست   ا

خود ايستاده و دست بردار نبودند چون آنحضرت پافشارى آنها را ديد فرمود اره اى براى من بياوريد،زنها گفتند                   

 اره را براى چه ميخواهى؟ 

 

يكى از آن دو زن سكوت نمود ولـى         ! و بهر يك از شما نيمى از او را بدهم          فرمود ميخواهم طفل را دو نيم كنم      

ديگرى گفت ترا بخدا يا ابا الحسن اگر غير از اين راه چاره اى نيسـت مـن از سـهم خـود گذشـتم و بـĤن زن                             

حضرت فرمود اهللا اكبر اين كودك پسر تست نـه پسـر آن زن،اگـر               ) كه بچه را باو بدهى و اره نكنى       (بخشيدم  

 او بود او هم مانند تو بحال اين طفل دلسوزى ميكرد و ميترسيد،زن ديگر هم اعتـراف نمـود كـه حـق بـا                      پسر

 ! آنديگرى است و كودك هم از آن اوست 

 

) ابتكـارى و شـگفت انگيـز      (غم و اندوه عمر برطرف شد و درباره امير المؤمنين عليه السالم كه با ايـن داورى                  

 ) . 12(ده بود دعا نمود گشايشى در امر داورى بكار او دا
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ـدر مناقب از اصبغ بن نباته روايت شده كه پنج نفر را بجرم زنا نزد عمر آوردند و او دسـتور داد كـه آنهـا را                    12

 . سنگسار كنند

 

 . على عليه السالم فرمود حكم و داورى بر جان مردم باين سادگى نيست و بايد بوضع و حال آنها رسيدگى نمود

 

داختند يكى از آنها مسيحى بود و با زنى مسلمان زنا كرده بود على عليه السـالم فرمـود چـون      چون بتحقيق پر  

 . اين مرد ذمى بوده و در پناه حكومت اسالم زندگى ميكرد ذمه را در هم شكسته بنا بر اين او را گردن بزنيد

 

است و بحكم   ) 13(محصن  مرد دومى متأهل بود و زنش نيز در كنار وى زندگى ميكرد حضرت فرمود اين مرد                 

 . قرآن سنگسارش كنيد

 

 . مرد ديگر مجرد و بى زن بود على عليه السالم فرمود يكصد تازيانه باو بزنيد

 

نفر چهارم غالم و برده بود و مجازات چنين اشخاصى باندازه نصف مجازات آزادگان است لذا فرمـود او را نيـز                      

 . پنجاه تازيانه بزنند

 

 .  فرمود آزادش كنندنفر پنجم ديوانه بود

 

 . اگر على نبود ما رسوا ميشديم.لوال على الفتضحنا:عمر گفت

 

ـمردى كه اهل يمن بود زن خود را در يمن گذاشته و خود براى انجام كارى بمدينه آمده بود،در آن شهر با                      13

على عليه السـالم  زنى مرتكب فجور شد و او را بجرم اين عمل نزد عمر بردند،عمر فرمان داد سنگسارش كنند،      

فرمود اگر چه او محصن است اما بر او رجم نيست و بايد حد بزنند زيرا زن او همراهش نيست و در يمن مانده                        

خدا مـرا   . (ال ابقانى اهللا لمعضلة لم يكن لها ابو الحسن        :است و سزاى او مانند كيفر زناكار عزب است،عمر گفت         

ـابن ابى الحديد در شرح نهج البالغه مى نويسـد روزى    ) . نباشد بمشكلى نياندازد كه على براى حل آن در آنجا        

نزد عمر بن خطاب سخن از زيورهاى خانه كعبه و زيادى آنها بود گروهى گفتند اگر آنهـا را بيـرون بيـاورى و                        

 . بلشگريان دهى اجرش زيادتر است و خانه كعبه چه نياز بزيور دارد

 

 م پرسيد كه نظر شما در اين مورد چيست؟ عمر بدين فكر افتاد و از على عليه السال
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حضرت فرمود قرآن بر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نازل شد و تمام اموال را چهار قسمت نمود يكى امـوال                       

مسلمين است كه ميان ورثه تقسيم ميشود و يكى فى ء است كه بمستحقين آن تقسيم نمودند و يكى خمـس                     

در جائيكه قرار داد و يكى هم صدقات است كه خداوند آنـرا هـم در محلهـاى    است و خداى تعالى قرار داد آنرا     

مصرفى آن قرار داد و زيورهاى كعبه را بحال خود گذاشت و از روى فراموشى ترك آن نفرمود و هيچ جائى بر                      

،عمر او پوشيده نبود تو هم مانند خدا و رسولش دست بدانها دراز مكن و همانجائى كه گذاشته اند بـاقى بگـذار                     

 ) . 14(بدستور آنحضرت ترك زيورهاى كعبه را نمود و گفت اگر تو نبودى ما رسوا ميشديم 

 

ـدر جنگ ايران و عرب كه عمر براى غلبه بر دشمن بمشورت مى پرداخـت هـر يـك از مسـلمين چيـزى                        15

د و عده اى معتقد     ميگفتند از جمله گروهى را عقيده بر اين بود كه لشگريان شام را جمع كرده به نهاوند بفرست                 

بودند كه خود عمر فرماندهى جبهه را بعهده بگيرد ولى عمر توجهى بĤراء آنها ننموده و رو بعلـى عليـه السـالم                       

كرد و گفت يا ابا الحسن چرا ما را راهنمائى نميكنى؟على عليه السالم فرمود جمع آورى لشـگريان شـام و يـا                       

 در صورت اول آن منطقه كه هم مـرز كشـور روم اسـت از                عزيمت خود تو به جبهه مقرون بصالح نيست زيرا        

لشگر اسالم خالى ميماند و در صورت دوم اگر تو شكست خورى ديگر براى مسلمين پناهگاهى وجود نخواهـد                   

داشت لذا از رفتن خود بجبهه صرف نظر كن و يكى از فرماندهان كار آزموده و مجرب را براى اين كار برگزين 

جمعى را براى كمك برادرانشان بفرست زيرا موقعيت بصره مانند شام نيسـت و ميتـوان از                 و از مردم بصره هم      

آنجا نيروى الزم را بسيج نمود،عمر بدستورآنحضرت رفتار نمود و فاتح شـد و در جنـگ روم و عـرب نيـز او را                         

 ) . 15(راهنمائى فرمود 

 

وردند زيرا او در پاسـخ گروهـى كـه از وى            ـابن صباغ مالكى در فصول المهمه مينويسد مردى را نزد عمر آ           16

صبح كردم در حاليكه فتنه را دوست دارم و حق را ناخوشايند دارم و             :پرسيده بودند چگونه صبح كردى گفته بود      

 ! يهود و نصارى را تصديق ميكنم و بدانچه نديده ام ايمان آورده ام و بدانچه خلق نشده اقرار ميكنم

 

 . لسالم فرستاد و چون آنحضرت آمد عمر گفتار آنمرد را بدانحضرت بازگو كردعمر كسى را خدمت على عليه ا

 

انمـا امـوالكم و اوالدكـم فتنـة         :على عليه السالم فرمود راست گفته كه فتنه را دوست دارد خداى تعالى فرمايد             

ـ        :و منظور از حق كه ناخوشايند اوست مرگ است كه خداى تعالى فرمايد            ) .16( الحق و جـاءت سـكرة المـوت ب

و قالت اليهـود ليسـت      :و اينكه سخن يهود و نصارى را تصديق ميكند در اينمورد است كه خداوند فرمايد              ) .17(

 ) . 18(النصارى على شى ء و قالت النصارى ليست اليهود على شى ء 

 

 نشـده  و اما بدانچه نديده ايمان آورده مقصودش خداوند عز و جل است كه باو ايمان آورده است و بدانچه خلق           

 . اقرار ميكند اقرار بقيامت است
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پناه مى برم بخدا از مشكلى كه على براى حل آن حضور نداشـته              . (اعوذ باهللا من معضلة ال على لها      :عمر گفت 

طبق روايات مورخين و علماى اهل سنت عمر در موارد زيادى گفته اگـر علـى نبـود عمـر هـالك                      ) 19) (باشد

 : در كتاب ينابيع المودة مى نويسدميگرديد چنانكه شيخ سليمان بلخى 

 

كانت الصحابة رضى اهللا عنهم يرجعون اليه فى احكام الكتاب و يأخذون عنه الفتاوى كما قال عمر بن الخطاب                   

 . رضى اهللا عنه فى عدة مواطن لوال على لهلك عمر

 

ند و از آنحضرت اخذ فتوا      باو رجوع ميكرد  ) قرآن(يعنى اصحاب پيغمبر صلى اهللا عليه و آله در احكام كتاب خدا             

 ) . 20(مينمودند چنانكه عمر در جاهاى عديده گفته است اگر على نبود عمر هالك شده بود 

 

عثمان نيز در زمان خالفتش در مواردى كه براى حل مشكالت علمى و قضائى احتياج پيدا ميكرد دست بدامن           

سـالم در تمـام مشـكالت علمـى و سياسـى و             آنحضرت زده و از وى استمداد ميكرد و بطور كلى على عليه ال            

معضالت فقهى و قضائى راهنماى خلفاى ثالثه بود و براى مصلحت اسالم و مسلمين آنها را هدايت ميكـرد و                    

بمنظور حفظ تشكيالت ظاهرى اسالم با كمال صبر و بردبارى سكوت كرده و نميخواست ميان امـت تفرقـه و              

ها مخصوصا از روش عثمان جلوگيرى كرده و آنها را عواقب وخـيم             پراكندگى حاصل شود و از اعمال خالف آن       

 . آن بر حذر ميداشت

 

بارها عثمان را نصيحت و داللت نمود ولى او توجهى بنصايح على عليه السالم ننمود و عاقبت بدست مسلمين                   

 . گرفتار شد و بقتل رسيد

 

 

 : پى نوشتها

 

  58. باب دوم فصل 1ارشاد مفيد جلد ) 1(

  25.ره كهف آيه سو) 2(

 .  نقل از بحار االنوار697منتخب التواريخ ص ) 3(

  80.ـ 79ذخائر العقبى محب الدين طبرى ص ) 4(

  33.كشف الغمه ص ) 5(

  33.كشف الغمه ص ) 6(

  233.سوره بقره آيه ) 7(

  15.سوره احقاف آيه ) 8(
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  356. باب 680كفاية الخصام ص ) 9(

 . مناقب ابن شهر آشوب) 10(

 . ناسخ التواريخ احواالت امير المؤمنين) 11(

  59. باب دوم فصل 1ارشاد مفيد جلد ) 12(

 . ناميده ميشود) محصنـمحصنه(مرد يا زنى كه داراى همسر باشد در اصطالح فقه) 13(

  684.كفاية الخصام ص ) 14(

 . ارشاد مفيدـشرح نهج البالغه ابن ابى الحديد) 15(

  28.سوره انفال آيه ) 16(

  19.سوره ق آيه ) 17(

  113.سوره بقره آيه ) 18(

  18.فصول المهمه ص ) 19(

  70. ص 14ينابيع المودة باب ) 20(
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 علل قتل عثمان
 

و قام معه بنو ابيه يخضمون مال اهللا خضم االبل نبتة الربيع،الى ان انتكث فتله و اجهز عليه عملـه و كبـت بـه         

 . بطنته

 

 ) خطبه شقشقيه(

 

عبد الرحمن بن عوف با اينكه در موقع بيعت با عثمان شرط كرده بود كه بسنت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله 

و روش شيخين رفتار كند ولى عثمان پس از آنكه در مسند خالفت نشست بـر خـالف سـنت پيغمبـر و روش                        

 ) 1. (شيخين رفتار نمود

 

ها ابوسفيان قرار گرفته بود از جهت مال و مقام خرسـند نمـود و ابوسـفيان در    عثمان بنى اميه را كه در رأس آن     

مجلسى كه عثمان از بزرگان بنى اميه تشكيل داده بود اظهار نمود كه اين گوى خالفت را ماننـد تـوپ بـازى                       

بهمديگر رد كنيد تا دست ديگرى نيفتد و اين خالفت همان زمامدارى و حكومت بشرى است و من هرگز بـه                     

 ) . 2(بهشت و دوزخ ايمان ندارم 

 

عثمان دارائى بيت المال را ميـان خويشـاوندان خـود بمصـرف رسـانيد و حكـام و فرمانـداران را بـدون توجـه               

مردم شهرستانها از دست حكام عثمـان بسـتوه آمـده و            .بصالحيت آنان از خاندان خويش تعيين و انتخاب نمود        

صلى اهللا عليه و آله و حتى بخود عثمان نمودند ولـى ايـن شـكايتها                چندين بار شكايت آنها را باصحاب پيغمبر        

تأثيرى در وضع حال و روش او نكرد و در ترك اعمال خود سـرانه و خـالف شـرع وى مـؤثر واقـع نشـد لـذا                             

 . مسلمين در صدد جلوگيرى از كارهاى ناشايست او شدند و بعمال و حكام وى تمكين ننمودند

 

 بخشش هاى وى بقوم و خويشانش كـه همـه از مـال مـردم صـورت ميگرفـت                    اعمال خالف عثمان و بذل و     

اصحاب پيغمبر صلى اهللا عليه و آله را سخت خشمگين نمود لذا گرد هـم جمـع شـده و بمشـورت پرداختنـد و                  

باالخره تصميم گرفتند كه ابتداء تمام كارهاى ناشايسـته عثمـان و فرمانـدارانش را بنويسـند و او را از عواقـب                       

 . ه كردارهاى ناپسند باز دارند و اگر نامه مؤثر واقع نشد او را عزل نماينداينگون

 

چون نامه را نوشتند بدست عمار ياسر كه از صحابه رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله و مورد توجه آنحضرت بود          

 خبـر شـد بـا بـى         دادند تا نزد عثمان ببرد عمار نامه را برد و بدست عثمان داد،چون عثمان از مضمون نامه بـا                  

اعتنائى نامه را بدور انداخت و غالمان خود را دستور داد كه عمار را مضروب سـازند غالمـان عثمـان عمـار را                        
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مضروب كردند خود عثمان نيز چند لگد بر شكم او زد كه عمار بيهوش افتـاد و بعـدا نيـز بمـرض فتـق دچـار                           

 ! گرديد

 

يافت و آتـش خشـم مسـلمين را نسـبت بعثمـان شـعله ور                آوازه اين عمل بزودى در شهرهاى اسالم انعكاس         

نمود،در اينموقع ابوذر غفارى كه بدستور عثمان از مدينه بشام تبعيد شده بود علنا در مجالس مسـلمين اعمـال                    

قبيح و ناشايست عثمان و طرفدارانش را بمردم گوشزد ميكرد و آنها را از روش عثمان كه بر خالف رضاى خدا              

 . بود آگاه مينمود)  حتى بر خالف روش شيخينو(و سنت پيغمبر 

 

و علت تبعيد شدن ابوذر بشام اين بود كه عثمان اموال زيادى به بنى اميه ميداد چنانكه بمروان بن حكم و زيد                      

بن ثابت زياده از صد هزار دينار از بيت المال مسلمين بخشش نمود ابوذر وقتى اين مطلب را شـنيد بـĤواز بلنـد     

 . و الذين يكنزون الذهب و الفضة و ال ينفقونها فى سبيل اهللا فبشرهم بعذاب اليم:الوت نموداين آيه را ت

 

چون عثمان از اين ماجرا خبر يافت نسبت بابوذر بسيار خشمگين شد و در مجلسى كه جمعى حضور داشـتند از                     

پردازد؟كعـب االحبـار    مردم پرسيد آيا جائز است كه والى از بيت المال مسلمين چيزى بعنوان قـرض بـديگرى                  

اى پسـر مـرد و زن       (يا بـن اليهـوديتين أتعلمنـا ديننـا؟          :ابوذر رو بكعب االحبار نمود و گفت      !گفت اشكالى ندارد  

و با عصائى كه در دست داشت چنان بـر سـر كعـب االحبـار كوبيـد كـه       ) يهودى دين ما را تو بما ياد ميدهى؟    

موده و بشام فرستاد و چنانكه گفته شـد در شـام نيـز از               سرش شكست بدينجهت عثمان او را از مدينه اخراج ن         

عثمان و معاويه بدگوئى ميكرد تا معاويه مجبور شد كه او را زندانى كند و در ايـن مـورد نامـه اى بـه عثمـان                           

نوشت كه ابوذر مردم را عليه تو تحريك ميكند عثمان در پاسخ معاويه دستور داد كه او را سوار يـك شـتر بـى       

 ) . 3(ا زجر و شكنجه بسوى ما بفرست معاويه نيز چنين نمود و ابوذر را روانه مدينه كرد جهاز كن و ب

 

چون ابوذر نزد عثمان آمد عثمان گفت شنيده ام كه در شام بلوا ميكنى و عليه من سخنها ميگوئى ابوذر گفـت                      

ر گفـت مـن يكـى از        هر چه گفته ام حق بوده است عثمان بر آشفت و گفت اصال ترا بـاين كارهـا چكـار؟ابوذ                   

 . مسلمين هستم و بوظيفه خود از نظر امر بمعروف و نهى از منكر عمل ميكنم 

 

چون عثمان در مقابل ابوذر ياراى مجادله نداشت او را از خود راند و بربذه تبعيد نمود و حتى بمروان دستور داد                      

توديع نكند مردم نيـز از تـرس بـاز          كه مراقبت كند هيچكس از اهل مدينه هنگام خروج ابوذر او را مشايعت و               

خواست او را مشايعت نكردند ولى على عليه السالم و چند نفر از بنى هاشـم او را در آغـوش گرفتـه و توديـع                          

 . نمودند ابوذر نيز پس از رسيدن بربذه و مدتى توقف در آنجا دار فانى را بدرود گفت
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عثمان شوريدند عثمان احساس خطر كرد و از علـى بـن            بنا بنقل مورخين جماعتى از اهل مصر بمدينه آمده و ب          

ابيطالب استمداد نموده و اظهار ندامت كرد على بمصريين فرمودشما براى زنده نمودن حق قيـام كـرده ايـد و                     

عثمان توبه كرده و ميگويد من از رفتار گذشته ام دست بر ميدارم و تا سه روز ديگر بخواسته هاى شما ترتيـب              

انداران ستمكار را عزل ميكنم پس على از جانب عثمان براى آنان قـرار دادى نوشـته و آنـان                    اثر ميدهم و فرم   

مراجعت كردند،در بين راه غالم عثمان را ديدند كه بر شتر او سوار و بطرف مصر ميرود از وى بدگمان شـده او                 

بنـام خـدا وقتـى عبـد        :بـود را تفتيش نمودند و با او نامه اى يافتند كه عثمان بوالى مصر بدين مضمون نوشته                 

الرحمن بن عديس نزد تو آمد صد تازيانه باو بزن و سر و ريشش را بتراش و بزندان طويـل المـدة محكـومش                        

 ! كن همچنين درباره عمرو بن الحمق و سودان بن حمران و عروة بن نباع اين عمل را اجرا كن

 

 ! ر داشتند كه تو بما خيانت كردىمصرى ها نامه را گرفته و با خشم بجانب عثمان برگشته و اظها

 

پاسخ داد بدون اجازه من اين عمل را مرتكب شده،گفتند .گفتند غالم تو حامل نامه بود!عثمان نامه را انكار نمود

مركوبش شتر تو بود گفت شترم را دزديده اند،گفتند نامه بخط منشى تو ميباشد،پاسخ داد بدون اجازه و اطـالع                    

گفتند پس بهر حال تو لياقت خالفت ندارى و بايد استعفا دهى زيرا اگر اين كار                .اده است من اين كار را انجام د     

با اجازه تو انجام گرفته خيانت پيشه هستى و اگر اين كارهاى مهم بدون اجازه و اطالع تـو صـورت گرفتـه در                        

ن عمال سـتمكار را عـزل   اينصورت بيعرضه بودن و عدم لياقت تو ثابت ميشود و بهر حال يا استعفا بده و يا اال              

كن عثمان پاسخ داد اگر من بخواهم مطابق ميل شما رفتار كنم پس شما حكومت داريد من چكاره هستم؟آنان 

 ) . 4(با حالت خشم از مجلس بلند شدند 

 

از جمله فرمانداران عثمان وليد بن عقبه برادر مادرى عثمان بود كه از جانب وى بحكومت كوفه منصوب شـده            

د شخصى دائم الخمر بود و در يكى از روزها بحال مستى در مسجد مسـلمين نمـاز صـبح را بجـاى دو                        بود،ولي

ركعت چهار ركعت خواند عبد اهللا بن مسعود از روى اعتراض و ريشخند گفت امير سخاوتشان را نشان دادنـد و          

 . در نماز نيز بخشش كردند

 

اينده شما دائم الخمر است و ما او را در اثر زياده روى در              عده اى از رجال كوفه بمدينه آمده و بعثمان گفتند نم          

 . شرب خمر بحال استفراغ ديده ايم و عزل او را از عثمان خواستار شدند

 

عثمان گفت شما تهمت ميزنيد و عوض رسيدگى بشكايت آنها دستور داد آنهائى را كـه بشـراب خـوارى وليـد                      

ن وانمود كرد كه چون اينها بامير خود تهمـت زده بودنـد طبـق             شهادت داده بودند شالق زدند و بمردم نيز چني        

 . موازين شرعى بĤنها حد زده شد
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على عليه السالم باين عمل عثمان اعتراض كرد و فرمود تو بجاى فاسق شاهد را شالق زدى و با دالئل كافى                     

 بن عقبه را عزل كرد و بجاى او را نسبت بعواقب كارهاى ناشايست او آگاه نمود لذا عثمان از روى ناچارى وليد              

او سعيد بن عاص پسر عموى خود را گذاشت،و حكم بن عاص و پسرش مروان بن حكم را هم كـه در حيـات                        

پيغمبر صلى اهللا عليه و آله بدستور آنحضرت از مدينه خارج و بطائف تبعيد شـده بودنـد حتـى شـيخين نيـز از                         

كه آنها را بمدينه آورد مروان را منصب وزارت هم بخشيد و            مراجعتشان بمدينه ممانعت مى نمودند عالوه بر اين       

 . در نتيجه مورد اعتراض قاطبه مسلمين قرار گرفت

 

پسر عمويش عبد اهللا بن عامر را بحكومت بصره و ايران گماشت و حكومت مصـر را هـم بعبـد اهللا بـن سـعد                          

فت عمر زمان حكومت شام را در دسـت         سپرد و معاوية بن ابيسفيان را هم كه از زمان خال          ) برادر رضاعى خود  (

 . گرفته بود با اختيار تام در پست خود باقى گذاشت براى خود نيز يك قصر مجللى بنا نمود

 

نتيجه اينهمه اعمال خالف و ناشايسته بر ضرر خود عثمان خاتمه يافت و بـاالخره زمـام اختيـار از دسـت وى                       

مثال معاويه باين فكر افتاد كـه       . را نسبت بĤنها از دست داد        بيرون رفت زيرا بنى اميه را جرى كرد و تسلط خود          

از حكومت مركزى اطاعت نكند و شام را يكسره ملك موروثى خود بداند بدينجهت هنگاميكه عثمان در نتيجه                  

شورش مسلمين احساس خطر كرده و از معاويه استمداد نمود معاويه براى اينكه عثمان كشته شود و او ادعاى                   

 مخصوصا مسامحه و دفع الوقت نمود و باز براى اينكه ظاهرا از دستور خليفه وقت سرپيچى نكرده                  خالفت كند 

محلـى  (را با عده اى بسوى مدينه فرستاد ولى باو دستور داد كه در ذى خشـب     ) يزيد بن اسد  (باشد مردى بنام    

ر مرو او هم در محل    توقف كن و تا من شخصا دستور مجددى نداده باشم جلوت          ) است در هشت فرسخى مدينه    

 . مزبور آنقدر بماند تا عثمان كشته شد و آنگاه معاويه او را با لشگريانش بسوى شام خواند

 

بارى وضع خالفت روز بروز بدتر ميشد و هر چه از طرف صحابه پيغمبر صلى اهللا عليه و آله بعثمان نصيحت و                      

يز يكمرتبه از طرف مسلمين نزد عثمان رفـت و          اندرز داده ميشد سودى بدست نميĤمد حتى على عليه السالم ن          

او را از روى خير خواهى پند داد و عاقبت وخيم اين خود سرى را بوى گوشزد نمود ولى عثمان بـراى شـنيدن                        

چنين سخنانى گوش شنوا نداشت و حتى روزى بمنبر رفت و مردم را در مقابل اين اعتراضات و شكايات تهديد          

 . ران خود دفاع كردنمود و از احكام و فرماندا

 

مردم مدينه چون وضع را چنين ديدند سخت بر او شوريدند و آشكارا در كوچه ها از عثمان بد ميگفتنـد و او را                        

ناسزا و دشنام ميدادند،آتش افروزان اين شورش طلحه و زبير و عايشه و حفصه بودند كه باالخره اين شورش و                

 . قيام بمحاصره خانه عثمان منجر گرديد
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ون عثمان دانست كه مسلمين مدينه از وى دست بر نخواهند داشت بزرگان بنى اميه را جمع كرد و بـا آنهـا                       چ

بمشورت پرداخت،مشاورين عثمان پيشنهاد كردند كه بايد از اطراف كمك بخواهى و براى اينكـار دسـتور بـده                   

 . سپاهيان شام و بصره بمدينه بيايند و شورشيان را تار و مار كنند 

 

ان فورا معاويه و عبداهللا بن عامر را كه والى شام و بصره بودنـد از قضـيه آگـاه سـاخت،عبد اهللا در بصـره                          عثم

بمسجد رفت و مردم را بكمك عثمان دعوت نمود ولى كسى باو پاسخ مساعدى نداد،معاويه هم چنانكه اشـاره                   

 . گرديد كار را بمسامحه گذرانيد

 

ت به ساعت ميافزودند بطوريكه ارتباط او با خارج بكلى قطع شد و             مسلمين بر شدت محاصره خانه عثمان ساع      

حتى بĤب آشاميدنى هم دسترسى پيدا ننمود ناچار پشت بام آمد و از محاصره كنندگان پرسيد آيا على در ميـان                     

شماست؟گفتند خير او در اينكار دخالت ندارد آنگاه تقاضاى آب نمود و مردم جواب ندادند چون اين خبـر بعلـى                     

عليه السالم رسيد ناراحت شد و فورا چند مشك آب بوسيله چند تن از بنى هاشم تحـت سرپرسـتى فرزنـدش                      

حسن بن على عليهما السالم بسراى عثمان فرستاد و با اينكه محاصـره كننـدگان بـĤن گـروه حملـه كـرده و                        

 . ب نمودندممانعت مينمودند مع الوصف آنان آبرا بعثمان رسانيده و او و خانواده اش را سيرا

 

مسلمين گمان ميكردند كه در اثر شدت عمل آنها عثمان از مقام خالفت استعفا خواهد داد بـدينجهت در فكـر                     

 . انتخاب خليفه بودند ولى نه عثمان و نه بنى اميه حاضر بترك چنين مقامى نبودند 

 

ى طلبيده است لذا در صدد از طرفى چون محاصره كنندگان با خبر شدند كه عثمان از شام و بصره نيروى كمك               

بر آمدند كه بر شدت عمل خـود افـزوده و قبـل از رسـيدن كمـك كـار او را يكسـره نماينـد،باالخره پـس از                             

 .  سالگى بضرب شمشير و خنجر بقتل رسانيدند82گفتگوهاى زياد بسراى او ريختند و او را در سن 

 

 ساله انحراف حق از مجراى اصليش ظاهرا 25ن  هجرى اتفاق افتاد و بدين ترتيب دورا 35قتل عثمان در سال     

 . خاتمه يافت ولى نتايج وخيم آن براى هميشه دامنگير اسالم و مسلمين گرديد 

 

 : پى نوشتها

 

  1.ـشرح نهج البالغه ابن ابى الحديد جلد 435 ص 1مروج الذهب جلد ) 1(

  440. ص 1ـمروج الذهب جلد 88 ص 4االصابة جلد ) 2(

  176.ريخ ص منتخب التوا) 3(

 ) . نقل از كتاب شيعه در اسالم(151ـ150 ص 2 و تاريخ يعقوبى جلد 409ـ402 ص 3تاريخ طبرى جلد ) 4(
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 انتخاب بخالفت 

 
 . مجتمعين ولى كربيضة الغنم فلما نهضت باالمر نكثت طائفة و مرقت اخرى و قسط آخرون

 

 ) خطبه شقشقيه(

 

بر صلى اهللا عليه و آله جمـع شـده و دربـاره تعيـين خليفـه                 پس از كشته شدن عثمان مسلمين در مسجد پيغم        

بگفتگو پرداختند،اعمال و رفتار دوازده ساله عثمان آنها را كامال بيدار كرده بود پيش خود گفتند كه امور خالفت 

 . را بايد بدست كسى سپرد كه حقيقة از عهده انجام آن بر آيد 

 

بن رافع و چند نفر ديگر كه بيش از سـايرين شـيفته خالفـت علـى     در آنميان عمار ياسر و مالك اشتر و رفاعة    

 . عليه السالم بودند صحبت نموده و مردم را براى بيعت آنحضرت آماده ساختند

 

اين چند نفر با خطابه هاى دلنشين و سخنان مستدل اعمال خلفاى سابقه را تجزيـه و تحليـل كـرده و نتيجـه                 

م صلى اهللا عليه و آله در مورد خالفت على عليه السالم بمسلمين تذكر              سرپيچى آنها را از دستورات رسول اكر      

داده و سبقت و مجاهدت آنحضرت را در اسالم و قرابتش را نسبت برسول اكرم بدانها ياد آور شدند و بـاالخره                      

اذهان و افكار عمومى را بر يك سلسله حقايق و واقعيات روشن ساختند بطوريكه در پايـان سـخن آنهـا همـه                       

مسلمين اعم از مهاجر و انصار يكدل و يكزبان براى بيعت على عليـه السـالم آمـاده گرديدنـد،آنگاه از مسـجد                    

خارج شده و رو بخانه آنجناب آورده واظهار كردند يا على عثمان را كشتند و اكنون جامعه مسلمين بدون خليفه  

ى براى اين امر مهم وجـود نـدارد و عمـوم    ميباشد دست خود بگشاى تا با تو بيعت كنيم كه سزاوارتر از تو كس         

 . مسلمين نيز از صميم قلب حاضرند كه طوق بيعت ترا در گردن خود اندازند

 

على عليه السالم فرمود دست از من برداريد و ديگرى را براى اين كار انتخاب كنيد من نيز مثل يكـى از شـما                       

 . تر است كه امير باشمباو اطاعت ميكنم و در هر حال من براى شما وزير باشم به

 

 . مسلمين گفتند اصحاب رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از تو تقاضا دارند كه دعوت آنها را اجابت فرمائى

 

على عليه السالم فرمود شما را طاقت حمل خالفت من نباشد و ديـر يـا زود از مـن رو گـردان ميشـويد زيـرا                           

 بار سنگينى است كه دوش كشنده اش را خـرد ميكنـد و              موضوع خالفت يك مسأله ساده و عادى نيست بلكه        

آرامش و آسايش را از او باز ستاند،من كسى نيستم كه پا از دائره حقيقت بيرون نهم و بخاطر عنـاوين موهـوم                       
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طبقاتى حق مردم را پايمال كنم و يا تحت تأثير سفارش و توصيه اشراف قرار گيرم،من تا داد مظلوم را از ظالم                      

 . انم آرام نميگيرد و تا بينى گردنكشان را بر خاك سرد و تيره نمالم خود را راضى نمى توانم نمودنستانم وجد

 

على عليه السالم هر چه از اين سخنان ميگفت مسلمين رنجيده و ستمكش بيشتر فرياد زده و اظهـار اطاعـت                     

را نميخواهند و بخدا سـوگند      ميكردند،مالك اشتر نزديك شد و گفت يا ابا الحسن برخيز كه مردم جز تو كسى                

آنگـاه  .اگر در اينكار تأنى كنى و خود را كنار كشى براى مرتبه چهارم نيز از حق مشروع خود بـاز خـواهى مانـد          

 . ما نحن بمفارقيك حتى نبايعك،از تو جدا نشويم تا با تو بيعت كنيم:مسلمين ازدحام نموده و گفتند

 

 ذلك ففى المسجد فان بيعتى ال يكـون خفيـا و ال يكـون اال عـن                  ان كان و البد من    :على عليه السالم فرمود   

 . رضاء المسلمين و فى مالء و جماعة

 

يعنى حاال كه اصرار داريد و چاره اى جز اين نيست بمسجد جمع شويد كه بيعت با من مخفى و پوشيده نباشد                      

لى اهللا عليه و آله جمع شده و      مسلمين در مسجد پيغمبر ص    .و بايد با رضاى مسلمين و در مالء عام صورت گيرد          

عموما با ميل و رغبت به آنحضرت بيعت نمودند و بعضى اشخاص سرشناس نيز مانند طلحه و زبيـر كـه خـود                       

خياالتى در سر مى پرورانيدند با مشاهده آنحال خوددارى از بيعـت را صـالح نديـده بلكـه در دل خـود چنـين                         

ت خوبست با على بيعت كنيم تا بلكه او در برابر ايـن بيعـت بمـا                 ميگفتند حاال كه ما را از اين نمد كالهى نيس         

امتيازاتى دهد و حكومت پاره اى از شهرستانها را بما وا گذار نمايد بدينجهت آنها ظاهرا مردم را هم براى بيعت   

 آنحضرت ترغيب نمودند و حتى اول كسيكه بيعت نمود طلحه بود و تنى چند نيز مانند سعد وقـاص و عبـد اهللا      

 ) ! 1(بن عمر از بيعت خوددارى نمودند 

 

على عليه السالم پس از انجام اين تشريفات ضمن ايراد خطبه بĤنان فرمود بدانيد آن گرفتاريهـا كـه در موقـع                      

بعثت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله دامنگير شما بود امروز بسوى شما باز گشته است سـوگند بĤنكسـى كـه                       

نيد بايد درست بهم مخلوط شده و زير و رو شويد و در غربال آزمايش غربال گرديد                 پيغمبر را بحق مبعوث گردا    

تا صاحبان فضيلت كه عقب افتاده اند جلو افتد و آنان كه بنا حق پيشى گرفته انـد عقـب رونـد و الـذى بعثـه                           

 اسـفلكم،و   بالحق لتبلبلن بلبلة و لتغربلن غربلة و لتساطن سوط القدر حتـى يعـود اسـفلكم اعالكـم و اعالكـم                    

 ) . 2(ليسبقن سابقون كانواقصروا و ليقصرن سباقون كانوا سبقوا 

 

سپس فرمود معاصى مانند اسبهاى سركش اند كه سوار شدگان خود را كه اهـل باطـل و گناهكاراننـد بـدوزخ                      

وارد اندازند و تقوى و پرهيزكارى چون شتران رامى هستند كه مهارشان بدست سواران بوده و آنها را به بهشت 

باطل زياد اسـت از     ) اهل(تقوى راه حق است و گناهان راه باطل و هر يك پيروانى دارند اگر               ) بنابر اين (نمايند  
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حق كم است گاهى كم نيز جلو افتد و اميد پيشرفت نيز باشد و البتـه كـم اتفـاق                    ) اهل(قديم چنين بوده و اگر      

 . نمايدميافتند چيزى كه پشت بانسان كند دوباره برگشته و روى 

 

على عليه السالم سپس نماز خواند و بمنزل رفت و مشغول رسيدگى بامور گرديد فرداى آنـروز بمسـجد آمـد و                

خطبه خواند و مردم را از روش كار و برنامه حكومت خويش آگاه نمود و پس از حمد و ثنـاى الهـى و درود بـه                

 : پيغمبر اكرم صلى اهللا عليه و آله چنين فرمود

 

ن شما را براه حق خواهم راند و روش پيغمبر اكرم صلى اهللا عليه و آله را كه سالها متـروك مانـده                       بدانيد كه م  

است تعقيب خواهم نمود،من دستورات كتاب خدا را درباره شما اجـراء خـواهم كـرد و كـوچكترين انحرافـى از                      

ه و هـر عملـى را كـه         فرمان خدا و سنت پيغمبر نخواهم نمود،من هميشه آسايش شما را بر خود مقـدم شـمرد                

درباره شما نمايم بصالح شما خواهد بود ولى اين صالح و خير خواهى يك مصلحت كلى اسـت و مـن عمـوم                       

مردم را در نظر خواهم گرفت نه يك عده مخصوص را،ممكن است در ابتداء امـر اجـراى ايـن روش بـر شـما                         

ودتان بهتـر ميدانيـد كـه مـن نـه طمـع             مشكل باشد ولى متحمل و بردبار باشيد و بر سختى آن صبر نمائيد،خ            

خالفت دارم و نه حاضر بقبول اين تكليف بودم بلكه باصرار شما سرپرستى قوم را بعهده گرفتم و چـون چشـم                   

 . ملت بمن دوخته است بايد بحق و عدالت در ميان آنها رفتار كنم

 

و امالك حاصلخيز هستند چنانچـه  حال تا جائى كه من خبر دارم بعضى ها داراى اموال بسيار و كنيزكان ماهر     

اين اشخاص بر خالف حق و موازين شرع اين ثروت و دارائى را اندوخته باشند من آنها را مجبور خواهم نمـود                      

كه اموالشان را به بيتـالمال مسلمين مسترد نمايند و شما بايد بدانيد كه جز تقوى هيچگونه امتيازى ميان افراد                   

آن هم در جهان ديگر داده خواهد شـد بنـابر ايـن در تقسـيم بيـت المـال همـه                      مسلمين وجود ندارد و پاداش      

مسلمين در نظر من بى تفـاوت و يكسـان هسـتند و بنـاى حكومـت مـن بـر پايـه عـدالت و مسـاوات اسـت                           

 . ستمديدگان بينوا در نظر من عزيزند و نيرومندان ستمگر ضعيف و زبون

 

فت عثمان بيت المال را از آن خود ميدانستند دفعـة در برابـر           اشراف عرب مخصوصا بنى اميه كه در دوران خال        

يك حادثه غير منتظره واقع شدند،آنها خيال نميكردند على عليه السالم با اين صراحت لهجـه بـا آنـان سـخن              

 سال كه از زمان پيغمبر صلى اهللا عليه و 25گويد و در حقگوئى و دادخواهى باين پايه اصرار ورزد گويا در مدت 

 ميگذشت همه چيز فراموش شده بود و هر چه از آنزمان سپرى ميشد احكام دين بال اجـراء ميمانـد و تنهـا                        آله

 :  سال فترت و هرج و مرج فرمود25على عليه السالم بود كه پس از 

 

عرب و عجم،مالك و مملوك،سياه و سفيد در برابر قانون اسالم يكسانند و بيت المال بايد بالسويه تقسيم شود                   

 : باز فرمودو 
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و اهللا لو وجدته قد تزوج به النساء و ملك به االماء لرددته فان فى العدل سعة و من ضاق عليـه العـدل فـالجور                   

 ) . 3(عليه اضيق 

 

اگر بيابم بمالك آن برگردانم اگـر چـه بـا آن            ) زمين ها و اموالى را كه عثمان باين و آن بخشيده          (بخدا سوگند   

ه و يا كنيزانى خريده شده باشد زيرا وسعت و گشـايش در اجـراى عـدالت اسـت و                    مالها زنهائى شوهر داده شد    

كسى كه بر او عدالت تنگ گردد در اينصورت جور و ستم بر او تنگتر شود لذا دسـتور فرمـود امـوال شخصـى                         

اينـد و از    عثمان را براى فرزندان او باقى گذارند و بقيه را كه از بيت المال برداشته بود ميان مسلمين تقسيم نم                   

اين تقسيم به هر نفر سه دينار رسيد و هيچكس را بر كسى مزيت نداد و غالم آزاد شده را با اشراف عـرب بـا                          

 . يك چشم نگاه كرد 

 

الزم بتوضيح نيست كه اين روش عادالنه خوشايند گروهى نگرديد،آنعده كـه برسـم جاهليـت خـود را برتـر از                      

 . م آنها ازبيت المال بايد بيشتر از مردم عادى باشدسايرين ميدانستند و توقع داشتند كه سه

 

اينها پيش خود گفتند كه على حرمت قومى و عنوان خانوادگى ما را ناچيز و حقير شمرد و ميان مـا و غالمـان                        

 سياه و مردم گمنام فرقى نگذاشت آيا ما مى توانيم باين روش تحمل كنيم و با او كنار بيائيم؟ 

 

اول ميدانست كه بيعت اين قبيل اشخاص سست عنصر و جـاه طلـب تـا آخـر ادامـه پيـدا       على عليه السالم از   

نميكند و چون آنان مردم سرشناس هستند عوام الناس را هـم بـزودى فريـب داده و از طريـق تقـوى بيـرون                         

 . خواهند كرد بدينجهت از ابتداء مايل بپذيرفتن مقام خالفت نبود

 

 :  مانع بزرگ مواجه و روبرو بودعلى عليه السالم در بدو امر با سه

 

نخست اينكه تنى چند از اشخاص بزرگ مانند عبد اهللا بن عمر و سعد وقاص و امثال آنها بـا او بيعـت نكـرده                         

 . بودند

 

هر يك در گوشه اى حكومت ميكردند و عزل آنها بدون ايجـاد             ) مانند معاويه (دوم اينكه عمال و حكام عثمان       

 . دمزاحمت ميسر و مقدور نبو

 

سوم اينكه موضوع قتل عثمان نيز در ميان بود و هر كس در صدد طغيان و نافرمانى بود آنرا دسـتاويز و بهانـه                   

 . خود قرار ميداد و على عليه السالم ناچار بود كه وضع خود را با كشندگان عثمان روشن كند
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وده و اوقـات آنحضـرت را بـراى         اين سه عامل مهم بود كه دوره كوتاه خالفت على عليه السالم را مختل نمـ               

 . مبارزه با اين قبيل عناصر ناصالح مشغول گردانيد

 

بنظر ميرسد كه عموم مسلمين با      :روز چهارم خالفت على عليه السالم بود كه عبد اهللا بن عمر بĤنحضرت گفت             

 !! خالفت تو موافقت ندارند خوبست اين موضوع بشورا برگزار شود

 

 احمق ترا باين كارها چكار؟مگر من براى احـراز مقـام خالفـت پـيش مـردم آمـده       اى:على عليه السالم فرمود   

بودم؟مگر خود مسلمين با ازدحام تمام بمنزل من هجوم نياوردند؟چه شده است كه اكنون تو ميگوئى موضـوع                  

ى خالفت بشورى برگزار شود؟سپس آنحضرت بمنبر رفت و ماجرا را در مالء عام مطرح كرد و مردم را به پيرو                   

از طرفى عده اى از بيعت كننـدگان نيـز خيـاالت            .از دستورات قرآن و پيغمبر صلى اهللا عليه و آله دعوت فرمود           

ديگرى در سر مى پرورانيدند آنها تصور ميكردند كه خالفت على عليه السالم هم مانند دستگاه عثمان است و                   

الم نسبت بديگران پيشدستى كنند آنجنـاب       چنين گمان ميكردند كه اگر بظاهر در مورد بيعت با على عليه الس            

نيز آنها را بحكومت بالد مسلمين خواهد گماشت يا سهم آنانرا از بيت المـال بيشـتر خواهـد داد از جملـه ايـن                        

اشخاص طلحه و زبير بودند و چنانكه اشاره شد طلحه اول كسى بود كه بعلى عليه السالم بيعت نمود ولى اين                     

و چون اينگونه اشخاص مشاهده كردند كه آنحضرت بيـت المـال را ميـان         !نبودبيعت بدون طمع و چشمداشت      

 . مسلمين بالسويه تقسيم كرد اين عمل بر آنان گران آمد و زبان باعتراض گشودند

 

سهل بن حنيف گفت يا امير المؤمنين اين غالم كه باو سه دينار دادى آزاد كرده من است و تو امروز مرا بـا او                         

ميدارى،طلحه و زبير و مروان بن حكم و سعيد بن عاص و گروهى از قريش نيز نظير اين سخن                   در عطيه برابر    

اما على عليه السالم كسى نبود كه اين شكوه ها و اعتراضات در او مؤثر واقـع شـده و وى را از                       .را بزبان آوردند  

 ظلم و ستم بكسى كه نسبت       آيا بمن دستور ميدهيد درباره    :راه حق و عدالت منصرف نمايد در پاسخ آنان فرمود         

باو زمامدار شده ام كمك نمايم؟بخدا سوگند تا شب و روز در رفت و آمد بوده و ستارگان در آسمان گرد هم در                       

گردشند چنين كارى نكنم،و اگر بيت المال مال شخصى من هم بود آنرا بالسويه ميان مسلمين تقسيم ميكردم                  

 : ونه يكى را بديگرى امتياز دهم؟سپس فرموددر صورتيكه بيت المال مال خدا است پس چگ

 

اال و ان اعطاء المال فى غير حقه تبذير و اسراف،و هو يرفع صاحبه فى الدنيا و يضعه فى االخرة،و يكرمـه فـى            

الناس و يهينه عند اهللا،و لم يضع امرؤ ماله فى غير حقه و عند غير اهله اال حرمـه اهللا شـكرهم و كـان لغيـره                           

بدانيد كه بخشـيدن مـال در راه        ) 4(ه النعل يوما فاحتاج الى معونتهم فشر خدين و االم خليل            ودهم،فان زلت ب  

در نـزد   (غير حق آن تبذير و اسراف است و چنين مالى كه در راه غير حق اعطاء شود بخشـنده اش را در دنيـا                         

در نزد مردم ارجمند كـرده و       پست و زبون نمايد،و     ) در پيشگاه الهى  (بلند مرتبه كند و در آخرت       ) گيرندگان مال 

در نزد خدا خوار و حقير گرداند،و هيچ كس مالش را بيجا و بكسانى كه استحقاق آنرا داشتند مصرف نكرد جـز                      
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اينكه خداوند او را از سپاسگزارى آنها محروم نمود و دوستى آنان براى غيـر او بـود،پس اگـر روزى حادثـه اى             

 .  باشد آنان براى او بدترين رفيق و سرزنش كننده ترين دوست ميباشندبراى او روى دهد و بكمك آنان نيازمند

 

بارى روزهاى اول خالفت على عليه السالم بود طلحه و زبير پيغامى بĤنحضرت فرستادند كه ما در امر خالفـت      

ـ                       و بيعـت   تو مردم را ترغيب كرده و براى بيعت آماده نموديم و مهاجر و انصار نيز از ما پيروى كرده و همگى بت

 ! نمودند حاال كه عنان كار بدست تو افتاده ما را رها ساختى و بمالك اشتر و غير او پرداختى

 

على عليه السالم از فرستاده آنها پرسيد كه مقصود طلحه و زبير از گفتن اين سخنان چيست؟عرض كرد طلحه                   

 ! حكومت بصره را ميخواهد و زبير امارت كوفه را

 

د حاال كه آندو در مدينه بوده و فاقد شغل و مقام اند مرا آسوده نميگذارنـد اگـر بصـره و                   على عليه السالم فرمو   

كوفه در دست آنها باشد مردم را بيشتر عليه من بشورانند و رخنه و شكاف در امر دين بوجود ميĤورنـد و مـن از     

ئله و فساد ايجاد نكنيد و حتما       شر آنها ايمن نيستم باين دو پيرمرد بگو از خدا و رسولش بترسيد و در امت او غا                 

 : شنيده ايد كه خداوند ميفرمايد

 

 ) . 5(تلك الدار االخرة نجعلها للذين ال يريدون علوا فى االرض و ال فسادا و العاقبة للمتقين 

 

و اين سراى آخرت را براى كسانى قرار داديم كه در زمين خواهان برترى و فساد نيستند و حسن عاقبت بـراى                 

طلحه و زبير كه اين سخن بشنيدند يقين كردنـد كـه امتيـاز طلبـى و توقعـات بيجـا در                      ) .6(ران است   پرهيزكا

دستگاه عدالت پرور على عليه السالم آهن سرد كوبيدن است و بايد راه ديگرى پيدا كنند تـا بلكـه از آنطريـق                       

 . بخواسته هاى خود جامه عمل بپوشانند

 

 مردم تصميم گرفت در اولـين فرصـت حكـام و عمـال عثمـان را كـه                از طرفى على عليه السالم پس از بيعت       

هيچيك شايستگى و صالحيت حكومت نداشتند عزل نموده و بجاى آنها اشخاص صالح و درستكار بـر گمـارد              

بدينجهت نامه اى هم بمعاوية بن ابيسفيان كه از زمان عمر حكومت شام را در اختيار داشت نوشته و موضـوع                     

 . ت خود را بوى اعالم نمود و او را به بيعت و اطاعت خود خواندبيعت مردم و خالف

 

اما معاويه براى اينكه خود بخالفت رسد نامه على عليه السالم را از مردم شام مخفى نمود و از آنها براى خـود                       

بيعت گرفت و حتى نامه آنحضرت را هم پاسخ نداد تا از فرصت ممكنه استفاده كـرده و مقصـودش را بمرحلـه             

 . اجرا گذارد
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را بوسيله ) ع(معاويه براى اينكه فرصت مناسبى براى تحكيم موقعيت خود بدست آورد بدين فكر افتاد كه على         

اشخاص ديگرى سرگرم مبارزه كند از اينرو فورا نامه اى بزبير نوشته و او را تحريص بادعاى خالفـت نمـود و                      

 گرفتم كه به ترتيب خالفـت از آن شـما باشـد و چـون                اضافه كرد كه من از مردم شام براى تو و طلحه بيعت           

بصره و كوفه بشما نزديك است پيش از على آندو شهر را اشغال نموده و بعنوان خونخـواهى عثمـان در برابـر                       

 ! وى بجنگ برخيزيد و بر او غلبه نمائيد

 

مـه مخفـى نمـود و در        چون نامه معاويه بدست زبير رسيد بطمع خالفت فريب معاويه را خـورد و نامـه را از ه                  

 ) . 7(خلوت طلحه را ديد و مضمون نامه را باو خبر داد 

 

و بنقل بعضى معاويه بزبير نوشت كه من از مردم شام بيعت گرفتم كه من خليفه باشم و بعد از من تو و بعـد از     

 ) . 8(تو هم طلحه خليفه باشد 

 

 از جانب على عليه السـالم موفـق نشـده و بـراى              نامه معاويه طلحه و زبير را كه بانتصاب امارت بصره و كوفه           

رسيدن بمقاصد خود در جستجوى راه حل ديگرى بودند مصمم نمود كه با على عليه السالم از در مخالفـت در                     

آمده و با او راه منازعه و مقاتله پيش گيرند و چنانكه معاويـه نوشـته بـود خونخـواهى عثمـان را هـم بهانـه و                            

لذا از مدينه عازم مكه شده و در آن شهر زمينه را براى انجام مقاصد خود مساعد ديدند                  دستاويز خود قرار دهند     

زيرا عالوه بر اين دو تن عده اى ديگر نيز از مخالفين على عليه السالم مانند مروان بن حكم و عايشه در مكه                       

 جنـگ جمـل را بوجـود    گرد آمده بودند كه با ورود طلحه و زبير بدانشهر يك گروه چند نفـرى تشـكيل داده و                 

 . آوردند

 

 : پى نوشتها

 

در زمان عبد الملك بن مروان كه حجاج بن يوسف از جانب وى براى دستگيرى عبد اهللا بـن زبيـر بمكـه                       ) 1(

) ع(لشگر كشيد پس از كشتن عبد اهللا جسد او را بدار آويخت و همـين عبـد اهللا بـن عمـر كـه از بيعـت علـى                  

كه بود از ترس جان خود نزد حجاج رفت و گفـت تـو نماينـده عبـد الملـك                    سرپيچى كرده بود در آنموقع در م      

 ! هستى و من آمده ام باو بيعت كنم دستت را بده تا بيعت نمايم 

حجاج گفت تو بعلى بيعت نكردى چطور شد كه حاال باين فكر افتادى و ترا بدينجا نياورد مگر اين جسدى كه                      

غول نوشتن بود پاى خود را دراز كرد و گفت دسـت مـن مشـغول                بدار آويخته شده است و حجاج در آنحال مش        

نوشتن است اگر خواهى بپاى من بيعت كن و عبد اهللا بن عمر دست خود را گشود و بپاى حجاج كشيد و بيعت                  

 ! نمود

  16.نهج البالغه از خطبه ) 2(
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  15.نهج البالغه كالم ) 3(

  126.نهج البالغه كالم ) 4(

  83.سوره قصص آيه ) 5(

  29.ناسخ التواريخ حاالت امير المؤمنين كتاب جمل ص ) 6(

 .  نقل بمعنى29ناسخـكتاب جمل ص ) 7(

  177.منتخب التواريخ ص ) 8(
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 جنگ صفين 

 
 . أال و ان معاوية قاد لمة من الغواة و عمس عليهم الخبر حتى جعلوا نحورهم اغراض المنية 

 

 ) 51 كالم نهج البالغه(

 

جنگ جمل با شرحى كه گذشت بنفع على عليه السالم خاتمه يافت ولى اين فتح و پيروزى او را براى هميشه                     

آسوده نكرد بلكه مدعى و رقيب ديگرى مانند معاوية بن ابيسفيان در شام بـود كـه از زمـان خالفـت عمـر در                         

 طمع دوخته بود و هميخواست كه تا آخـر عمـر            آنشهر فرمانروائى كرده و از دير باز در حكومت آن ناحيه چشم           

در آنجا مستقال امارت نمايد بدينجهت على عليه السالم ناچار بود كه اين رقيب حيله گر و اتباعش را هـم كـه                       

 . بقاسطين مشهور بودند از ميان بردارد

 

 . ه پرداختعلى عليه السالم براى حمله بشام كوفه را مركز فعاليت خود قرار داده و به تجهيز سپا

 

از طرفى مالك اشتر كه بفرماندارى نصيبين منصوب شده بود در بين راه بـا ضـحاك بـن قـيس والـى حـران                         

مصادف شد و چون ضحاك از جانب معاويه فرماندار آن ناحيه بود راه را براى حركت مالك مسدود ساخت ولى                    

 . مالك با او نبرد داده و لشگريان وى را متوارى ساخت

 

ه از شكست ضحاك با خبر شد فورا عبد الرحمن بن خالد را با لشگرى انبوه بجنگ مالك فرسـتاد و      چون معاوي 

عبد الرحمن با سرعتى تمام با سربازان خود در اراضى رقه روبروى مالك فرود آمد و با اينكه نيـروى او از هـر                        

احش يافته و مجبور بفـرار  جهت كامل و چند برابر عده مالك بود ولى در اثر حمالت شجاعانه مالك شكست ف           

شد،سربازان مالك نيز بتعاقب آنها پرداخته و همه را بكلى از آنحدود خارج ساختند ورقه و جزيره را كه در دست 

 . شاميان بود بتصرف خود در آوردند

 

مالك اشتر نامه اى بعلى عليه السالم نوشت و فرار ضحاك و شكست عبد الرحمن را به آنجناب توضـيح داد و                      

حيله گريهاى معاويه اشاره كرد و اضافه نمود كه بهترين دليل بر مخالفت معاويه نسـبت بعلـى عليـه السـالم                      ب

 . لشگر فرستادن او بجنگ مالك است و خود نيز براى يك جنگ بزرگ و قطعى آماده و مهيا است

 

مالك خدعه و حيله گرى چون نامه مالك بدست على عليه السالم رسيد بر فراز منبر رفت و پس از قرائت نامه 

معاويه را بدانها تذكر داد تا عده اى كه دشمنى معاويه را با على عليه السالم چندان يقين نميكردند از شـك و                       
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ترديد خارج شده و قول حتمى دادند كه آنحضرت در اينمورد هر گونه صالح بداند و دستور دهد آنها نيز اطاعت 

 . خواهند نمود

 

لى عليه السالم پس از انتخاب شدن بخالفت در مدينه در صدد حمله بشام بود كه شـنيد                  سابقا اشاره شد كه ع    

طلحه و زبير بصره را متصرف شده و عامل او را بيرون كرده اند لذا از تصميم خود منصرف شد و راه بصـره را                         

ه معاويـه را بـه      در پيش گرفت و علت تصميم آنحضرت براى حمله بشام اين بود كه معاويه در پاسخ نامه او ك                  

بيعت خود فرا خوانده بود نه تنها تن به بيعت نداده بلكه مانند طلحه و زبير على عليه السـالم را بقتـل عثمـان                         

 . متهم كرده و خونخواهى از قتله عثمان را بهانه و دستاويز خود قرار داده بود

 

ب اما بعدـبجان خودم سوگند اگر دامـن        از معاوية بن صخر بعلى بن ابيطال      :معاويه در نامه اش چنين نوشته بود      

تو بخون عثمان آلوده نبود مسلمين كه با تو بيعت كردند تو نيز مانند ابوبكر و عمـر و عثمـان بـودى ولـى تـو                           

مهاجرين را بقتل عثمان تحريك كردى و انصار را از يارى او ممانعت نمودى و مردم نادان سخن تـرا اطاعـت                      

انيدند،اكنون مردم شام از پاى ننشينند و دست از مقاتلت تو بر ندارنـد تـا اينكـه                  كرده واو را مظلومانه بقتل رس     

قتله عثمان را به آنها سپارى و امر خالفت را هم بشورى واگذارى و حجت تو بر من مانند حجت تو بر طلحه و 

بر مردم شام ماننـد     زبير نيست زيرا آنها با تو بيعت كرده بودند ولى من با تو بيعت نكرده ام همچنين حجت تو                    

حجت تو بر مردم بصره نيست چه اهل بصره ترا اطاعت كرده بودند اما شاميان تـرا اطاعـت نكـرده انـد و امـا                          

 ) ! 1(شرافت ترا در اسالم و قرابت ترا با پيغمبر و موقعيت ترا در ميان قريش انكار نميكنم و السالم 

 

بر ميĤيد كه موضوع خونخواهى از قتلـه عثمـان در آنروزهـا             از آنچه تا كنون درباره قتل عثمان گفته شد چنين           

براى هر ياغى و طاغى دستاويز و بهانه اى براى فتنه انگيزى شده بود و عجب اينكه همان قتله عثمان ادعاى                

خونخواهى ميكردند و كسى را متهم اين ماجرا مينمودند كه نه تنها در قتل عثمان دخالتى نداشت بلكه بمنظور             

هى او را نصيحت كرد و در موقع محاصره خانه اش بوسيله مردم مدينه براى رفع تشـنگى او آب هـم                      خير خوا 

 ! بمنزل وى فرستاده بود

 

 : استاد عبد اهللا عاليلى در كتاب ايام الحسين كه از تأليفات اوست چنين مينويسد

 

 تحريـك كند،عايشـه   از شگفتى هاى مسخره آميز تقدير اينست كه عمرو عـاص مـردم را بـر كشـتن عثمـان           

روبروى او آشكارا بمخالفت برخيزد،معاويه از يارى او شانه خالى نمايد،طلحه و زبير بمخالفين وى كمك كنند و 

آنگاه اينها هر يك ديگرى را بخونخواهى او تشويق كنند و خون عثمان را از على بن ابيطالب كه خير خواهانه                     

 ) ! 2(ر حذر داشته و در پيشامدها سپر بالى او شده است مطالبه نمايند باو اندرز داده و او را از اين سرانجام ب
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بارى على عليه السالم نامه معاويه را پاسخ نوشت كه بيعت من يك بيعت عمومى اسـت و شـامل همـه افـراد               

مسلمين ميباشد اعم از كسانى كه در موقع بيعت در مدينه حاضـر بـوده و يـا كسـانى كـه در بصـره و شـام و                             

اى ديگر باشند و تو گمان كردى كه با تهمت زدن قتل عثمان نسبت بمن ميتوانى از بيعت من سرپيچى                    شهره

كنى و همه ميدانند كه او را من نكشته ام تا قصاصى بر من الزم آيد و ورثه عثمـان در طلـب خـون او از تـو                             

ز تو كمك خواست وى را يارى       سزاوارترند و تو خود از كسانى هستى كه با او مخالفت كردى و در آنموقع كه ا                

 . نكردى تا كشته شد

 

 : على عليه السالم در نامه ديگرى هم كه بمعاويه نوشته بدين مطلب اشاره كرده و فرمايد

 

فاما اكثارك الحجاج فى عثمان و قتلته فانك انما نصرت عثمان حيث كان النصر لك و خذلته حيث كان النصر        

 ) . 3(له 

 

 تو درباره عثمان و كشندگان او بيمورد است زيرا تو عثمان را وقتى كه بسود خودت بود                  و اما زياد سخن گفتن    (

 .) يارى كردى ولى در آنموقع كه كمك تو بحال او سودمند بود او را يارى نكردى

 

على عليه السالم از موقع ورود بكوفه چند ماهى كه در آنشهر اقامت داشت براى جلوگيرى از وقـوع جنـگ بـا                     

چند مرتبه بمعاويه نامه نوشته و او را نصيحت كـرد و عواقـب وخـيم مخالفـت و ناسـازگارى او را كـه               شاميان  

موجب جنگ و خونريزى گرديد بوى تذكر داد ولى از اينهمه نامه نگارى نتيجه اى حاصل نشد و معاويه لجوج                    

و يكى  ! عثمان متهم نمود   هر دفعه در پاسخ نامه هاى آنحضرت همان سخنان سابق خود را نوشته و او را بقتل                

بـود  ) ع(از دشـمنان علـى      ) در اثر تبليغات سـوء معاويـه      (از نامه هاى خود را بوسيله مردى از طايفه عبس كه            

 . بحضور آنحضرت فرستاد و چون آنمرد وارد كوفه شد يكسر بمسجد رفت و نامه معاويه را تقديم نمود

 

؟آنمرد با گستاخى گفت سينه تمام اهل شام از بغض و كينه            على عليه السالم از او پرسيد در شام چه خبر است          

 ! تو ماالمال است و تا خون عثمان را از تو نستانند آرام نخواهند نشست

 

على عليه السالم فرمود اى احمق معاويه ترا گول زده است كشندگان عثمان جز چند نفر كه يكى از آنهـا نيـز                       

 آنمرد را بقتل رسانند اما على عليه السـالم          حاب آنجناب خواستند  معاويه بود كس ديگرى نيست،چند نفر از اص       

بسـم  :مانع شد و فرمود او سفير است و بر سفير باكى نيست آنگاه نامه معاويه را باز كرد و ديد فقط نوشته شده                      

و !و بچيز ديگرى اشاره نگرديده است على عليه السالم فرمـود معاويـه تصـميم جنـگ دارد               .اهللا الرحمن الرحيم  

سن نيت خود و مكر و فريب معاويه بمردم صحبت كرد و آنها را براى مبـارزه بـا حيلـه                     سپس سخنى چند از ح    
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 . گريهاى معاويه دعوت فرمود

 

 

يا امير المؤمنين مرا    :سفير معاويه كه از بزرگوارى و سخنان على عليه السالم بهيجان آمده بود بلند شد و گفت                  

ستت دارم زيرا حقايق امور بـر مـن روشـن شـد و              ببخش من ترا بيش از هر كس دشمن داشتم ولى اكنون دو           

دانستم كه معاويه تمام مردم شام را مثل من فريفته است اجازت فرما كه پـس از ايـن در ركـاب همـايون تـو                          

خدمتگزار باشم و بدينوسيله كينه و بغض سابق را بارادت و محبت تو تبـديل گردانم،علـى عليـه السـالم او را                       

 . رمود كه از وى نگهدارى كنندنوازش كرد و باصحاب خود ف

 

چون اين خبر بمعاويه رسيد بسيار اندوهگين شد و گفت اين مرد تمام اسـرار مـا را بعلـى خواهـد گفـت پـس                          

 . خوبست پيش از اينكه على بما حمله كند ما در اينكار باو پيشدستى كنيم

 

غمبر صلى اهللا عليه و آلـه كـه در مدينـه    معاويه براى انجام اين امر از تمام بزرگان نزديك بخود و از صحابه پي       

بودند و مخصوصا از بنى اميه دعوت نمود كه در اين مورد با وى همكارى كرده و او را يارى و مساعدت نمايند                 

لذا براى هر يك از آنان نامه جداگانه نوشت و آنها را بكمك خود خواند ولى جـز بنـى اميـه كسـى بـدعوت او                    

هللا بن عمر صراحة نوشت كه از حيله و نيرنگ معاويـه بـا خبـر اسـت و او خـود از                       پاسخ مثبتى نداد حتى عبد ا     

 . فرستادن كمك براى عثمان عمدا خوددارى نمود تا عثمان كشته شود و او مستقال در شام حكومت كند

 

نـد و  بعضى از رجال و صحابه نيز جوابى شبيه پاسخ عبد اهللا بمعاويه دادند و از همكـارى بـا او خـوددارى نمود                

معاويه فقط بپشتيبانى بنى اميه در صدد مقابله و مقاتله با على عليه السالم بر آمد ولى پيش خود فكر كرد كـه                       

انجام اينكار بدين سادگيها هم نيست و طرف شدن با على عليه السالم كار هر كسى نباشـد زيـرا علـى عليـه                        

 زهد و علم و شجاعت و تقوى طرف قياس با معاويه            السالم از هر جهت بر معاويه امتياز و برترى دارد و از نظر            

نيست و از حيث حسب و نسب و قرابت به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله هم بر معاويه رجحان و برتـرى دارد      

و همه مردم او را ميشناسند و ترجيح معاويه بر على عليه السالم موقعى امكان پذير است كـه نيـروى تفكـر و                        

 .  رفته باشدعاقله اشخاص از بين

 

گاهى در ذهن خود مجسم مينمود كه صحنه كارزار است و على عليه السـالم او را بمبـارزه ميطلبيـد آنگـاه از                        

عجز و ناتوانى خود در برابر آنحضرت لرزه بر اندامش ميافتاد و هيوالى مرگ را بچشم خـود مشـاهده ميكـرد                      

 . ميداشتولى با همه اين احوال دل از حب جاه و هواى حكومت بر ن
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مدتى در اثر اين خياالت شب و روز او يكى بود و نميدانست بچه ترتيب مقصود شوم خـود را بمرحلـه اجـرا در       

آورد باالخره برادرش عتبة بن ابيسفيان گفت تنها راه حل اين مسأله همراه كردن عمرو عاص است با خود زيرا 

ه مكر و حيله در كار باشد فريفتن مردم عـوام كـار             او از نظر سياست و مكر در تمام عرب مشهور است و جائيك            

ساده و آسان است و چون عقل و شعور مردم با مكر و حيله ربوده گردد در آنحال ترجيح تو بر على امكان پذير                 

 ! خواهد بود

 

معاويه گفت عمرو عاص اين دعوت را از من نپذيرد زيرا او هم ميداند كه على از هر جهت بـر مـن رجحـان و                          

 ) 4! (ى دارد عتبه گفت عمرو مردم را ميفريبد تو هم با پول و وعده عمرو را بفريب برتر

 

معاويه پيشنهاد برادرش را پسنديد و نامه اى با آب و تاب تمام بعمرو عـاص كـه در آنموقـع در فلسـطين بـود                     

ان هـم خليفـه     فرستاد و مضمون نامه بطور خالصه اين بود كه من از جانب عثمان در شام حاكم هستم و عثم                  

پيغمبر بود كه در خانه اش تشنه و مظلوم كشته شد و تو ميدانى كه مسلمين در قتـل او بسـيار غمگـين انـد و        

الزم است كه از قتله عثمان خونخواهى كنند و من تو را دعوت ميكنم كه در اين خونخواهى شركت كنى و از                      

 ! اين پاداش و ثواب بزرگ بهره ببرى

 

يخواست منظور حقيقى خود را بعمرو عاص اظهار كند و هدفش از دعوت عمرو فقط استفاده                معاويه كه ابتدا نم   

از وجود او براى پيروزى در جنگ بود بدون اعالم مقصـود اصـلى خـود او را بـراى شـركت در خونخـواهى از                          

رى و  كشندگان عثمان كه على عليه السالم را بدان متهم ساخته بود دعـوت نمود،امـا عمـرو كـه در حيلـه گـ                       

سياست در تمام عرب نظيرى نداشت بمحض خواندن نامه مقصود معاويه را دانست و بدون اينكـه بـه روى او                     

آورد و به او بفهماند كه مقصودش را دانسته است پاسخ وى را چنين نوشت كه اى معاويه مرا بر خـالف حـق                        

 اوست و تو هم كه خود را حاكم         بجنگ على ترغيب نموده اى در حاليكه على برادر رسول خدا و وصى و وارث              

عثمان ميدانى با كشته شدن او دوره حكومت تو نيز خاتمه يافته است،آنگاه راجع باسالم و ايمـان علـى عليـه                      

السالم و شرح جنگها و خدمات نظامى او اشاره كرده و آياتى را كه درباره آنحضرت نازل شده و احاديثى را كه                      

در مورد وى رسيده است همه را مفصال بمعاويه نوشته و در آخر نامه اضافه كـرد             از پيغمبر صلى اهللا عليه و آله        

 . كه پاسخ نامه تو اين است كه من نوشتم

 

معاويه كه ديد تيرش بسنگ خورده و نتوانسته عمرو را بدون قيد و شرط از فلسطين بشام كشد ناچار تا حـدى                      

اى عمـرو جنـگ طلحـه و زبيـر را بـا علـى               : چنين نوشت  پرده از روى كار كنار زد و مجددا نامه اى با اختصار           

شنيدى و اكنون مروان بن حكم نيز با جمعى از اهل بصره نزد من آمده و على هم از من بيعت خواسته است و               

من چشم براه تو دارم تا در اطراف اين مسأله با تو سخن گويم پس در آمدن بسوى من تعجيل كن كه در نزد                        

 . تى خواهى داشتمن جاه و مقام و منزل
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چون نامه معاويه بعمرو عاص رسيد پسران خود عبد اهللا و محمد را فرا خوانـد تـا نظـر آنهـا را نيـز در اينكـار                            

بداند،عبد اهللا پدرش را از رفتن بسوى معاويه منع كرد ولى محمد او را بدينكار ترغيب نمود عمرو گفت عبد اهللا 

ا خواست،و با اينكه عمرو اين مطلب را بهتر از همه ميدانست بـاز  آخرت مرا در نظر گرفت ولى محمد دنياى مر     

 ) 5. (بدنيا گرويد و آخرت را فراموش كرد 

 

عمرو عاص با سرعتى تمام طى طريق كرد و خود را بشام رسانيد و معاويه مقـدم او را گرامـى شـمرد و بنحـو                          

عاويه كه عمرو عاص را بدست آورده بـود         شايسته اى از وى پذيرائى نمود و چون خانه از بيگانگان خالى شد م             

 ! باز مانند سابق بطور رسمى سخن گفت و دم از خونخواهى عثمان زد و او را هم بدين كار ترغيب نمود

 

عمرو كه ديد معاويه ميخواهد او را بدون هيچ قيد و شرطى در اين امر خطير وارد نمايد زبان به مـدح و ثنـاى                         

 او را در پيشرفت اسالم بيان كرده و رشادتهايش را در غزوات پيغمبـر صـلى                 على عليه السالم گشود و خدمات     

اهللا عليه و آله ياد آور شد و بعد بحالت اعتراض بمعاويه گفت اقدام تو در اينكار نه تنها سـاده و آسـان نيسـت                          

 . آخرت ترا نيز تباه گرداند

 

تر از اين كه من براى طلب خون عثمـان          معاويه گفت من براى طلب آخرت اينكار را پيش گرفتم،چه كارى به           

 ! قيام كنم زيرا عثمان خليفه رئوف و مهربانى بود كه مظلومانه كشته شده است

 

و با مـن    !عمرو گفت اى معاويه تو مرا دعوت كردى كه مردم را فريب دهم حاال خودت ميخواهى مرا بفريبى؟                   

 وام و عادى سخن ميگوئى؟ كه از جهت مكارى در تمام عرب نظيرى ندارم مانند اشخاص ع

 

كدام آدم عاقل سخنان ترا باور ميكند اگر تو واقعا دلت بحال عثمان ميسوزد چرا موقعيكه او در محاصره بود و                     

از تو استمداد ميكرد بياريش نيامدى؟تو چشم طمع بخالفت دوخته اى و خونخواهى عثمانرا بهانـه كـرده اى و    

 همكارى كنم بايد بزبان خود من سخن بگوئى و از در صداقت و يكرنگـى                اگر ميخواهى من نيز در اينكار با تو       

برآئى زيرا من و تو همديگر را خوب ميشناسيم و نيرنگ زدن ما بيكديگر بى معنى ودور از عقل اسـت و بـراى     

اينكه من با تو همدست شوم همچنانكه تو خالفت را براى خود ميخواهى بايد حكومت مصر را هم بمن واگذار                

 ! ى و متعهد شوى كه هميشه از آن من باشد و هيچوقت پس نگيرىكن

 

معاويه كه ديد عمرو عاص از نيت او آگاه بوده و از طرفى جز بواگذارى حكومت مصر بـا او همكـارى نخواهـد                 

كرد ناچار تقاضاى او را پذيرفت و قرار دادى ميان آندو نوشته و امضاء گرديد كه معاويه در صورت پيروزى بـر                      

 عليه السالم و احراز مقام خالفت،حكومت مصر را بعمرو واگذار كند و در اينجا هم معاويه در صدد حيله بر             على

 . اكتب على ان ال ينقض شرط طاعته:آمد و در آخر قرار داد بكاتب گفت
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يعنى بنويس كه عمرو شرط اطاعت معاويه را نشكند و مقصودش اين بود كه از عمرو عاص بر طاعت خود بـه                      

عت مطلقه اقرار بگيرد كه اگر مصر را هم باو نداد او نتواند از طاعت وى سرپيچى كند اما عمرو كه از معاويه                       بي

بنويس كه اطاعت او را با توجه بشرطى كه شـده           .اكتب على ان ال ينقض طاعته شرطا      :زرنگتر بود بكاتب گفت   

 . هد بوداست نشكند يعنى اگر معاويه حكومت مصر را ندهد طاعت او واجب نخوا

 

باالخره عمرو عاص تعهد كتبى از معاويه گرفت و خود را در اختيار او قرار داد و از آن پس وزيـر و مشـاور وى                          

 ) . 6(گرديد 

 

معاويه در اولين فرصت عمرو عاص را بحضور طلبيد و مشكالت كار را بوى عرضه داشت از جمله گرفتاريهاى                   

 اولين دشمن معاويه بود از زندان گريخته بود و معاويه از فـرار وى               معاويه اين بود كه محمد بن ابى حذيفه كه        

سخت آشفته و ناراحت بود لذا بعمرو گفت اگر من از شام بمنظور جنگ با على خارج شـوم ميترسـم محمـد از                        

پشت سر بشام حمله كرده و بر اوضاع مسلط شود و بغرنجتر از آن موضوع جنگ با على است كه او كسـانى را                    

ب خود بدينجا فرستاده و از من بيعت خواسته است،دولت روم نيز از اين اختالفات مسلمين استفاده كرده                  از جان 

 . و در صدد استرداد شام ميباشد

 

 

عمرو عاص كمى انديشيد و گفت چيزى كه مهم است همان جنگ با على است زيرا محمـد بـن ابـى حذيفـه                    

ال تحف و هدايا فعال راضى نگاهداشت بنابر اين تالش اصلى تو            اهميتى ندارد و دولت روم را نيز ميتوان با ارس         

 ! بايد براى جنگ با على باشد

 

معاويه گفت هر چه گوئى من انجام دهم،عمرو عاص عده اى را بتعقيب محمد فرستاد و آنـان فـورا محمـد را                       

ا سرگرم نمود و آنگاه تمام      دستگير كرده و از بين بردند سپس معاويه امپراطور روم را نيز با ارسال تحف و هداي                

 . همت خود را براى تجهيز سپاه بمنظور جنگ با على عليه السالم بكار برد

 

معاويه در اين باره از هيچ حيله و تزوير و ريا و دروغ خود دارى نكرد و به بهانه خون عثمان مردم شام را عليه                         

توانست كينه او را در دل شاميان آكنده نموده         على عليه السالم شورانيد و در همه جا بĤنحضرت تهمت زد و تا              

 . و در حدود سيصد هزار نفر براى جنگ تجهيز و آماده كرد

 

از آنسو على عليه السالم هم كه از مكاتبات زياد با معاويه در مورد تسليم و بيعت او نتيجه نگرفته و نامه مالك                       

از پيوستن عمرو عاص باردوى معاويه نيز آگاهى اشتر نيز داللت بر جنگ معاويه با آنحضرت ميكرد و همچنين 

يافته بود بعبد اهللا بن عباس كه والى بصره بود مرقوم فرمود مردم آن شهر را تجهيز كـرده و بكوفـه بيـاورد و                         
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چند نفر ديگر من جمله مالك اشتر را نيز احضار نمود و خود نيز بمنبـر رفـت و كوفيـان را از هـدف و مقصـود        

 . يد و آنگاه به بسيج سپاه پرداختمعاويه آگاه گردان

 

پيش از شرح وقايع جنگ صفين ابتداء توضيح مختصرى از بيو گرافى معاويه و عمرو عاص الزم بنظر ميرسـد                    

تا در برابر على عليه السالم كه مظهر حق و فضيلت و عدالت بود اين دو حيله گر عرب نيز كه عليه آنحضـرت      

 . ود آوردند بخوبى شناخته شوند متحد شده و حوادث جنگ صفين را بوج

 

 

 : پى نوشتها

 

  144.ناسخ التواريخ كتاب صفين ص ) 1(

  122.صلح امام حسن ص ) 2(

  37.نهج البالغهـكتاب ) 3(

فريـب داد و    ) هـر دو را   (ـولى بعقيده نگارنده حب دنيا كه الزمه اش جاه طلبى است عمرو عاص و معاويه                ) 4(

 . آخرتشان را تباه نمود

 سـال بـاقى   6 عمرو عاص در سن پيرى فريفته دنيا شد و بسوى معاويه رفت در حاليكه از عمر او بـيش از    )5(

 : آرى چنين است. هجرى كه والى مصر بود در همانجا در گذشت 43 يا 42نمانده بود زيرا در سال 

 

 آدمى پير چو شد حرص جوان ميگردد

 .خواب در وقت سحرگاه گران ميگردد

 

 را پسر عمى بود كه وقتى شنيد عمرو چنين تعهدى از معاويه گرفته است ضـمن مالمـت وى                    عمرو عاص ) 6(

 : اشعارى سرود كه اين چند بيت از آن ميباشد

 

 اال يا عمرو ما احرزت مصرا

 و ما ملت الغداة الى الرشاد

 و بعت الدين بالدنيا خسارا

 فانت بذاك من شر العباد

 وفدت الى معاوية بن حرب

 وافد قوم عادفكنت بها ك

 الم تعرف ابا حسن عليا
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 و ما نالت يداه من االعادى

 عدلت به معاوية بن حرب

 فيا بعد الصالح من الفساد

 

 ) 136ناسخـكتاب صفين ص (
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 حكميت و نتايج آن 

 
 . اقرب القوم مما تكرهونأال و ان القوم اختاروا النفسهم اقرب القوم مما يحبون،و انكم اخترتم النفسكم 

 

 ) 238نهج البالغه خطبه (

 

پس آنكه ابوموسى و عمرو عاص از طرف سپاه متخاصمين براى حكميت انتخاب شدند محـل مالقـات بـراى                    

انعقاد مجلس حكميت در دومة الجندل كه قلعه اى ميان مدينه و شام بود مقـرر گرديـد،از جانـب هـر يـك از                         

 سوار بنمايندگى تعيين گرديدند كه بهمراه حكم خود بدومة الجنـدل برونـد تـا                سپاهيان شام و عراق چهار صد     

 . رأى حكمين در حضور آنان ابالغ شود

 

عمرو عاص با چهار صد سوار از شاميان بمحل مزبور رفت و چند روز زودتر از ابوموسى بĤنجا رسيده و بانتظـار                      

فرماندهى شريح بن هانى همراه ابوموسى فرستاد و ورود حريف خود نشست،على عليه السالم نيز چهارصد نفر ب

 . عبد اهللا بن عباس را هم بعنوان امام جماعت با آنها رهسپار نمود

 

موقع اعزام حكمين معاويه بعمرو عاص گفت ميدانى كه من و لشگريان شام ترا با كمال رغبـت و ميـل بـراى                    

 و اجبار بر على تحميل شده است حال ببينـيم چـه             اينكار تعيين كرديم در حاليكه انتخاب ابوموسى بطور اكراه        

 . ميكنى

 

عبد اهللا بن عباس نيز بابوموسى گفت تو با يكى از حيله گران زبر دست عـرب حريـف هسـتى كـه در مكـر و                  

فسون در تمام عرب نظيرش را نميتوان يافت مراقب خودباش و سعى كن فريب اين مرد حيله گر را نخورى با                     

ليه السالم تمام سجاياى اخالقى و ملكات نفسانى را دارا بوده و از هر حيث براى خالفـت                  اينكه ميدانى على ع   

 . از همه كس سزاوارتر است و معاويه جز براه ستم و باطل نميرود

 

چون خبر ورود ابوموسى بعمرو عاص رسيد باستقبال او شـتافت و بسـيار تملـق و چاپلوسـى كـرد و در اولـين                         

 ! را ربودبرخورد عقل كم مايه او 

 

ابو موسى وقتى اينهمه احترام و شكسته نفسى از عمرو عاص ديد دست و پايش را گم كرد و خود را بكلـى در                        

اختيار عمرو گذاشت،ابن عباس كه از نزديك مراقب اوضاع بود بابوموسـى پيغـام فرسـتاد كـه گـول تواضـع و                       

صيت اجتماعى خيلى از تو باالتر است و اين         فروتنى عمرو را نخور و حواس خود را پريشان مساز او از نظر شخ             
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عالقه و محبت را درباره تو براى تحميل عقيده و فكر خود بجا ميĤورد آگاه باش كه فريـب او را نخـورى زيـرا                   

 ) ! مهر كز علتى بود كينه است(

 

صـبى  سفارش ابن عباس بوسيله عدى بن حاتم بابو موسى ابالغ شد ولى او كه فكر ميكرد صـاحب مقـام و من       

نميخواهد شما در اين امر مهم دخالت كنيد و مرا كه از طرف عموم مسلمين بـدينكار                 :شده است به عدى گفت    

آنگاه بعمرو عاص گفت كه من بعد سخنان ما محرمانه و سرى باشد تا كسى از      !گماشته شده ام نصيحت نمائيد    

 ! چگونگى آن آگاه نشود

 

 فورا دستور داد چادرى در گوشه اى برپا كردنـد و خـودش بـا                عمرو عاص كه انتظار چنين پيشنهادى را داشت       

ابوموسى روزها به تبادل افكار و مذاكرات خصوصى پرداختند حتى اطراف چادر را نيز قـرق كـرده و بمـأمورين                     

 . انتظامى دستور دادند كه كسى بدون اجازه آنها حق ورود بچادر آنان را نخواهد داشت

 

انى از ابوموسى مينمود و زمينه را براى فريفتن او و تحميل عقيـده خـود آمـاده                  عمرو عاص پذيرائى گرم و شاي     

 . ميكرد باالخره مطلب را عنوان نموده و بشور و بحث پرداختند

 

در اينكه عثمان بمظلوميت كشته شده شكى نيسـت و تـو خـود نيـز از طرفـداران                  :عمرو عاص بابوموسى گفت   

وقع كشته شدن او در مدينه نبودم و اال هر چه از دسـتم بـر ميĤمـد                  عثمان هستى،ابوموسى گفت البته من در م      

درباره وى كمك ميكردم،عمرو گفت پس چه بهتر كـه االن معاويـه بخونخـواهى عثمـان برخاسـته و چنـدان             

طمعى در خالفت ندارد اگر تو هم باو كمك كنى خون عثمان گرفته ميشود و اگـر معاويـه را بمسـند خالفـت                        

ينكه مردى با تدبير و قوى و كـاردان اسـت و از خـانواده شـريف قـريش نيـز ميباشـد كـارى                         بنشانيم از نظر ا   

 ! بمصلحت مسلمين انجام داده ايم

 

آيا معاويه از خانواده شريف است يا على؟چه شرافتى را براى معاويه ميتوان قائل شد     :ابوموسى متغير شد و گفت    

وم مسلمين است و باين سادگيها نميتـوان در مـورد آن            كه على فاقد آن باشد؟و موضوع حكميت ما مربوط بعم         

تصميم گرفت و من عقيده دارم كه عبد اهللا بن عمر براى احراز مقام خالفت از همه شايسته تر اسـت زيـرا تـا        

 ! كنون فتنه اى ايجاد نكرده و مردى سليم النفس و خوش اخالق است

 

ن بايد بـا جـرأت و مـدبر و دور انـديش باشـد و                مقام خالفت جاى هر كسى نيست و خليفه مسلمي        :عمرو گفت 

 . اينگونه صفات در عبد اهللا پيدا نميشود

 

 . ابوموسى گفت تو اصرار دارى كه حتما معاويه خليفه شود ولى من با خالفت او مخالفم
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عمرو عاص كه ابوموسى را مخالف معاويه ديد بطرز ديگرى عقل او را ربـود و حيلـه ديگـرى بكـار برد،دسـت             

اى برادر پيشنهادى بتو ميكنم و گمان ندارم كـه در اينمـورد راه       :وسى را گرفت و از چادر بيرون برد و گفت         ابوم

 ابوموسى گفت مقصودت چيست؟ !مخالفت جوئى زيرا اين پيشنهاد بنفع و صالح مسلمين است

 

 و عبـد اهللا     حاال كه تو بهيچوجه بخالفت معاويه حاضر نيستى و من هم كه با خالفت علـى               :عمرو عاص گفت  

بن عمر و امثال آنها مخالف ميباشم خوبست من و تو كه از جانب مسلمين در اينمورد اختيار تام داريم هم على      

و هم معاويه را از خالفت عزل كنيم آنگاه انتخاب خليفه را بشوراى مسلمين واگذار نمائيم تا هر كه را خواستند           

 ! يتى نداشته باشيمانتخاب كنند و من و تو هم در اين امر مسئول

 

ابوموسى كه چندان دل خوشى از على عليه السالم نداشت و معاويه را نيز معـزول تصـور ميكـرد بـه پيشـنهاد             

عمرو رضا داد و موافقت خود را در اينمورد اعالم نمود،عمرو عاص براى اينكه هر چه زودتر بمقصود خود جامه                    

مدتى كه براى حكميت مـا تعيـين گرديـده اكنـون بپايـان           اى گرامى ترين اصحاب پيغمبر      :عمل بپوشاند گفت  

 ! ميرسد خوبست بدون فوت فرصت عقيده و رأى خود را بگروه مسلمين اعالم داريم

 

ابوموسى بار ديگر از تملق گوئى عمرو خود را باخت و پاسخ داد كه فردا اين عمل را انجام ميـدهيم و مـدعيان            

نگ و كشتار رهائى يابند،عمرو عاص با اينكه گردش كار را كامال موافق      خالفت را بر كنار ميكنيم تا مردم از ج        

مرام خود ميديد معـالوصف از ابوموسى غفلت نميكرد كه مبادا او را راهى باصحاب على عليه السالم مخصوصا                  

 . بعبد اهللا بن عباس پيدا شود

 

عمرو عاص بـار ديگـر باقيمانـده عقـل          موعد مقرره فرا رسيد و ابوموسى و عمرو عاص در برابر مردم ايستادند،            

ابوموسى را ربود و با تعارفات خشگ و خالى و دور از حقيقت و با تملق و چاپلوسـى زيـاد او را وادار نمـود كـه                            

ابتداء او بسخن درآيد و هر چه ابن عباس بابوموسى تفهيم نمود كه ابتداء شروع بسخن نكند زيرا عمرو عـاص                     

 : ى توجه و اعتنائى نكرد و ضمن خطاب بمردم چنين گفتاو را فريب خواهد داد ابوموس

 

اى مردم بر هيچكس پوشيده نيست كه جنگ صفين در طول مدت خود چندين هـزار نفـر را بخـاك و خـون                        

كشيد و اطفال صغير را بى پدر و زنان جوان را بيوه نمود و باعث وقوع اين جنگ دو نفر مدعيان خالفت يعنـى    

بنابر ايـن  .كه اگر كار بحكميت واگذار نميشد آن خونريزى و برادر كشى ادامه پيدا ميكردعلى و معاويه بوده اند  

براى اينكه مسلمين روى آسايش ببينند من و عمرو عاص توافق كرديم كه اين دو نفر را از خالفت خلع كنيم                     

 كنند پس من از     تا خود مسلمين شورائى تشكيل داده و كسى را كه استحقاق و شايستگى خالفت دارد انتخاب               

 ! جانب مسلمين عراق و حجاز على را از خالفت خلع ميكنم
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در اينموقع همهمه و هياهو با آهنگهاى مخالف و موافق در گرفت ولى عمرو عاص فرصت را از دسـت نـداد و                       

چون :بالفاصله سخنان ابوموسى را درباره تأسف از خونريزى و برادركشى تأييد نمود و در خاتمه اضافه كرد كه                 

اختالف على و معاويه باعث بروز اين فتنه و آشوب بود و حاال كه ابوموسى على را خلع كرد من نيز بـا نظـر او            

در مورد خلع على موافق بوده و در عوض معاويه را بمقام خالفت بر ميگزينم زيرا عالوه بـر اينكـه او شايسـته            

 : د كه طبق مفاد آيهاحراز اين مقام است خونخواه و ولى الدم عثمان نيز ميباش

 

 . مجازات قاتلين عثمان بعهده او ميباشد.و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا

 

چون سخنان عمرو عاص خاتمه يافت هيجان و هياهوى مردم شدت گرفت و از همه بيشتر خـود ابوموسـى از                     

 : اين امر خشمگين شد و بعمرو عاص گفت

 

 . الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهثقد غدرت و فجرت و انما مثلك مثل 

 

يعنى اى حيله گر فاسق تو مانند آن سگى هستى كه قرآن درباره آن فرمايد چه آنرا چوب بزنى و چه رهـايش                       

انما مثلـك مثـل الحمـار       :عمرو عاص خنديد و گفت      ) در هيچ حال از آن آسوده نتوان بود       (سازى پارس ميكند    

 . يحمل اسفارا

 

مثل آن خر ميمانى كه بارش يكمشت كتاب باشد و اتفاقا گفتار عمرو عاص درباره او كامال درست       يعنى تو هم    

بود و ابوموسى بعد از آن بحمار اشعرى مشهور شد و آنوقت فهميد كه على عليه السالم حق داشته است كه او                      

 . را بحكميت انتخاب نكند

 

خت و عمرو عاص نيز بسوى معاويـه شـتافت و موقـع             ابوموسى از ترس على عليه السالم و يارانش بمكه گري         

 . ورود بشام بعنوان خالفت باو سالم داد

 

اين حكميت بقول خود معاويه يكى از نيرنگهاى عمرو عاص بود كه با فشار و اجبـار مـردم كوفـه علـى عليـه                         

دا على عليه السالم و     السالم آنرا پذيرفته بود ولى چون حكمين برابر تعهدى كه سپرده بودند رفتار نكردند مجد              

اوال در آيات قرآن چيزى كه اختالف متخاصمين را حل و برطرف كند وجود              :اصحابش بمخالفت برخاستند زيرا   

نداشت،ثانيا در روز بيعت با على همه مهاجرين و انصار جز چند نفرى معدود بـا او بيعـت كـرده بودنـد و مقـام                         

ازطلحه و زبير كه نقض عهد كردند از قاطبه ملـت اسـالم             خالفت خود بخود بدست آنحضرت آمده بود و بغير          

كسى مخالف او نبود،ثالثا عمرو عاص و ابوموسى مأموريت داشتند كه اختالف مدعيان خالفت را برابـر احكـام                   

قرآن حل و فصل كنند همچنانكه على عليه السالم بمعاويه نوشته بود كه من سخن ترا اجابـت نميكـنم ولـى                      
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يرم در صورتيكه حكمين نامى از خدا و قرآن نبردند و تمام فكر عمرو عاص صرف فريفتن                 حكم قرآن را مى پذ    

ابوموسى شد،رابعا اين دو نفر خارج از صالحيت و حدود اختيارات خود عمل نمودنـد و آنهـا صـالحيت عـزل و                       

 . نصب خليفه را نداشتند بلكه مأمور حل اختالف بودند

 

 حكمين بر اين بود كه هر دو مدعى خالفت را خلع كرده و كـار را بشـورا         و گذشته از همه اينها رأى و موافقت       

واگذار نمايند در صورتيكه عمرو عاص عمال خالف رأى و توافق قبلى رفتار كرد و بجاى عزل معاويه خالفـت                    

 و  او را تثبيت نمود و همين عمل او ميرساند كه توافق قبلى او با ابوموسى صرفا براى گول زدن او بـوده اسـت                       

بهمين علل و جهات على عليه السالم و طرفدارانش بĤن اعتراض كردند و كار دوباره بروز اول برگشت و حل و 

 . فصل آن موكول بشمشير سپاهيان متخاصمين گرديد

 

و اما نتيجه سوئى كه اين حكميت در سپاه على عليه السالم بوجود آورد اخـتالف و پراكنـدگى سـپاهيان او را                       

 در حدود دوازده هزار نفر خوارج پيدا شدند كه نه تنها بعلى عليه السالم كمك نكردند بلكه مانع                   شديدتر نمود و  

 . ناچار شد كه با آنها در نهروان بجنگ و قتال پردازد) ع(پيشروى او نيز گرديدند و على 
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 جنگ نهروان 

 
 . و اهللا ال يفلت منهم عشرة و ال يهلك منكم عشرة

 

 ) 58نهج البالغهـكالم (

 

 از صفين بكوفه مراجعت فرمود تا روز شهادت آنحضـرت           38پس از آنكه على عليه السالم در اواخر صفر سال           

مدت دو سال و چند ماه فاصله بود ولى اين مدت كوتاه بقدرى در آزردگى خاطر مبارك على عليه السالم مؤثر                     

 هاى پـى در پـى از همـه طـرف روح آن بزرگـوار را آزرده و                   واقع شد كه شرح آن قابل تقرير نميباشد،شكست       

 . قلبش را رنجه كرد

 

از معاويه و حيله گريهاى عمرو عاص نبود بلكـه رنـج و تأسـف او از بيوفـائى و احمقـى و                       ) ع(تأثر و رنج على     

 : خونسردى لشگريان خود بود و ميفرمود

 

 من از بيگانگان هرگز ننالم  

 شنا كرد كه با من هر چه كرد آن آ

 

على عليه السالم بقدرى از ال قيدى و بيشرمى كوفى ها متأثر بود كه چند مرتبه آرزوى مرگ نمود تـا بلكـه از         

 : شر اين قوم متلون و سست عنصر رهائى يابد،در يكى از خطبه هاى خود ضمن مذمت اصحابش فرمايد

 

 . ى لصحبتكم قالياو اهللا ان جائنى الموت و لياتينى فليفرقن بينى و بينكم لتجدنن

 

بخدا سوگند اگر مرگ بسراغ من آيد و البته خواهد آمد و ميان من و شماتفرقه و جدائى اندازد مرا خواهيد ديد                      (

 .) كه نسبت بمصاحبت شما بغض و كراهت دارم

 

 پيشنهاد عمرو عاص در صفين موقع بلند كردن قرآنها با نيزه درباره حكميت ميان متخاصمين اختالف بزرگـى                 

 . در ميان عساكر عراق بوجود آورد كه ميتوان آنرا علت العلل شكستهاى بعدى على عليه السالم دانست

 

اختالف على عليه السالم و معاويه در امر خالفت بحكميت رجوع شد و عليرغم عقيـده علـى عليـه السـالم از                      

هى از سپاه على عليه السالم طرف آنحضرت ابوموسى اشعرى انتخاب گرديد،ولى پس از عقد قرار داد صلح گرو
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گفتند تكليف كشته شدگان چيست؟و بĤنحضرت اعتراض كردند كـه مـا حكـم خـدا را خواسـتيم نـه حكميـت             

 . ابوموسى و عمرو عاص را حتى چند نفرى بمخالفت هر دو سپاه برخاستند

 

حكم مخصوص خدا است اين قبيل اشخاص را عقيده بر اين بود كه على عليه السالم و معاويه هر دو باطلند و       

و در نتيجه اين عقيده و فكر موقع مراجعت از صفين بكوفه در حدود دوازده هزار تن از سپاه على عليه السـالم                       

جدا شده و با بقيه سپاهيان آنحضرت مشاجره كرده و همديگر را تكفير مينمودنـد و پـس از ورود بكوفـه ايـن                        

 ! فته و از سپاهيان على عليه السالم كناره گيرى نمودندگروه تحت فرماندهى عبد اهللا بن وهب بحروراء ر

 

اين گروه بظاهر عباد و زاهد بودند و پيشانى         .ال حكم اال هللا   :شعار اين عده كه خوارج ناميده ميشدند اين بود كه         

آنها از كثرت سجود پينه بسته بود ولى در اثر حماقت و اشتباه نميدانستند كـه چـه ميكننـد،على عليـه السـالم          

 ! درباره آنان فرمود اينها حق را در ظلمات باطل ميجويند 

 

اين گروه نميدانستند قرآن كه آنها حكومت آنرا خواهانند از كاغذ و مركب بوجود آمده است كس ديگـرى كـه                     

احاطه كامل باحكام آن داشته باشد الزم است تا حكم خدا را از آن استخراج كند،بعقيده مسلمين عراق آنكـس                    

 السالم بود كه در واقع قرآن ناطق بشمار ميرفت ولى معاويه و طرفـدارانش زيـر بـار نميرفتنـد و در                       على عليه 

على عليـه   .نتيجه عمرو عاص و ابوموسى را براى اينكار انتخاب كردند كه هيچيك چنين صالحيتى را نداشتند               

اهشان سازد ولى آن فرقه گمراه از       السالم عبد اهللا بن عباس را بسوى آنها فرستاد تا آنها را متوجه خبط و اشتب               

رأى و عقيده خود منصرف نشدند و مهمترين ايراد و اعتراض آنها اين بود كه چرا على با شاميان جنگيد ولى از           

غارت اموال آنها جلوگيرى نمود؟و ثانيا ما حكميت قرآن را خواسته بوديم چرا بحكميت ابوموسى و عمرو عاص                  

 نام خود را با امير المؤمنين شروع نكرد و ايـن امـر ميرسـاند كـه خـود علـى نيـز             تن داد؟ثالثا در صلحنامه چرا    

 بخالفت خود يقين نداشت و در اينصورت تكليف قربانيان اين جنگ چه خواهد بود؟ 

 

على عليه السالم خود بسوى آنها رفت و آنان را نصيحت كرد و فرمود من هم مثل شما خواهان اجراى حكـم                      

همين منظور با معاويه جنگ ميكردم و خود شما ديديد كه من با متاركه جنـگ و انتخـاب                   قرآن هستم و براى     

ابوموسى بحكميت مخالف بودم ولى در اثر فشار و اصرار خود شما جنگ خاتمه يافت و ابوموسى را هم عليرغم 

 حمله مجدد   عقيده من خودتان براى حكميت انتخاب كرديد و اكنون هم ما بر سر رأى اولى هستيم و در صدد                  

 . بشام ميباشيم پس شما هم ما را كمك كنيد 

 

خوارج در پاسخ گفتند تو و ما كافر شده بوديم ما توبه كرديم ولى تو بهمان حال باقى مانده اى اول بايد تو هم                        

 !! توبه كنى آنگاه ما هم مجددا ترا يارى ميكنيم
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 : اين گروه بهمه بد ميگفتند و شعارشان فقط تالوت آيه

 

بود اما نميدانستند آنكس كه بما انزل اهللا بايد حكم كند  ) .1( من لم يحكم بما انزل اهللا فاولئك هم الكافرون           و

 . على عليه السالم است

 

چون على عليه السالم از هدايت آنها مأيوس شد چشم از كمك و يـارى آنهـا پوشـيد و در صـدد تهيـه سـپاه                           

 . بمنظور حمله بشام بر آمد

 

مدت حوادث ديگر نيز رخ داد كه هر يك بنوبه خود باعث شكست عراقيها و موجب تأسف و اندوه                   در خالل اين  

 . على عليه السالم گرديد

 

معاويه كه از رأى حكميت دلى شادان و خاطرى خرسند داشت روز بروز در تحكيم موقعيت خود كوشش ميكرد 

ف و پراكنـدگى سـپاهيان علـى عليـه السـالم          و قلمرو حكومتش را توسعه ميداد و چون ازاوضاع عراق و اختال           

 ! اطالع حاصل كرد در صدد بر آمد كه زمينه را براى حمله بعراق نيز آماده نمايد

 

ضحاك بن قيس را با عده اى در حدود چهار هزار نفر مأموريت داد كه دستبردى بخاك عراق بزند و تا جائيكه         

ول نمايد و چنانچه بحمله متقابله بر خورد نمايد عقب نشينى           مقدور باشد از مردم عراق كشته و اموالشان را چپا         

كرده و خود را بشام رساند و مقصود معاويه از اين عمل ترسانيدن عراقيها و نشان دادن ضرب شست بĤنها بـود         

 ! كه در آتيه بفكر حمله بشام نيفتند

 

د و خود را بمرز عراق رسانيد و بقتل ضحاك كه مردى پليد و خونخوار بود دستور معاويه را بطور كامل اجرا نمو       

را كشته و گروهى از همراهان او      ) برادر زاده عبد اهللا بن مسعود     (غارت مشغول گرديد از جمله عمرو بن عميس         

را گردن زد چون اين خبر در كوفه بعلى عليه السالم رسيد در حاليكه از شدت خشم بر خود ميلرزيد باالى منبر               

اى اهل كوفه اگر در راه خدا كـار ميكنيـد           :بيحال كوفه را مخاطب ساخته و فرمود      رفت و مردم سست عنصر و       

بسوى عمرو بن عميس بشتابيد كه از همكيشان شما گروهى كشته شده و جمعى نيز مجروح گشته اند،برويد با 

اى گروه ) ودچون از مردم ضعف و سستى ديد فرم(دشمنان پيكار كنيد و بيگانه را از حريم ديار خود باز گردانيد 

سست پيمان و بى حميت دوست داشتم كه بجاى هشت تن از شما يك تن از لشگريان معاويه را داشـتم،بخدا                     

هستم تا براى هميشه از ديدار شما آسوده باشم،بمن خبر رسيده است            ) مرگ(سوگند حاضر بمالقات پروردگارم     

خوار فرو مايه هم عده اى از برادران شـما          كه معاويه ضحاك بن قيس را براى قتل و غارت فرستاده و آن خون             

را كشته و اموالشان را نيز تاراج كرده است در حاليكه شما در خانه هاى خود نشسته و براى دفاع از حريم خانه                       

 ) ! 2(خود از جاى حركت نميكنيد 
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ومـت  على عليه السالم حجر بن عدى را بتعقيب ضحاك فرستاد،ضحاك چندى در برابر حمـالت كوفيـان مقا                 

همچنـين  .نمود ولى پس از آنكه نوزده نفر از سربازانش كشته شدند شبانه فرار كرده و راه شام در پيش گرفـت                    

همان فرد پليدى كه در جنگ صفين به پيروى از عمرو عاص با نمايان ساختن عـورت خـود از                    (بسر بن ارطاة    

وه كثيرى به حجاز و يمـن يـورش بـرد و            بدستور معاويه با گر   ) دم شمشير على عليه السالم جان سالم بدر برد        

ضمن كشتن جمعى از شيعيان على عليه السالم و غارت اموال آنان بشـام بازگشـت،در آنموقـع عبيـد اهللا بـن                       

عباس از جانب على عليه السالم والى يمن بود چون احساس كرد در برابر بسر ياراى مقاومت ندارد عمـرو بـن               

يمن خارج شد و رو بسوى كوفه نهاد،بسر پس از وارد شدن به يمن شروع       اراكه را بجاى خود گذاشت و خود از         

بقتل و غارت نمود و عمرو بن اراكه را نيز بقتل رسـانده و دو طفـل خردسـال عبيـد اهللا را سـربريد بطوريكـه                           

 . مادرشان از مشاهده آنحال اختالل حواس پيدا نمود و ديوانه شد

 

ر خبر يافت ضمن نكوهش كوفيان حارثة بن قدامه را كـه خـود نيـز                چون على عليه السالم از قتل و غارت بس        

داوطلب بود با دو هزار سوار بمقابله بسر فرستاد،بسر وقتى شنيد حارثة بتعقيب او ميĤيد از ترس حارثه فرار كـرد       

 ) . 3(و خود را بشام رسانيد 

 

ر نفـر جهـت قتـل و غـارت و توليـد      و باز معاويه يكى ديگر از سرداران خود را بنام سفيان بن عوف با ششـهزا     

شد و حسان بن حسان بكـرى حـاكم         ) از شهرهاى قديمى عراق   (آشوب بعراق فرستاد و سفيان وارد شهر انبار         

آنجا را كشته و مشغول قتل و غارت گرديد حتى بعضى از لشگريانش زر و زيور زنها را نيـز از دسـت و گـردن                          

تاريها نتيجه عدم توجه كوفيان بدستورات على عليـه السـالم بـود و          آنها گشوده و به يغما بردند،و همه اين گرف        

 : چون آنحضرت از اين قضيه آگاهى يافت فراز منبر رفت و ضمن ايراد خطبه اى چنين فرمود

 

بمن خبر رسيده است كه بدستور معاويه بشهر انبار شبيخون زده اند و حاكم آنجا را كشته و سـواران شـما را از    

ر گردانيده اند و يكى از لشگريان آنها بر يك زن مسلمان و يك زن كافره ذميـه وارد شـده و     حدود آن شهر دو   

خلخال و دست بند و گردن بند و گوشواره هاى او را در آورده است و آن زن بعلـت اينكـه نميتوانسـته او را از                           

يمت و دارائى بسيار بشام خود دور كند گريه و زارى كرده و از خويشان خود كمك طلبيده است،و دشمنان با غن      

باز گشته اند،اگر مرد مسلمانى از شنيدن اين واقعه در اثر حزن و اندوه بميرد بر او مالمت نيست بلكه بنزد مـن       

 . هم بمردن سزاوار است

 

وقتيكه شما را در تابستان بجنگ دشمنان خواندم گفتيد حاال هوا گرم اسـت مـا را مهلـت ده تـا شـدت گرمـا                          

ون در زمستان دعوت نمودم گفتيد اينروزها هوا سرد است و بما مهلت ده تـا سـرما برطـرف                    شكسته شود و چ   

گردد،شما كه عذر و بهانه آورده از گرما و سرما فرار ميكنيد بخدا سوگند در ميدان جنگ از شمشير زودتر فـرار                      
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ما ماننـد عقـل بچـه هـا و          يا اشباه الرجال و ال رجالـاى مرد نماهاى نامرد و اى كسانيكه عقل ش             !خواهيد نمود 

 ! فكرتان چون انديشه زنهاى تازه بحجله رفته است

 

 . اى كاش شما را نميديدم و نميشناختم كه نتيجه شناختن شما پشيمانى و غم و اندوه ميباشد 

 

 . قاتلكم اهللا لقد مالتم قلبى قيحا و شحنتم صدرى غيظا و جرعتمونى نعب التهمام انفاسا

 

 كه دل مرا بسيار چركين كرده و سينه ام را از خشم آكنده ساختيد و در هر نفس جام غـم             خداوند شما را بكشد   

 ) . 4(و اندوه را پياپى جرعه جرعه در گلويم ريختيد و بسبب نافرمانى،رأى و تدبيرم را تباه ساختيد 

 

وه و رنج علـى     عالوه بر اين قضايا،حوادث ديگرى هم بشرح زير رخ داد كه باعث شكست عراقيها و موجب اند                

 : عليه السالم گرديد

 

قيس بن سعد كه در اوائل خالفت على عليه السالم بحكومت مصر منصوب شده بود در جنـگ صـفين بـراى                      

 . فرماندهى يكى از واحدهاى رزمى احضار گرديده و بجاى وى محمد بن ابى بكر عازم مصر شده بود

 

ز كار حكميت فراغت يافت و چـون حكومـت مصـر را      محمد در مصر مشغول حل و فصل امور بود كه معاويه ا           

براى اين منظور عده اى را بفرماندهى معاويـة         .بعمرو عاص وعده داده بود ناچار در صدد اشغال آن كشور برآمد           

بن خديج براى حمله بمصر روانه ساخت،عمرو عاص نيز مانند سابق حيله و نيرنگ خود را بكار برد و در داخـل     

 . يه محمد شورانيدآن كشور مردم را عل

 

 . محمد در برابر معاويه شكست خورد و قضايا را بعلى عليه السالم اطالع داد و از وى كمك خواست

 

على عليه السالم مالك اشتر را كه حاكم ايالت جزيره بود احضار نمود و سپس او را روانه مصر ساخت و محمد                      

ا مصر حاكمى مثل مالك ميخواست تا نيرنگ هاى معاويـه  را نزد خود خواند تا كار ديگرى باو رجوع فرمايد زير  

 . و عمرو عاص را با شمشير پاسخ دهد

 

 از كوفه خارج شد و راه مصر را در پيش گرفت،در بين راه مردى پست فطرت با                  38مالك اشتر در ذيقعده سال      

 هميشه غريب نـواز و      وضع رقت بارى خود را بحضور مالك رسانيد،مالك اشتر كه بپيروى از على عليه السالم              

 نسبت بفقراء متفقد بود پرسيد كيستى و از كجا ميĤئى؟ 
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آنمرد گفت اسمم نافع است و در مدينه غالم عمر بن خطاب بودم و اكنون آزاد هستم و چون در مدينـه بمـن                        

 ! ) 5(سخت ميگذشت لذا از آن شهر خارج شده ام و خيال رفتن بمصر را دارم تا در آنجا كارى پيدا كنم 

 

مالك گفت اگر مايل باشى و نزد من بمانى من پوشاك و خوراك ترا تأمين ميكنم،نافع گفت چه سعادتى بهتـر             

 . از اين البته كه ميمانم،مالك اين مرد را نيز جزو لشگريانش همراه خود برد 

 

تـه نمـوده و     پس از طى مسافتى بشهر قلزم رسيدند كه تا مصر سه روز راه فاصله داشت،شـب را در آنجـا بيتو                    

صبح كه براه افتادند نافع بد طينت يك ليوان شربت از عسل درست كرد و مقدارى سم در آن ريخـت و پـيش      

 . مالك برد

 

مالك كه در اين چند روز خدمتگزارى اين غالم را بيشائبه ديده بود ليوان شربت را سر كشيد و لشـگريانش را                      

قالب در قيافه مالك نمايان شد و رفته رفته حالش بهم خورد و حركت داد و پس از چند ساعت راه پيمائى آثاران

 . از پشت زين بر زمين افتاد

 

لشگريان مالك پيش دويدند و بدرمانش پرداختند اما سمى كه در شربت ريخته شده بود اثر خـود را بخشـيد و                      

ك پس از چند لحظه ديـده از        همراهان او را متوجه قضيه نمود و هر چه دنبال نافع گشتند او را پيدا نكردند،مال               

 . جهان فرو بست و بسراى جاويدان شتافت و اطرافيانش با جنازه مالك بقلزم مراجعت نمودند

 

نافع پس از خوراندن شربت بمالك از قلزم فرار كرده و پيش معاويه رفته بود هنگاميكه اين خبر بمعاويه رسـيد                     

 ديگر حمله على بشما عملى نخواهد شد زيرا پشت و پناه          بسيار خوشحال و مسرور شد و شاميان را نويد داد كه          

على عليه السالم مالك بود و نافع را نيز بسيار نوازش كرد و مردم شام را كه از شمشير مالك داغـى بـر دل و                          

 . كينه اى در خاطر داشتند اجازت داد تا آنروز را جشن گيرند

 

يار متأثر و اندوهگين شد بطوريكه از ته دل گريه را سر از آنسو چون اين خبر بگوش على عليه السالم رسيد بس

داد و فرمود مرگ مالك اشتر فاجعه بزرگى است ديگر نظير مالك را نخواهيم ديد مالك مانند شيرى بود كه از                     

 : صداى او زهره دشمنان آب ميشد و همچنان كه ملول و محزون بود فرمود

 

يرتقيه الحافر و ال يرقى عليه الطائر اما و اهللا هالكه قـد اعـز اهـل                 مالك و ما مالك لو كان جبال لكان فندا ال           

 . المغرب و اذل اهل المشرق ال ارى مثله بعده ابدا
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مالك چه كسى بود مالك اگر كوهى بود كوه بزرگ و بلندى بود كه نه رونده اى بقله آن ميتوانست پاى نهد و                       

د بخدا كه شهادت او اهل شام و مغرب را عزيز كـرد و مـردم   نه پرنده اى ميتوانست بر فراز آن پرواز كند،سوگن  

 ) . 6(عراق و مشرق را خوار نمود و از اين پس مانند مالك را هرگز نخواهيم ديد 

 

على عليه السالم مجددا حكومت مصر را به محمد بن ابى بكـر سـپرد و او را از جريـان شـهادت مالـك آگـاه                           

ز كينهـتوزى و نيرنگ بازى بر نميداشتند و چند مرتبـه بوسـيله نامـه               گردانيد،ولى معاويه و عمرو عاص دست ا      

محمد را تطميع و تهديدكردند و هر دفعه محمد بĤنها صريحا جـواب منفـى داد و فـداكارى و خلـوص خـود را                       

معاويه چون از تطميع محمد مأيوس شد در صدد ايذاء او بـر آمـد و                .نسبت بعلى عليه السالم بدانها گوشزد كرد      

 . وفسون عمرو عاص توانست مردم مصر را عليه محمد بشوراندبمكر

 

محمد اوضاع آشفته مصر را در اثر تحريكات معاويه باطالع على عليه السالم رسانيد و آنحضرت عين نامه او را      

در مسجد باهل كوفه قرائت فرموده و بار ديگر آنها را بسستى و ال قيدى مذمت كرد و تمام اين شكست هـا را       

ى در پى اتفاق ميافتاد نتيجه بى حالى و بيغيرتى كوفى هـا دانسـت و پـس از مـذمت آنهـا دو هـزار نفـر                            كه پ 

بفرماندهى مالك بن كعب بكمك محمد فرستاد ولى محمد در خالل اينمدت با عده معـدودى كـه طرفـدار او                     

 . نيز بدرجه شهادت رسيدبودند با معاوية بن خديج سرگرم رزم بود و باالخره اطرافيانش شكست خوردند و خود 

 

على عليه السالم هنوز براى شهادت مالك اشتر عزا دار و اندوهگين بود كه خبر سقوط مصر و شهادت محمـد                     

بحضرتش رسيد اين خبر آن بزرگـوار را بـيش از پـيش در غـم و انـدوه فـرو بـرد و بـا چشـمان اشـگ آلـود                                

مد خرسند هستند اندوه و تأسف ما در ايـن مـاجرا            همانقدر كه مردم نانجيب شام از شهادت مالك و مح         :فرمود

 . بيشتر از شادى آنها است

 

بارى نظير اينگونه اتفاقات پى در پى در گوشه و كنار رخ ميداد و هر يك بنوبه خـود موجـب حسـرت و انـدوه                          

 ميگشت من جمله حاكم بصره نيز بدسايس معاويه از اطاعت على عليه السالم سرپيچى كرده و بـراى تسـخير             

 . مكه نيرو ميفرستاد

 

روز بروز اوضاع مسلمين حقيقى كه تعداد آنها خيلى كم بود وخيمتر ميشد و نصايح على عليه السالم نيز بـراى                     

 . تحريك آنها بمنظور دفاع از شهرها و خاموش كردن اين آشفتگى ها مؤثر واقع نميگرديد

 

 داشت تا اينكه در سال چهلم هجرت علـى عليـه            پس از مراجعت از صفين قريب دو سال اين نابسامانيها ادامه          

السالم با ايراد چند خطابه آتشين كه حاكى از التهاب درون و اندوه خاطر او بود مـردم افسـرده و سسـت عهـد           

كوفه را مجددا به جنبش آوردو فرماندهان و سرداران نيز با اينكه بمرور زمان خوى سلحشـورى را كـم كـم از                       
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ل تهييج و تحريض على عليه السالم كه خود فرماندهى كل را بعهده داشت از جاى بر               دست داده بودند در مقاب    

 . خواستند و مردم را براى يك حمله قطعى و نهائى بمتصرفات معاويه بسيج كردند

 

عده اى كه بسيج شده بود در حدود بيست هزار بود كه بفرمان على عليـه السـالم در نخيلـه اردو زده و بـراى                          

رت حاضر شدند،على عليه السالم بفرمانداران و حكام خود نيز دستور كتبى داد كه قشون واليـات                 بازديد آنحض 

را تجهيز كنند و براى حركت بسوى شام به نخيله اعزام دارند و پيش از حركت از كوفه طرح كلى راه پيمائى و        

عموم فرماندهان زير دست    جزئيات آن همچنين اجراى قطعى و دقيق آنها بصورت چند دستور نظامى و ادارى ب              

 . ابالغ گرديد

 

ولى در اينموقع حادثه ديگرى رخ داد كه مسير تاريخ مسـلمين را عـوض نمـود و اجـراى نقشـه آنـانرا عقـيم                          

فرقه خوارج كه بشرح حال آنها سابقا اشاره گرديد بفرماندهى عبد اهللا بن وهب راسبى فتنه و فسـاد راه                    .گردانيد

 . بق خود را مجددا تكرار كردندانداختند و همان عقيده سا

 

موضوع فتنه خوارج در شوراى نظامى كه از فرماندهان سپاه على عليه السالم در حضور آنحضرت تشكيل يافته 

بود مطرح گرديد و چنين نتيجه گرفته شد كه اگر سپاه على عليه السالم بمنظور حمله بشام از كوفه خارج شود                     

ال خواهند نمود و در اينصورت سپاهيان على عليه السالم بايـد در دو جبهـه                مسلما گروه خوارج آن شهر را اشغ      

داخل و خارج بجنگ و قتال برخيزند پس مصلحت در آنست كه پيش از حركت بشـام ابتـدا كـار را بـا خـوارج                

 . يكسره كنند و سپس با خاطرى آسوده بسوى شام رهسپار شوند

 

يزى و كشتار امتناع ميكرد براى آخرين بار بوسيله نامه اى خوارج            از آنجائيكه على عليه السالم هميشه از خونر       

 . را نصيحت كرد آنها را براى احقاق حق و مبارزه با معاويه بكمك خود دعوت فرمود

 

عبد اهللا راسبى نامه على عليه السالم را خواند و شفاها بحامل نامه گفت كه ازقول ما بعلى بگو تو كـافرى اول                       

سپس دستور داد كه تمـام خـوارج بسـوى نهـروان عزيمـت         !!گاه ما را بكمك خود دعوت كنى      بايد توبه كنى آن   

 . كنند

 

تجمع اين عده در نهروان بصورت يك پادگان در آمد و طرفداران اين عقيده نيز از اطراف بـدانجا آمـده و روز                       

 .  تشكيل ميدادبروز بر تعدادشان افزوده گرديد بطورى كه بالغ بر دوازده هزار نفر فرقه آنها را

 

 . على عليه السالم نيز از پادگان نخيله كه قصد عزيمت بشام را داشت مسير خود را عوض كرده به نهروان آمد
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ال حكم اال هللا    :موقعيكه على عليه السالم با سپاهيان خود به نهروان رسيد فرقه خوارج هماهنگ شده و گفتند                 

 . و لو كره المشركون

 

عين حال كه با اين جماعت خشمگين بود نسبت بĤنها اظهار تأسف و دلسوزى هم ميكـرد        على عليه السالم در     

 . زيرا آنها در عقيده اى كه داشتند اشتباه ميكردند و متوجه آن اشتباه هم نميشدند 

 

على عليه السالم در مقابل صفوف خوارج ايستاد و براى اتمام حجت با فرمانده آنها عبد اهللا راسبى صحبت كرد 

 سپس تمام خوارج را مخاطب ساخته و با منطق قوى و كـالم شـيوا آنهـا را باشتباهشـان معتـرف سـاخت و                          و

حقانيت خود را ثابت نمود در اينحال همهمه خوارج بلند شد و التماس توبه نمودند علـى عليـه السـالم فرمـود                       

  .پرچم سفيدى در كنار نهروان بزنند و توبه كنندگان خوارج زير آن جمع گردند

 

تقريبا دو ثلث خوارج بظاهر توبه نموده و در كنار پرچم سفيد قرار گرفتند،على عليه السالم نيز آنها را از جنـگ                      

معاف فرمود ولى بقيه خوارج كه چهار هزار نفر بودند بفرماندهى عبد اهللا بن وهب راسبى جدا سـر قـول خـود                       

 . يكار و قتال پرداختايستادگى كردند على عليه السالم نيز ناچار با آنها به پ

 

پيش از شروع جنگ براى تقويت روحيه مسلمين كه در اثر مرور زمان و قتل و غارت چريكهـاى معاويـه پايـه                     

ايمان و جنگجوئى آنها ضعيف شده بود على عليه السالم فرمود كه از تمام اين خـوارج كمتـر از ده نفـر زنـده                         

هيد خواهند شد و اين فرمايش امام يكى از معجزات آنحضرت           خواهند ماند همچنانكه از شما كمتر از ده نفر ش         

 ! است كه پيش از وقوع حادثه از كيفيت آن خبر داده و جريان امر كامال صحيح و منطبق با واقعيت بوده است

 

بارى جنگ شروع شد و طولى نكشيد كه آنگروه گمراه مقتول و نه نفر نيز از آنان فرار كردند و هفت نفر هم از           

 على عليه السالم بدرجه شهادت نائل آمده بودند و بدين ترتيب پيش بينى آنحضرت صد در صـد صـورت         سپاه

واقع بخود گرفت و پس از خاتمه جنگ بكوفه مراجعت نمودند،از جمله فراريان خوارج عبد الرحمن بن ملجم از                   

 ) . 7(قبيله مراد بود كه بمكه گريخته بود 

 

 : پى نوشتها

 

  44.يه سوره مائده آ) 1(

 .  با تلخيص و نقل بمعنى38 باب سيم فصل 1ارشاد مفيد جلد ) 2(

  643.ناسخ التواريخ كتاب خوارج ص ) 3(

  27.نهج البالغه از خطبه ) 4(
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 . نافع غالم عثمان بود براى اينكه مالك او را نشناسد خود را غالم عمر معرفى كرد) 5(

  521.ناسخ التواريخ كتاب خوارج ص ) 6(

بن ملجم مرادى گمنام بود هنگاميكه على عليه السالم كوفيان را براى جنگ صفين بسيج ميكرد چشمش  ا) 7(

تو :بوى افتاد و طبق عالئمى كه درباره قاتل خود از پيغمبر صلى اهللا عليه و آله شنيده بود او را شناخت و فرمود              

 ! عبد الرحمن بن ملجم هستى؟عرض كرد بلى يا امير المؤمنين 

و يريـد   ) حبائه(اريد حياته   :يه السالم رو بحاضرين كرد و يكمصرع از شعر عمرو بن معد يكرب را خواند              على عل 

عرض كردند دسـتور فرمائيـد او را        !ميخواهم و او قتل مرا ميخواهد       ) يا عطيه براى او   (يعنى من حيات او     !قتلى

 بكشيم،على عليه السالم فرمود مگر ميشود قبل از جنايت قصاص كرد؟ 
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 ايمان و عبادت على عليه السالم 

 
 ) على عليه السالم.(لم اعبد ربا لم اره

 

حقيقت عبادت تعظيم و طاعت خدا و چشم پوشى از غير اوست،بزرگترين فضيلت نفس ستايش مقام الوهيت و                  

ام بسيار بزرگ و افتخـار      تقرب جستن بساحت قدس ربوبى است،عبادت اگر با شرايط خاص خود انجام شود مق             

آميزى است چنانكه از پيغمبر اكرم صلى اهللا عليه و آله بوسيله كلمه عبد تجليل شده و قبل از عنـوان رسـالت                       

 : عبوديت او قيد گرديده است

 

 . اشهد ان محمدا عبده و رسوله

 

 با عبـادت حقيقـى      براى سير مراتب كمال بهترين وسيله پيشرفت،تهذيب و تزكيه نفس است كه راه عملى آن              

انجام عبادت تنها براى رفع تكليف نيست بلكه وسيله نمو عقل،و موجب تعديل و تنظيم قـواى                 .صورت ميگيرد 

وجودى است كه نفس را از آلودگيهاى مادى باز ميدارد،بهترين وجه عبادت انجام امرى است كه بـدون ريـا و                     

ه صفت تقوى ظهور ميكند و بدون آن انجام عبادات سمعه بوده و صرفا براى خدا باشد و در اين شرايط است ك

 . مقبول نيفتد

 

تقوى و ورع انحراف از جهان مادى و فانى بوده و توجه بعالم روحانيت و بقـاء اسـت و ايمانيكـه بزيـور تقـوى                       

 . آراسته شود ايمان حقيقى است و در اثر اخالص در عبادات،شخص را بمرحله يقين ميرساند

 

وضه،على عليه السالم در ايمان و تقوى و زهد و عبادت و يقين منحصر بفرد بود در اينمورد                  با توجه بنكات معر   

لو ان السموات و االرض وضعتا فى كفة و وضع ايمان علـى فـى كفـة                 :پيغمبر اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود       

 ) . 1(لرجح ايمان على 

 

 كفه ديگر گذاشته شوند بطور حتم ايمان علـى بـر            يعنى اگر آسمانها و زمين در يك كفه ترازو و ايمان على در            

 . آنها فزونى ميكند

 

على عليه السالم با عشق و حب قلبى خدا را عبادت ميكرد زيرا عبادت او براى رفع تكليف نبود بلكه او محـب                     

 . حقيقى بود و جز جمال دلرباى حقيقت چيزى در نظرش جلوه گر نميشد
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 عبادت چنان كوشا بود كه پيغمبر اكرم صلى اهللا عليه و آله در پاسخ كسانى                على عليه السالم در تقواى دينى و      

 ) ! 2(على را مالمت نكنيد زيرا او شيفته خدا است :كه از تندى على عليه السالم در نزد وى گله ميكردند فرمود

 

د و زمين و على عليه السالم هنگاميكه مناجات ميكرد و مشغول نماز ميشد گوشش نمى شنيد و چشمش نميدي  

آسمان،دنيا و مافيها از خاطرش فراموش ميشد و با تمام وجود توجه خود را بمبـدأ حقيقـت معطـوف ميداشـت                      

چنانكه مشهور است در يكى از جنگها پيكان تيرى بپايش فرو رفته و بقدرى دردناك بود كه نميتوانسـتند آنـرا                     

 ! وجه نشدبيرون بياورند وقتيكه بنماز ايستاد بيرون كشيدند و او مت

 

على عليه السالم هنگام وضو گرفتن سراپا ميلرزيد و لرزش خفيفى وجود مباركش را فرا ميگرفـت و چـون در                     

محراب عبادت ميايستاد رعشه بر اندامش ميافتاد و از خوف عظمت الهى اشگ چشمانش بر محاسن شـريفش                  

 شاعر گويد، !مرطوب جارى ميشد،سجده هاى او طوالنى بود و سجده گاهش هميشه از اشگ چشم 

 

 هو البكاء فى المحراب ليال

 هو الضحاك اذا اشتد الضراب

 

ابو درداء كه يكى از اصحاب پيغمبر صلى        .يعنى او در محراب عبادت بشدت گريان و در شدت جنگ خندان بود            

 مناجـات   اهللا عليه و آله است گويد در شب تاريكى از نخلستانى عبور ميكردم آواز كسى را شنيدم كـه بـا خـدا                      

ميكرد چون نزديك شدم ديدم على عليه السالم است و من خود را در پشت درخت مخفى كردم و ديدم كه او                      

با خوف و خشيت تمام با آهنگ حزين مناجات ميكرد و از ترس آتش سوزان جهنم گريه مينمود و بخـدا پنـاه                        

گفتم شايد خوابش برده اسـت  !فتادبرده و طلب عفو و بخشش مينمود و آنقدر گريه كرد كه بى حس و حركت ا                

نزديكش رفتم چون چوب خشگى افتاده بود او را تكان دادم حركت نكرد گفتم حتما از دنيا رفته است شـتابان                     

بمنزلش رفتم و خبر مرگ او را بحضرت زهرا عليها السالم رسانيدم فرمود مگر او را چگونه ديدى؟من شرح ما                    

 ) . 3(و نمرده بلكه از خوف خدا غش نموده است وقع گفتم،فاطمه عليها السالم گفت ا

 

على عليه السالم عالوه از نمازهاى واجبى نوافل را نيز انجام ميداد و هيچوقت نماز شب آنحضرت ترك نميشد 

حتى در موقع جنگ نيز از آن غفلت نمى نمود،در ليلة الهرير نزديكى هاى صبح بافق مينگريست ابـن عبـاس                     

رانى داراى آيا گروهى از دشمنان در آنجا كمين كرده اند؟فرمود نه ميخواهم ببينم وقـت                پرسيد مگر از آنسو نگ    

 ! نماز رسيده است يا نه

 

حضرت على بن الحسين عليهما السالم كه از كثرت عبادت و سجده هاى طوالنى بكلمه سجاد و زين العابدين 

 :  بر خود روا ميدارى فرمودملقب شده بود در برابر سؤال ديگران كه چرا اينقدر مشقت و رنج
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 و من يقدر على عبادة جدى على بن ابى طالب؟ 

 

 كيست كه بتواند مثل جدم على عليه السالم عبادت كند؟ 

 

ابن ابى الحديد بنحو ديگرى اين مطلب را بيان كرده و مينويسد بعلى بن الحسين عليهما السالم كه در مراسم                    

 عبادت تو نسبت بعبادت جدت بچه ميزان است؟فرمود عبـادت مـن        عبادت بنهايت رسيده بود عرض كردند كه      

 ) . 4(نسبت بعبادت جدم مانند عبادت جدم نسبت بعبادت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله است 

 

 از ام سعيد كنيز آنحضرت پرسيدند كه على عليه السالم در ماه رمضان بيشتر عبادت ميكند يا در ساير ماه ها؟ 

 

ليه السالم هر شب با خداى خود به راز و نياز مشغول است و براى او رمضان و ديگـر اوقـات       كنيز گفت على ع   

 . يكسان است

 

وقتى كه آنحضرت را پس از ضربت خوردن از مسجد بخانه مى بردند نگاهى بمحل طليعه فجر افكند و فرمود                    

 ! ىدراز كشيده مى بين) بحكم اجبار(اى صبح تو شاهد باش كه على را فقط اكنون

 

ابن ابى الحديد گويد عبادت على عليه السالم بيشتر از عبادت همه كس بود زيرا او اغلب روزها روزه دار بود و                      

تمام شبها مشغول نماز حتى هنگام جنگ نيز نمازش ترك نميشد،او عالمى بود با عمل كـه نوافـل و ادعيـه و                       

 . تهجد را بمردم آموخت

 

بر مبدأء وجود با دل پاك و توجه تام ميايستاد و بـراز و نيـاز مشـغول ميشـد                    على عليه السالم موقع نماز در برا      

عبادت و پرستش او مانند اشخاص ديگر نبود زيرا هر كسى بنا بهدف خاصى كـه دارد خـدا را عبـادت ميكنـد                        

 : چنانكه خود آنحضرت فرمايد

 

 فتلك عبـادة العبيـد،و ان قومـا عبـدوا اهللا     ان قوما عبدوا اهللا رغبة فتلك عبادة التجار،و ان قوما عبدوا اهللا رهبة 

 ) . 5(شكرا فتلك عبادة االحرار 

 

بندگى كردند پس ايـن نـوع عبـادت         ) باميد نعمتهاى بهشت  (يعنى گروهى از مردم خدا را از روى ميل و رغبت          

خدا را عبادت كردند ايـن هـم عبـادت بنـدگان اسـت و               ) آتش دوزخ (عبادت تاجران است،عده اى هم از ترس      

 . وهى ديگر خدا را براى سپاسگزارى عبادت كردند و اين عبادت آزادگان است گر
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 : و خود آنحضرت به پيشگاه خداى تعالى عرض ميكند

 

 . الهى ما عبدتك طمعا للجنة و ال خوفا من النار بل وجدتك مستحقا للعبادة

 

 .  و سزاوار پرستش يافتمخدايا من ترا بطمع بهشت و يا از ترس جهنم عبادت نميكنم بلكه ترا مستحق

 

هر فردى حتى هر ذير وحى بنا بغريزه حب ذات هميشه در صدد دفع ضرر و جلب منفعت اسـت و تنهـا علـى                         

و !صـرفا بـراى خداونـد بجـا ميـĤورد         ) دوزخ(و دفع ضـرر   ) بهشت(عليه السالم بود كه عبادت را بدون جلب نفع        

ينى كه باالتر از آنرا نميتوان پيدا نمود زيـرا آنجنـاب      اينگونه خلوص در عبادت از يقين او سرچشمه ميگرفت يق         

اگر پـرده برداشـته شـود مـن         !لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا     :بمرحله نهائى يقين رسيده بود چنانكه خود فرمايد       

 ! چيزى بيقين خود نميافزايم

 

ر و ذكـر و حركـات و        على عليه السالم خود را مانند موجى در اقيانوس حقيقت مستغرق ساخته بود و تمام فكـ                

 . سكنات او همه از حقيقت خواهى وى حكايت ميكرد

 

على عليه السالم در تزكيه و تهذيب نفس،و سير مراتب كماليه وجود يگانه و بى نظير و لـوح ضـميرش چـون                       

 : جام جهان نما بود،او به هر چه نگاه ميكرد خدا را ميديد چنانكه فرمود

 

 . ه و معه و بعدهما رايت شيئا اال رايت اهللا قبل

 

 . چيزى را نديدم جز اينكه خدا را پيش از آن و با آن و پس از آن مشاهده كردم

 

پرسـيدند چگونـه خـدا را    !عبادت نكـردم بخـدائى كـه او را نديـدم       .لم اعبد ربا لم اره    :على عليه السالم ميفرمود   

 . ديدى؟فرمود با چشم دل و بصيرت،نه باغ ديده ظاهرى

 

 صت تماشا نيست  بچشم ظاهر اگر رخ

 نه بسته است كسى شاهراه دل ها را 

 

على عليه السالم در مقابل عظمت خـدا و مبـدء هسـتى خـود را ملـزم بخضـوع و خشـوع ميديـد و دعاهـا و                             

 . مناجاتهاى او روشنگر اين مطلب است
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بلند و ايمان   تعليم فرموده است يكى از شاهكارهاى روح        ) كميل بن زياد  (دعاى كميل كه بيكى از اصحاب خود      

قوى و يقين ثابت آنحضرت است كه در فقرات آن معانى عالى و بديع در قالب الفاظى شيوا و عبـاراتى كـامال                       

رسا ريخته شده است،گاهى در برابر رحمت واسعه حق سر تا پا اميد گشته و زمانى قدرت و جبروت خدا چنـان                      

همچنـين دعـاى صـباح و       .رع و خشوع افتاده است    بيم و هراسى در دل او افكنده است كه بى اختيار بحال تض            

 . نيايشهاى ديگر وى كه هر يك حاوى مراتب سوز و گداز بيم و اميد،توجه و خلوص او ميباشد

 

ضـرار پـس از آنكـه شـمه اى از     !وقتى ضرار بن ضمره بر معاويه وارد شد معاويه گفت على را برايم وصف كن           

ان نمود گفت شبها بيدارى او بيشتر و خوابش كم بود در اوقات             خصوصيات اخالقى آنحضرت را براى معاويه بي      

شب و روز تالوت قرآن ميكرد و جانش را در راه خدا ميداد و در پيشگاه كبريائى او اشك ميريخت و خـود را از           

ما مستور نميداشت و كيسه هاى طال از ما ذخيره نمى نمود،براى نزديكانش مالطفت و بر جفا كاران تند خوئى 

يكرد،موقعيكه شب پرده ظلمت و تاريكى ميافكند و ستارگان رو بافول مينهادند او را ميديدى كه در محـراب        نم

) از خوف خدا (عبادت دست بريش خود گرفته و چون شخص مار گزيده بخود مى پيچيد و مانند فرد اندوهگينى                

 ميسازى؟هيهات مرا بتو نيازى نيست      آيا خود را بمن جلوه داده و مرا مشتاق خود         !گريه ميكرد و ميگفت اى دنيا     

سـپس ميفرمـود آه از كمـى توشـه و دورى سـفر و               !و ترا سه طالق داده ام كه ديگر مرا بر تو رجوعى نيسـت             

معاويه گريه كرد و گفت اى ضرار بس است بخدا سوگند كه على چنين بود خـدا رحمـت كنـد ابـو                       !سختى راه 

 ) . 6! (الحسن را

 

حصر بنماز و روزه و انجام ساير فرايض مذهبى نبود بلكه تمام حركات و سكنات او                عبادت على عليه السالم من    

و چون نيت آنجناب در تمام حركات و سـكناتش          ) انما االعمال بالنيات  (عبادت بود زيرا در حديث آمده است كه       

ـ                    ن خـود يكـى از      ابتغاء مرضات اهللا بود لذا تمام اعمال و اقوال او در همه حال عبادت خدا محسوب ميشود و اي

 . موجبات تفوق و فضيلت وى بر همگان ميباشد 

 

 : پى نوشتها

 

  191. ص 1ـفضائل الخمسه جلد 509غاية المرام طبع قديم ص ) 1(

  2. ص 1ـتلخيص الرياض جلد 92شيعه در اسالم نقل از مناقب خوارزمى ص ) 2(

 .  با تلخيص عبارات9 حديث 18امالى صدوق مجلس ) 3(

  98. ص 7واريخ زندگانى امام باقر عليه السالم جلد ناسخ الت) 4(

 نهج البالغه كلمات قصار ) 5(

  2. حديث 91امالى صدوق مجلس ) 6(
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 علم و حكمت على عليه السالم 

 
 ) على عليه السالم(ان ههنا لعلما جما 

 

ـ                    وده و در اطـراف   در مورد علم امام و پيغمبر عقايد مردم مختلف است گروهى معتقدند كه علم آنـان محـدود ب

مسائل شرعيه دور ميزند و جز خدا كسى از امور غيبى آگاه نميباشد زيرا آياتى در قرآن وجود دارد كه مؤيد اين                      

 : مطلب است من جمله خداوند فرمايد

 

 ) و عنده مفاتح الغيب ال يعلمها اال هو

 

و مـا كـان اهللا      : (همچنـين فرمايـد   و  ) كليدهاى خزائن غيب نزد خدا است و جز او كسى بدانها آگاه نيست            ) 1(

در برابر اين گروه جمعى نيز آنها را بر همه امـور            ) و خداوند شما را بر غيب آگاه نسازد       ) 2) (ليطلعكم على الغيب  

اعم از تكوينى و تشريعى آگاه دانند و عده اى هم كه مانند اهل سنت بعصمت امام قائـل نمـى باشـند امـام را             

ته و گويند ممكن است او چيزى را نداند در حاليكه اشخاص ديگر از آن آگـاه باشـند                   مانند ديگر پيشوايان دانس   

) كلكم افقه من عمر حتى المخدرات فى الحجال       . (همچنانكه عمر در پاسخ زنى كه او را مجاب كرده بود گفت           

 ) . همه شما از عمر دانشمندتريد حتى زنهاى پشت پرده) 3(

 

ربوط است بشناسائى ذهن و دانستن ارزش معرفت آدمى و اينكه علـم از              بحث در اين موضوع از نظر فلسفى م       

علـم  ) .4(چه مقوله اى ميباشد و خالصه آنكه علم انكشاف واقع است و بدو قسم ذاتى و كسبى تقسيم ميشود                    

ذاتى مختص خداوند تعالى است و ما را بتصور حقيقت و كيفيت آن هيچگونه راهى نيست،و علم كسبى مربوط                   

و شق سيم علـم     . بشر است كه هر كسى ميتواند در اثر تعلم و فرا گرفتن از ديگرى دانشى تحصيل نمايد                 بافراد

لدنى و الهامى است كه مخصوص انبياء و اوصياء آنها ميباشد و اين قسم علم مانند علـم افـراد بشـر كسـبى و       

 جانب خدا بـدون كسـب و        تحصيلى نيست و باز مانند علم خدا ذاتى هم نيست بلكه علمى است عرضى كه از               

تحصيل به پيغمبران و اوصياء آنها افاضه ميشود و آنان با اذن و اراده خدا ميتوانند از حوادث گذشته و آينده خبر 

و : (دهند و در برابر هر نوع پرسش ديگران پاسخ مقتضى گويند چنانكه خداوند درباره حضـرت خضـر فرمايـد                     

و همچنين حضرت عيسى عليه )  از جانب خود علم لدنى و غيبى تعليم داديمو ما او را) 5) (علمناه من لدنا علما

 : السالم كه از جانب خدا علم لدنى داشت بقوم خود گويد

 

 ) . 6) (و انبئكم بما تأكلون و ما تدخرون فى بيوتكم(
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 .) شما را خبر ميدهم بدانچه ميخوريد و آنچه در خانه هايتان ذخيره ميكنيد(

 

تى كه در قرآن علم غيب را از غير خدا نفى ميكند منظور علم ذاتى است كه مختص ذات احـديت                     بنابر اين آيا  

از جانب پروردگار   ) 7(است و در جائيكه آنرا براى ديگران اثبات ميكند علم لدنى است كه بوسيله وحى و الهام                  

 : نكه فرمايدبدانها افاضه ميشود و آنان نيز با اراده خدا از امور غيبى آگاه ميگردند چنا

 

خداوند داناى غيب است و ظاهر نسـازد        ) ... (8(عالم الغيب فال يظهر على غيبه احدا اال من ارتضى من رسول             (

 .) بر غيب خود احدى را مگر كسى را كه براى پيغمبرى پسنديده باشد

 

ان و بساحت قرب حق با توجه بمفاد آيات گذشته،رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله كه سر حلقه سلسله عالم امك

از همه نزديكتر است مسلما علم بيشترى از جانب خداوند باو افاضه شده و برابر نص صريح قـرآن كـريم كـه                       

آنحضرت برمز وجود و اسرار كائنات بيش از هر كسى آگاه بوده است و علم على ) 9(علمه شديد القوى (فرمايد 

م و حكم آنجناب است زيـرا علـى عليـه السـالم دروازه              عليه السالم هم كه مورد بحث ما است مقتبس از علو          

 : شهرستان علم پيغمبر بود،و برابر نقل مورخين و اهل سير از عامه و خاصه نبى اكرم فرموده است

 

 ) 10(انا مدينة العلم و على بابها فمن اراد العلم فليأت الباب 

 

 : همچنين نقل كرده اند كه فرمود

 

 ) . 11(ا انا دار الحكمة و على بابه

 

 : خود حضرت امير عليه السالم فرمود

 

 ) . 12(لقد علمنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله الف باب كل باب يفتح الف باب 

 

 . يعنى رسول خدا مرا هزار باب از علم ياد داد كه هر بابى هزار باب ديگر باز ميكند

 

 . عليه السالم فرمودشيخ سليمان بلخى در كتاب ينابيع المودة مينويسد كه على 

 

 ) . 13(سلونى عن اسرار الغيوب فانى وارث علوم االنبياء و المرسلين 
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و باز نوشته اند كه پيغمبر صلى       ) درباره اسرار غيب ها از من بپرسيد كه من وارث علوم انبياء و مرسلين هستم              (

عطاء گرديده و يـك جـزء بـه بقيـه           اهللا عليه و آله فرمود علم و حكمت بده جزء تقسيم شده نه جزء آن بعلى ا                

 ) . 14(مردم و على در آن يك جزء هم اعلم مردم است 

 

على بن ابى طالب اعلم امتى،و اقضـاهم       :و از ابن عباس روايت شده است كه پيغمبر صلى اهللا عليه و آله فرمود              

مورد آنچه پس از مـن   يعنى على بن ابيطالب دانشمندترين امت من است و در           ) 15(فيما اختلفوا فيه من بعدى      

 . اختالف كنند داناترين آنها در داورى كردن است

 

ابن ابى الحديد كه از دانشمندان بزرگ اهل سنت بوده و نهج البالغه را شرح كرده است گويد كه كليـه علـوم                       

ـ                    رين اسالمى از على عليه السالم تراوش نموده است و آنحضرت معارف اسالم را در سخنرانيهاى خود با بليغ ت

 . وجهى ايراد نموده است

 

و از ايـن    !بپرسيد از من پيش از آنكه از ميان شما بروم         .سلونى قبل ان تفقدونى   :على عليه السالم صريحا فرمود    

جمله كوتاه ميزان علم آنجناب روشن ميشود زيرا موضوع علم را قيد نكرده و دائره سؤاالت را محـدود ننمـوده                     

 نوع مشكالت علمى آزاد گذشته است و اين سخن دليـل احاطـه آنحضـرت                است بلكه مردم را در سؤال از هر       

برموز آفرينش و اسرار خلقت است و چنين ادعائى بغير از وى از كسى ديده و شنيده نشده اسـت چنانكـه ابـن                        

ابى الحديد در شرح نهج البالغه گويد همه مردم اجماع كردند بر اينكه احدى از صحابه و علماء نگفته سـلونى                     

 ) . 16(ل ان تفقدونى مگر على بن ابيطالب قب

 

نوشته اند كه على عليه السـالم فرمـود سـلونى قبـل ان تفقدونىــاز مـن                  ) از عامه و خاصه   (علماء و مورخين    

بپرسيد پيش از آنكه مرا نيابيد بخدا سوگند اگر بر مسند فتوى بنشينم در ميان اهل تورات باحكام تورات فتوى                    

ل بانجيل و در ميان اهل زبور به زبور و در ميان اهل قرآن بقرآن بطوريكـه اگرخداونـد                   دهم در ميان اهل انجي    

آن كتابها را بسخن در آورد گويند على راست گفت و شما را بĤنچه در مـا نـازل شـده فتـوى داد و بـاز فرمـود                   

ان را آفريد اگـر از يـك        بشكافت و انس  ) در زير خاك  (بپرسيد از من پيش از آنكه مرا نيابيد سوگند بĤنكه دانه را             

يك آيه هاى قرآن از من بپرسيد شما را از زمان نزول آن و همچنين در مورد شأن نزولش و از ناسخ و منسوخ                        

 ) . 17(و از خاص و عام و محكم و متشابهش و اينكه در مكه يا در مدينه نازل شده است خبر ميدهم 

 

خاص جاهل و نادان افتـاده بـود و مـردم جـز تنـى چنـد از            على عليه السالم با آنهمه علم و دانش در ميان اش          

 : خواص اصحابش از علم او بهره مند نميشدند و مصداق سخن سعدى را داشت كه گويد

 

 عالم اندر ميانه جهال
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 مثلى گفته اند صديقان

 شاهدى در ميان كوران است

 مصحفى در سراى زنديقان

 

مالى پيدا كند تا از مشكالت علـوم و اسـرار آفـرينش بـا او                على عليه السالم هميشه آرزومند بود كه صاحب ك        

ان ههنا لعلما جماـدر سينه من درياى خروشـان علـم در تمـوج              :بازگو كند و اشاره بسينه خود كرده و ميفرمود        

 . است ولى افسوس كه كسى استعداد فهم آنرا ندارد

 

وپا قرار گرفته است در سـخنان و خطبـه          قوانين كلى طبيعى و اصول مسلمه اى كه مورد تحقيق دانشمندان ار           

هاى على عليه السالم كامال هويدا است و خطبه هاى آنحضرت مشحون از حقائق فلسفى و معـارف اسـالمى                    

 . است كه دانشمندان و فالسفه بزرگ مانند صدر المتألهين و غيره استفاده هاى شايانى از آنها نموده اند

 

فت را اشغال كرده بودند چنانكه سابقا اشاره شـد در رفـع مشـكالت                سال مسند خال   25خلفاى ثالثه كه مدت     

 . علمى و قضائى از آنجناب استمداد ميكردند

 

در زمان خالفت آنحضرت دو فيلسوف يونانى و يهودى بخدمت وى مشرف شدند و پـس از انـدكى گفتگـو از                      

ـ          :خدمتش مرخص گرديدند،فيلسوف يونـانى گفـت       ر ميدانـد،حكيم يهـودى     فلسـفه را از سـقراط و ارسـطو بهت

 ) . 18(بتمام جهات فلسفه احاطه دارد :گفت

 

شريفترين علوم علم مبدأ و معاد است كه در كالم على عليه السالم به بهترين وجهى بيان شده است بطوريكه                    

 . اسرار و رموز آنرا كسى جز آنحضرت نتوانسته است شرح و توضيح دهد

 

سؤال كميل بن زياد بيـان فرمـوده مـورد تفسـير علمـاى حكمـت و                 حديث نفس و حديث حقيقت كه در برابر         

هنوز براى عالم بشـريت زود اسـت كـه بتواننـد سـخنان آن              .عرفان قرار گرفته و در شرح آنها كتابها نوشته اند         

غرر و درر آمدى    (على عليه السالم در حدود يازده هزار كلمات قصار          .بزرگوار را چنانكه بايد و شايد ادراك كنند       

در فنون مختلفه عقلى و دينى و اجتماعى و اخالقى بيان فرموده و اول كسـى اسـت    ) متفرقات جوامع حديث  و  

كه در اسالم درباره فلسفه الهى غور كرده و بسبك استدالل آزاد و برهان منطقى سخن گفته است و مسـائلى                     

 است و گروهـى از رجـال دينـى و           را كه تا آنروز در ميان فالسفه جهان مورد توجه قرار نگرفته بود طرح كرده              

دانشمندان اسالمى را تربيت نموده كه در ميان آنان جمعى از زهاد و اهل معرفت مانند اويس قرنى و كميل بن 

 ) . 19(زياد و ميثم تمار و رشيد هجرى وجود داشتند كه در ميان عرفاء اسالمى مصادر عرفان شناخته شده اند 
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ب كمال تبحر و مهارت را داشت و قواعد علوم عربيه را او دسـتور تنظـيم داد و                   على عليه السالم در ادبيات عر     

علم نحو را بوجود آورد،در مسائل غامضه و مشكله جواب فورى ميداد و معانى بزرگ و عاليه حكمت را در قالب 

 علـوم بـدون     كلمات كوتاه بيان مينمود،هر گونه سؤالى را درباره علوم مختلفه اعم از رياضى و طبيعى و ديگـر                 

تأمل و انديشه پاسخ ميگفت و هرگز راه خطاء نمى پيمود،كسى از حضرتش كوچكترين مضرب مشترك اعـداد                

 . اضرب ايام اسبوعك فى ايام سنتك:را از يك تا ده سؤال كرد فورا فرمود

 

 آمـد   بدست خواهد ) 2520(ضرب كن كه عدد منظور      ) 360(را در روزهاى سال     ) 7(يعنى شماره روزهاى هفته     

 . كه از يك تا ده بدون كسر به آنها قابل تقسيم است

 

سرعت ادراك و انتقال،و تيز هوشى آنجناب بقدرى بود كه همه را متحيـر و متعجـب ميسـاخت چنانكـه عمـر                     

يا على تعجب من از اينكه تو بر تمام مسائل علمى و قضائى و فقهى احاطه دارى نيست بلكه تعجب من                     :گفت

گونه سؤال مشكلى را در هر موردى كه باشد بالفاصـله و فـورى و بـدون انديشـه و تأمـل                      از اينست كه تو هر    

فرمود پـس چـرا     .حضرت فرمود اى عمر اين دست من چند انگشت دارد؟عرض كرد پنج انگشت            !جواب ميدهى 

تو در پاسخ اين سؤال انديشه نكردى؟عرض كرد اين واضح و معلوم است احتياجى بانديشـه نـدارد،على عليـه                    

 ! لسالم فرمود كليه مسائل در نظر من مانند پنج انگشت دست در نظر تستا

 

على عليه السالم در اسرار هستى و نظام طبيعت حكيمانه نظر ميكرد و سخنانى در توحيد و الهيـات و كيفيـت                      

 . عالم نامرئى بيادگار گذاشته است كه در نهج البالغه و ساير آثار او مندرج است

 

 

 : پى نوشتها

 

  59سوره انعام آيه ) 1(

  179.سوره آل عمران آيه ) 3(

 .  نقل از تفاسير و كتب عامه852شبهاى پيشاور ص ) 3(

علم را بحضورى و حصولى نيز تقسم كرده اند ولى آنچه بمقصود ما نزديك است همان تقسيم علم بـذاتى                  ) 4(

 . و كسبى است

  65.سوره كهف آيه ) 5(

  49.سوره آل عمران آيه ) 6(

كيفيت وحى و الهام از نظر فالسفه و دانشمندان بجهات مختلفه تعبير شـده اسـت بـراى توضـيح مطلـب                      ) 7(

 . تأليف نگارنده مراجعه شود) ماهيت و منشاء دين(بكتاب
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  26.سوره جن آيه ) 8(

  5.سوره نجم آيه ) 9(

  18غ ص ـفصول المهمه ابن صبا221 ص 58ـكفاية الطالب باب 80مناقب ابن مغازلى ص ) 10(

  33ـكشف الغمه ص 77ذخائر العقبى ص ) 11(

  176 ص 2خصال صدوق جلد ) 12(

  69 ص 14ينابيع المودة باب ) 13(

  33ـكشف الغمه ص 70 ص 14ينابيع المودة باب ) 14(

  1 حديث 1 فصل 2 باب 1ارشاد مفيد جلد ) 15(

  277 ص 2 شرح نهج البالغه جلد 673كفاية الخصام ص ) 16(

 حـديث   55ــامالى صـدوق مجلـس       4 حـديث    1 فصـل    2 بـاب    1ـارشاد مفيد جلد    74ابيع المودة ص    ين) 17(

 . ـمناقب خوارزمى1

نقل از كتاب افكار اممـبايد دانست كه ارسطو و امثال او را نميتوان بـا علـى عليـه السـالم قابـل قيـاس                         ) 18(

انشمندان تحصيلى و اكتسـابى اسـت و        دانست زيرا بطوريكه گفته شد علم امام لدنى و الهامى است ولى علم د             

 . گفته آن فيلسوف هم از اين نظر بوده كه او دانشمندتر از سقراط و ارسطو كسى را سراغ نداشت

  20شيعه در اسالم ص ) 19(
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 شجاعت و هيبت على عليه السالم 

 
 . ضرانا وضعت فى الصغير بكالكل العرب و كسرت نواجم قرون و ربيعة و م

 

 ) نهج البالغه خطبه قاصعه(

 

صفت شجاعت يكى از اركان اصلى فضائل نفسانى است و عبارت است از عدم تزلزل نفس در امـور خطيـره و                      

 . هولناك،و مظهر تام و مصداق حقيقى آن وجود على عليه السالم بود

 

صلى اهللا عليه و آلـه و       اگر چه در فصول پيشين ضمن شرح خدمات نظامى آنجناب چه در غزوات رسول اكرم                

شمه اى از هيبـت و شـجاعت او نگـارش           ) جنگهاى جمل و صفين و نهروان     (چه در جنگهاى دوران خالفتش      

 . گرديد ليكن هر چه در اينمورد گفته و نوشته شود اندكى از بسيار و يكى از هزار بيشتر نخواهد بود

 

ــا بنقــل مــورخين رنــگ علــى   ــر گندمگون،چشــمان مبــاركش درشــت) ع(بن  و جــذاب،ابروانش پيوســته و پ

دست و بازو و ساعد بى نهايت قوى و گوشت آن پيچيده و           .پشت،دندانهايش محكم و سفيد و چون مرواريد بود       

محكم و در تمام عرب بسطبرى بازو و محكمى عضالت مشهور بود چنانكه گوئى گوشت و پوست و استخوان                   

 . آنرا كوبيده و آنگاه دست بازو و ساعد ساخته اند

 

على عليه السالم متوسط القامه بود و تمام گوشت بدن او ورزيده و محكم و چون آهـن صـلب بنظـر ميĤمـد و                       

مـورخين عمومـا معتقدنـد كـه        .بطور كلى آنحضرت در اعتدال مزاج و رشد جسمانى و در نهايت نيرومندى بود             

 طالـب او را بـا جوانـان عـرب           شجاعت و زورمندى على عليه السالم در تمام عرب منحصر بفرد بود،پدرش ابو            

بكشتى وا ميداشت و آنحضرت با اينكه از جهت سن خيلى كوچكتر از آنان بود ولى با سرعت عجيبى آنها را بر                      

از زبير بن عوام نقل كرده اند كه قسم يـاد كـرد و گفـت در هيچيـك از جنگهـا از هـيچ شـجاعى                           .زمين ميزد 

و اين تنهـا زبيـر نبـود كـه از           . شدت وحشت خود را گم ميكردم      نترسيدم مگر در مقابل على عليه السالم كه از        

مقابله با او وحشت مينمود بلكه تمام قهرمانان نيرومند و مردان رزم از تصور مقابله بـا او بوحشـت افتـاده و در                        

 : برابرش عرض اندام نميكردند چه خوب گفته شاعر

 

 اغمد السيف متى قابله

 )1(كل من جرد سيفا و شهر 
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لى عليه السالم بحدى بود كه چون چشم مبارزى باو ميافتد رعب و وحشـت سراسـر وجـودش را فـرا                      هيبت ع 

ميگرفت و در اثر هيبت آنحضرت نيروى هر گونه مقاومت و تهاجم از وى سلب شـده و بـا كمـال درمانـدگى                        

كردى فرمود  طعمه شمشير او ميگشت چنانكه خود آنجناب در پاسخ اين سؤال كه بچه چيزى بر مبارزان غلبه                  

سيد رضى عليه الرحمة دنبـال كـالم امـام          (كسى را مالقات نكردم جز اينكه او مرا عليه جان خود كمك نمود              

رشادتها و جانفشانيهاى او در غزوات پيغمبر صلى اهللا         ) 2) (فرمايد مقصود حضرت تمكن هيبت او در دلها است        

 شب هجرت پيغمبر صلى اهللا عليه و آلـه در فـراش   عليه و آله همه را متحير و متعجب نمود و خوابيدن وى در    

آنحضرت از يك قلب قوى و روح بزرگ حكايت ميكند،ثبات و پايدارى على عليه السالم در صحنه هاى كارزار              

معاويه براى اينكه لشگر آرائى خـود       .در برابر حمالت عمومى دشمن براى مردم ديگر محال و غير ممكن است            

برساند در يكى از نامه هاى خود به آنحضرت نوشت كه سپاهى عظيم براى جنـگ                را بگوش على عليه السالم      

او آماده نموده است،طرماح بمعاويه گفت ترسانيدن تو على را از زيادى و انبوهى سپاه مثل ترسـانيدن مرغـابى                    

 ! است بزيادى آب

 

رد بپاره اى از اوصاف و      حضرت سجاد عليه السالم در مجلس يزيد ضمن ايراد خطبه اى كه خود را معرفى ميك               

من پسر كسى هستم كه از همه قوى تر و شجاع تر و در عـزم و                 :فضائل على عليه السالم اشاره نمود و فرمود       

اراده از همه استوارتر و چون شير دليرى بود كه در هنگام جنگ و كشيده شدن نيزه ها و نزديك شدن سواران                      

 ) . 3( بادى كه در گياه خشگيده بوزد آنها را پراكنده ميساخت آنها را مانند آسياب نرم ميكرد و مانند تند

 

اين توصيفى كه امام چهارم درباره شجاعت جد بزرگوارش نموده از نظر عالقه و رابطه خانوادگى نبـوده اسـت                    

بلكه يك حقيقت غير قابل انكارى است كه يك امام از امام ديگر كه مقام و منزلـت او بهتـر از همـه آشـنائى                          

 .  آنرا بيان نموده استداشت

 

هيچ جنگجوى كار آزموده اى ديده نشده اسـت         :شيخ مفيد شجاعت آنحضرت را نوعى اعجاز دانسته و مينويسد         

كه هميشه در جنگ پيروز شود بلكه گاهى بر دشمنش غلبه كرده و گاهى نيز شكست خورده است و همچنين                    

 در اثر زخم آن جان سپرد بلكـه گـاهى فـوت            ضربت شمشير هيچ دالورى هميشه چنان نبوده است كه دشمن         

كرده و گاهى هم بهبودى يافته است و چنين امرى در طول تاريخ سابقه ندارد مگر امير المؤمنين عليه السـالم   

كه با هر هماوردى بمبارزه برخاست بر او چيره گشت و بهر رزمجوئى ضربتى زد او را بهالكـت رسـانيد و ايـن        

 را از همگان ممتاز ميكند و خداوند جريان عادى امور را در هر جا و زمان بوسيله او                   هم از موجباتى است كه او     

 ) . 4(بهم زده و وجود وى يكى از نشانه هاى روشن خداى تعالى ميباشد 

 

قوت قلب على عليه السالم كه از ايمـان و يقـين وى سـر چشـمه مـى گرفـت در هـيچ بشـرى ديـده نشـده                         

خود نقاب زده و بصورت يك فرد ناشناس در جلـو صـفوف شـاميان مبـارز                 است،روزى در جنگ صفين بچهره      
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ايـن شـجاع    :ميطلبيد پس از آنكه گروهى از مبارزان شام را بخاك هالكت افكند معاويـه بعمـرو عـاص گفـت                   

 قويدل كيست؟ 

 

 و يا خود على است معاويه گفت چگونه ميتوان تشخيص داد؟ !عمرو گفت يا عبد اهللا ابن عباس است

 

ابن عباس مرد شجاعى است ولى در مقابل حمله عمومى سپاه باين انبوهى نميتواند مقاومـت كنـد                  : گفت عمرو

كه از جاى بجنبند و باين جنگجو حمله كنند اگر رو گردانيد ابن عباس اسـت                .تمام سپاهيان را فرمان حمله بده     

اش برخيزنـد رو نميگردانـد چـه رسـد          و اگر ثابت و پا بر جا ماند على است زيرا على از تمام عرب اگر بمقابله                  

 ) . 5(بسپاه تو 

 

معاويه براى آزمايش فرمان حمله عمومى داد و تمام سپاه او بحركت در آمد اما آن مبارز چون كـوه آهنـين در                       

جاى خود ثابت و بر قرار بود آنگاه فهميدند كه على عليه السالم است پيكار ميكنـد لـذا فرمـان عقـب نشـينى       

 . دادند

 

صداى على عليه السالم در ميدانهاى جنگ بلند ميشد دل و زهره قهرمانان آب ميگرديد و لرزه بر اركان                   وقتى  

در جنگهاى جمل و صفين غالب اوقات يك تنه خود را بر سپاهيان مخـالف ميـزد و صـفوف                    .وجود آنها ميافتاد  

 . آنها را متالشى كرده و پراكنده ميساخت

 

سالم كرار غير فرار و اسد اهللا الغالب و غالب كل غالب بود،زره آنحضـرت       بتصديق دوست و دشمن على عليه ال      

كه بمنزله لباس جنگ او بود مانند پيشبندى فقط با چند حلقه در شانه هاى او بهم وصل ميشد و بكلـى فاقـد                        

من هرگز پشت بدشمن نخواهم نمود در اينصـورت         :قسمت پشت بود علت اين امر را از وى سؤال كردند فرمود           

 مردى كه در مصاف زره پيش بسته بود :سعدى گويد.حتياجى به پشت بند زره ندارما

تا پيش دشمنان نكند پشت بر غزادر يكى از جنگها فرماندهان على عليه السالم از آنحضرت پرسيدند كـه اگـر       

اقى تعيـين   جنگ مغلوبه شد و صفوف ما از هم پاشيده شد ما بعدا شما را كجا پيدا كنيم خوبست قبال نقطه الح                    

على عليه السالم فرمود شما مرا در هر كجا رها كنيد من در همانجا خواهم بود                .شود تا همه بĤن نقطه گرد آيند      

 ) . 6(و از جاى خود تكان نخواهم خورد 

 

يكى از اصحاب على عليه السالم خدمت آنحضرت عرض كرد كه براى ميدانهاى جنگ اسبى تندرو و چاالك                  

ن اسبى صاحب خود را در مهلكه ها نجات ميدهد على عليه السالم فرمود من هرگز از جلـو                  ابتياع كنيد كه چني   

دشمن فرار نخواهم كرد تا با اسب تند رو از ورطه خطر دور شوم و دشمن فرارى را نيز تعقيب نخواهم نمود تـا   

 ) . 7(بخواهم زودتر باو برسم بنا بر اين مركب من هر چه باشد اهميتى ندارد 
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على عليه السالم شجاعى بود كه نام گذشتگان را محو كرد و محلى براى آينـدگان بـاقى          :ى الحديد گويد  ابن اب 

نگذاشت،در قوت ساعد و نيروى بازو نظيرى نداشت و يكضربت او براى قوى ترين شجاعان مرگ و هالكت را 

احتياج بدومى داشته باشـد     پيش ميĤورد چنانكه هيچ مبارزى از دست او جان سالم بدر نبرد و شمشيرى نزد كه                 

 رسـيد و معلـوم      523و هر رزمجوى دالورى را كه ميكشت تكبير ميگفت و در ليلة الهرير شماره تكبيراتش به                 

در جنگ احد پـس از آنكـه مـردان        ) .8( نفر از ابطال نامى را در آنشب بديار عدم فرستاده است             523گرديد كه   

ه شدند غالمى از آن قبيله كه حبشى بود و صواب نام داشت در رزمى قبيله بنى عبد الدار بدست آنحضرت كشت

حاليكه بسيار خشمگين و دهانش كف زده بود سوگند ياد كرد كه بجاى كشـته شـدگان قبيلـه خـود شـخص                       

اين غالم ضمن اينكه شجاع بود جثه بزرگى هم داشت لذا مسلمين       !محمد صلى اهللا عليه و آله را خواهم كشت        

ت مبارزه با او را نداشتند،على عليه السالم چنان ضربتى بر او زد كه او را از كمردو نيم نمود از او ترسيدند و جرأ

بطوريكه باال تنه اش بزمين افتاد و نيم پائين در حال ايستاده مانـد هـر دو لشـگر متعجـب و مبهـوت شـده و                           

 ) ! 9(مسلمين ميخنديدند 

 

پريشانى مسلمين با وجـود وى زائـل ميگشـت،وقتى دسـت            در تمام جنگها مجاهد فى سبيل اهللا بود و اندوه و            

بقبضه ذو الفقار ميبرد پيروزى مسلمين محرز و مسلم ميشد و هنگاميكه پيغمبر صلى اهللا عليه و آله را از طرف                     

مشركين غم و اندوهى ميرسيد و سپاهيان مخالف براى قتل او تصميم ميگرفتند وجود على عليه السالم باعث                  

 . و اندوه پيغمبر ميگرديد و بهمين جهت او را الكاشف الكرب عن وجه رسول اهللا گفتندبر طرف شدن غم 

 

شجاعت و نيروى بازوى على عليه السالم اظهر من الشمس بود و مخـالفين و دشـمنانش نيـز او را بشـجاعت         

خالد نعره زد و ميستودند،مشهور است كه با دو انگشت سبابه و وسطى گردن خالد بن وليد را فشار داد بطوريكه 

در غزوات پيغمبر صلى اهللا عليه و آله بسيار اتفاق افتاده بود كه على عليه السالم در مقابل                  .نزديك بهالكت بود  

 . دشمنان ايستادگى كرده بود و اگر آنحضرت نبود كار مسلمين يكسره ميشد

 

ز جنگ ميترسيد و نه از مـرگ        در قاموس زندگانى على عليه السالم كلمه ترس معنى و مفهومى نداشت او نه ا              

و اهللا البن ابيطالب آنـس  :وحشت ميكرد در سراسر زندگانى خود با مرگ و خطر هماغوش بود و بارها ميفرمود            

بالموت من الطفل بثدى امهـبخدا سوگند پسر ابيطالب بمرگ بيشتر از طفـل شـير خـوار بـه پسـتان مـادرش                       

 ) . 10(مأنوس و مشتاق است 

 

 زره در ميان دو لشگر ميگشت،امام حسن عليه السالم عرض كـرد ايـن عمـل در موقـع                   در جنگ صفين بدون   

پسـر جـانم   ) . (11(يا بنى ان اباك ال يبالى وقع على الموت او وقع الموت عليه              :جنگ بى احتياطى است فرمود    

 ايـن دليـرى و      عده اى از ياران على عليه السالم از       .) پدرت باكى ندارد كه رو بمرگ رود يا مرگ بسوى او آيد           

بى باكى او احتياط ميكردند كه مبادا از طرف دشمن غافلگير شود لذا نزد آنحضرت آمدند و عـرض كردنـد يـا                       
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امير المؤمنين شما در مواقع جنگ هيچگونه احتياط نميكنيد و از هيچ پيشامدى هراس نداريـد در پاسـخ آنـان                     

 : اين رباعى را فرمود

 

 اى يومى من الموت افر 

 در ام يوم قدريوم ما قدر ال اخشى الوغا يوم ما ق

 : يوم قد قدر ال يغنى الحذرشاعر فارسى زبان مضمون رباعى فوق را بفارسى چنين سروده است

 

 از مرگ حذر كردن دو روز روا نيست  

 روزى كه قضا هست روزى كه قضا نيست روزى كه قضا هست كوشش ندهد سود 

 هر شجاعى كه در جنگ بدست آنحضـرت كشـته ميشـد موجـب               روزى كه قضا نيست در آن مرگ روا نيست        

افتخار قبيله خود ميگشت و افراد قبيله از تقابل مقتول با آن شير بيشه شجاعت مباهـات مينمودنـد چنانكـه در     

غزوه خندق عمرو بن عبدود كه بدست وى كشته شد خواهرش گفت اگر جز على كه حقا لياقت آنـرا دارد كـه                       

گرى عمرو را كشته بود تمام عمر ميگريسـتم لكـن علـى را در شـجاعت در تمـام جهـان                      قاتل برادرم باشد دي   

 . نظيرى نيست و كشته شدن بدست او عين افتخار و اعتبار است 

 

كه (ابن ابى الحديد در شرح نهج البالغه مينويسد روزى معاويه خفته بود پس از بيدار شدن عبد اهللا بن زبير را                      

در پايين پايش ديد كه بر تخت او نشسته بود،عبد اهللا از روى شوخى بمعاويـه گفـت                  ) هر دو از شجاعان بودند    

عبـد اهللا گفـت     !معاويه گفت بعد از ما اظهار شجاعت كن       .غفلتا ميكشتم ) در خواب كه بودى   (اگر ميخواستم ترا    

 گفت اگر چنين    معاويه!براى چه شجاعت مرا انكار ميكنى با اينكه من در جنگ برابر على بن ابيطالب بايستادم               

جرأت ميكردى يقينا على تو و پدرت را با دست چپ ميكشت و دست راستش بيكار ميمانـد و دنبـال ديگـرى                       

بارى على عليه السالم ضيغم الغزوات و اسد اهللا الغالب بود كه وقتى پـا بميـدان                 ) .12(ميگشت كه بقتل رساند     

نگ ميشد و بهر فرقه حمله ميكرد عفريت مرگ محاربه مى گذاشت نفس هاى دليران و شجاعان در سينه ها ت       

 : رباعى زير منسوب بĤنحضرت است.با صورت هولناكى بر آنگروه نمايان ميگشت

 

 صيد الملوك ارانب و ثعالب  

 و اذا ركبت فصيدى االبطال صيدى الفوارس فى اللقاء و اننى  

 ) 13(عند الوغاء لغضنفر قتال 

 

م در ميان مسلمين كوه آهنينـى بـود و بـراى كفـار و منـافقين حريفـى                   سفيان ثورى گويد كه على عليه السال      

 . نيرومند،خداوند عزت و احترام مسلمين و ذلت و خوارى مشركين را بدست او قرار داده بود
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ثمره شجاعت و مجاهدت على عليه السالم رواج دين حنيف اسالم و پيشرفت احكام الهى و محو كفـر و بـت                      

 . پرستى گرديد

 

 : شتهاپى نو

 

 . تمام مردان شمشيركش هنگام برخورد با او شمشير خود را غالف ميكردند) 1(

يـؤمى بـذلك الـى      .ما لقيت احدا اال اعاننى على نفسـه         :باى شى ء غلبت االقران؟فقال عليه السالم      :قيل له ) 2(

 . تمكن هيبته فى القلوب

 . نهج البالغهـكلمات قصار

  138 ص 45بحار االنوار جلد ) 3(

  56. فصل 3 باب 1ارشاد مفيد جلد )4(

و اهللا لو تظاهرت العرب     :خود حضرت امير عليه السالم نيز در نامه اى كه بعثمان بن حنيف نوشته ميفرمايد              ) 5(

على قتالى لما وليت عنهاـبخدا سوگند اگر تمام عرب به پشتيبانى يكديگر بجنگ من برخيزند مـن از آنهـا رو                     

  45 نامه گردان نميشومـنهج البالغه

 افكار امم ) 6(

  4 حديث 32امالى صدوق مجلس ) 7(

  73كشف الغمه ص ) 8(

  نقل بمعنى 44 ص 1منتهى االمال جلد ) 9(

  5.نهج البالغه كالم ) 10(

 .  نقل از مناقب آل ابيطالب2 ص 41بحار االنوار جلد ) 11(

  143 ص 41بحار االنوار جلد ) 12(

 روباه ها است ولى هنگاميكه من سـوار ميشـوم شـكار مـن شـجاعان عـرب               شكار پادشاهان خرگوشها و   ) 13(

 . شكار من در موقع جنگ سواران و دليران است و من هنگام جنگ شيرى بسيار كشنده ام .است
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 سخاوت و ايثار على عليه السالم 

 
 اذا هى اقبلت و ال البخل يبقيهـا اذا          اذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طرا انها تتقلب فال الجود يفنيها             

 ) على عليه السالم(هى تذهب 

 

سخاوت از طبع كريم خيزد و محبت و جاذبه را ميان افراد اجتماع برقرار ميسازد،شخص سخى هر عيبى داشته                   

 . باشد در انظار عموم مورد محبت است

 

ن بود هر كسى را فقر و نيازى ميرسـيد          على عليه السالم در سخاوت مشهور و كعبه آمال مستمندان و بيچارگا           

دست حاجت پيش على عليه السالم مى برد و آنحضرت با نجابت و اصالتى كه در فطرت او بود حاضر نميشـد                      

 . آبروى سائل ريخته شود

 

 حارث حمدانى دست نياز پيش على عليه السالم برد،حضرت فرمود آيا مرا شايسته پرسش دانسته اى؟ 

 

مير المؤمنين،على عليه السالم فورا چراغ را خاموش كرد و گفت اين عمل بـراى آن كـردم                  عرض كرد بلى يا ا    

 . كه ترا در اظهار مطلب خفت و شكستى نباشد

 

روزى مستمندى بعلى عليه السالم وارد شد و وجهى تقاضا كرد،على عليه السالم بعامل خود فرمـود او را هـزار             

نقره؟فرمود براى من فرقى ندارد هر كـدام كـه بـدرد حاجتمنـد بيشـتر                دينار بدهد عامل پرسيد از طال باشد يا         

 . ميخورد از آن بده

 

 از كجا ميĤئى؟ :معاويه كه دشمن سرسخت آنحضرت بود روزى از يكى پرسيد

 

معاويه گفت واى بر تو از على سـخى تـر   !آن شخص از راه تملق گفت از پيش على كه بخيل ترين مردم است    

 . ت اگر او را انبارى از كاه و انبارى از طال باشد طال را زودتر از كاه ميبخشدكسى بدنيا نيامده اس

 

يكى از مباشران على عليه السالم عوائد ملك او را پيش وى آورده بود آنحضرت فـورا در آمـد خـود را بفقـراء                         

خانواده خـود   تقسيم نمود عصر آنروز همان شخص على عليه السالم را ديد كه شمشيرش را ميفروشد تا براى                  

 . نانى تهيه كند
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اگر من احساس كنم كه كسى از مـن چيـزى خواهـد             :على عليه السالم هيچگاه سائل را رد نميكرد و ميفرمود         

 . خواست پيش از اظهار او در اجابت دعوتش پيشدستى ميكنم زيرا حقيقت جود نا خواسته بخشيدن است

 

 روى كاغذ بنويسند تا خوارى و انكسار سؤال در چهره آنها            على عليه السالم ميفرمود حاجتمندان حاجت خود را       

على عليه السالم چهار درهم پول داشت يكى را در موقـع شـب انفـاق نمـود و يكـى را در روز و                         .نمايان نشود 

يكدرهم آشكارا و يكدرهم در نهان آنگاه اين آيه نازل شد كه مفسرين شأن نزول آنرا در مورد انفاق آنحضـرت   

  :نوشته اند

 

الذين ينفقون اموالهم بالليل و النهار سرا و عالنية فلهم اجرهم عند ربهم و ال خوف عليهم و ال هـم يحزنـون                       

)1 . ( 

 

كسانيكه اموال خود را در شب و روز،نهانى و آشكارا انفاق ميكنند براى آنها نزد پروردگارشان پاداشـى اسـت و                     

 ) . 2(ترس و اندوهى بر آنها نباشد 

 

عثمان كه على عليه السالم بمسند خالفت نشست عربى نزد آنحضرت آمد و عرض كرد من بسـه                  پس از قتل    

على عليه السالم فرمود مرض را بايد بطبيب رجوع         !نوع بيمارى گرفتارم،بيمارى نفس،بيمارى جهل،بيمارى فقر     

 . كرد و جهل را بعالم و فقر را بغنى

 

 ! غنىآن مرد گفت شما هم طبيب هستيد و هم عالم و هم 

 

حضرت دستور داد از بيت المال سه هزار درهم باو عطاء كردند و فرمود هزار درهم براى معالجه بيمارى و هزار                

 ) . 3(درهم براى رفع پريشانى و هزار درهم براى معالجه نادانى 

 

ود كه سائلى علماء و مفسرين عامه و خاصه نقل كرده اند على عليه السالم در مسجد نماز ميخواند و در ركوع ب

در حاليكه سؤال ميكرد از كنـار او گذشـت و آنحضـرت انگشـتر خـود را كـه در دسـت داشـت بـا اشـاره بـاو                               

بخشيد،سائل وقتى از او دور شد با رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله برخورد نمود حضرت پرسيد چه كسى ايـن                      

انما وليكم  : شخص كه در ركوع است آنگاه آيه       انگشتر را بتو داد؟سائل اشاره بعلى عليه السالم نمود و گفت اين           

در بخش پنجم در    ) . (4(كه آيه واليت بوده و ضمنا اشاره بخاتم بخشى آنحضرت است نازل شد              ...اهللا و رسوله  

 ) ترجمه و تفسير آيه مزبور بحث خواهد شد
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ايثار نمود،در شب هجرت    على عليه السالم تنها به بخشش مال اكتفاء نميكرد بلكه جان خود را نيز در راه حق                  

بخاطر پيغمبر صلى اهللا عليه و آله از جان خود دست شست و باستقبال مرگ رفت،معنى پـر مغـز ايثـار همـين             

 . است كه جز على عليه السالم كسى بدان پايه نرسيده است

 

مـال و جـان   ايثار مقدم داشتن ديگران است بر نفس خود و كسى تا تسلط كامل بر نفس نداشته باشد نميتواند         

خود را بديگرى بدهد،اين صفت از سجاياى اخالقى و صفات ملكوتى است كه در هر كسى پيـدا نميشـود،على                    

عليه السالم با زحمت و مشقت زياد نانى تهيه كرده و براى فرزندان خود مى برد در راه سائلى رسـيد و اظهـار                        

،روزى بـا غـالم خـود قنبـر ببـازار رفـت و دو               نيازمندى كرد حضرت نان را باو داد و با دست خالى بخانه رفت            

 . پيراهن نو و كهنه خريد كهنه را خود پوشيد و نو را بقنبر داد

 

هر يك با مختصر تفاوتى در الفاظ       ) هل اتى (محدثين و مورخين،همچنين مفسرين ذيل تفسير آيات سوره دهر          

د كه حسنين عليهما السالم مريض شـدند        و عبارات در مورد ايثار على عليه السالم بطورخالصه چنين نوشته ان           

پدر و مادر آنها و حتى خود حسنين نذر كردند كه پس از بهبودى سه روز بشكرانه آن روزه بگيرند فضه خادمه                       

 . منزل نيز از آنها پيروى نمود

 

م سـه   چون خداوند لباس عافيت بĤنها پوشانيد بنذر خود وفا كرده و مشغول روزه گرفتن شدند،على عليه السـال                 

صاع جو از شمعون يهودى كه همسايه شان بود قرض كرد و بمنزل آورد حضرت زهرا عليهـا السـالم روز اول                      

پنج گرده نان پخت،شب اول موقع افطار سائلى پشـت در صـدا   ) بتعداد افراد خانواده  (يكصاع از آنرا آرد نموده و       

را اطعام كنيـد كـه خـدا شـما را از طعامهـاى      زد اى خانواده پيغمبر من مسكين و گرسنه ام از آنچه ميخوريد م        

 . بهشتى بخوراند،خاندان پيغمبر هر پنج قرص را بمسكين داده و خود با آب افطار كردند

 

روز دوم فاطمه عليها السالم ثلث ديگر جو را آرد كرد و پنج گرده نان پخت شامگاه موقع افطار يتيمى پشت در     

كرد باز هر پنج نفر قرصهاى نان را بـاو داده و خـود بـا آب افطـار                   خانه حرفهاى مسكين شب پيشين را تكرار        

روز سيم فاطمه عليها السالم بقيه جو را بصورت نان در آورد و موقـع افطـارى اسـيرى پشـت در آمـد و         .كردند

سخنان سائلين دو شب گذشته را بزبان آورد باز خاندان پيغمبر نانها را باو دادند و خودشـان فقـط آب چشـيدند                       

ز چهارم حسنين عليهما السالم چون جوجه ميلرزيدند وقتى پيغمبر صلى اهللا عليه و آله آنها را ديد فرمود پناه               رو

 5از آيه   ( آيه از سوره هل اتى را        18مى برم بخدا كه شما سه روز است در چنين حاليد جبرئيل فورا نازل شد و                 

شت برين برسول اكرم صلى اهللا عليـه و آلـه قرائـت    در شأن آنها و توضيح مقامات عاليه شان در به) 22تا آيه   

 : كرد كه يكى از آيات مزبور اشاره بانفاق و اطعام سه روزه آنها است آنجا كه خداوند تعالى فرمايد

 

 ) . 5(و يطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما و اسيرا 
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ان هـذا كـان لكـم جـزاء و كـان      : و فرمايـد و در آخر آيات نازله هم از عمل بيريا و خالصانه آنها قدردانى كرده          

پـاداش  ) مقامات و نعمتهاى بهشتى كه در آيه هاى پيش آنهـا را توضـيح داده              (يعنى البته اين    .سعيكم مشكورا 

 ) . 6(عمل شما است و سعى شما مورد رضايت و قدردانى است 

 

 : پى نوشتها

 

  274سورة بقره آيه ) 1(

  280ـمناقب ابن مغازلى ص 92ص ـينابيع المودة 93كشف الغمه ص ) 2(

  162جامع االخبار ص ) 3(

 .  و كتب ديگر250ـكفاية الطالب ص 313مناقب ابن مغازلى ص ) 4(

  8.سوره دهر آيه ) 5(

 .  و كتب ديگر 88ـكشف الغمه ص 11 حديث 44ـامالى صدوق مجلس 300 ص 2شواهد التنزيل جلد ) 6(
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 على عليه السالم فصاحت و بالغت 

 
امام الفصحاء و سيد البلغاء و عن كالمه قيل دون كالم الخالق و فوق كالم ) على عليه السالم(اما الفصاحة فهو 

 . المخلوقين

 

 ) ابن ابى الحديد(

 

نطق آدمى از نظر علم منطق فصل مميز انسان از حيوانات ديگر است كه خداوند بحكمت بالغـه خـويش آنـرا                      

 ) . 1(خلق االنسان علمه البيان :ز او قرار داده است چنانكه فرمايدوسيله امتيا

 

 : گوهر نفس كه حقيقت آدمى است با سخنورى تجلى كند و بقول سعدى

 

 تا مرد سخن نگفته باشد

 عيب و هنرش نهفته باشد

 

ر قدر شـيوائى    يعنى مرد در زير زبانش نهفته است،و ه       .المرء مخبوء تحت لسانه   :و بهمين جهت خود امام فرمايد     

 . و رسائى سخن بيشتر باشد تأثيرش در شنونده بطور مطلوب خواهد بود

 

در دوران جاهليت مقارن ظهور اسالم در عربستان فصحائى مانند امرء القيس و غيره كـه اشـعار سـحر انگيـز                       

داشـت و   ميسرودند وجود داشتند ولى فصاحت كالم على عليه السالم همه فصحاى عرب را بتحير و تعجب وا                  

 . باالتفاق در برابر كالم او درمانده شده و او را امير سخن ناميدند

 

ابن ابى الحديد گويد او پيشواى فصحاء و استاد بلغاء است و در شأن كالمش گفته اند از سخن خدا فروتـر و از         

 و اضـافه    سخن مردمان فراتر است و تمام فصحاء فن خطابه و سخنورى را از سخنان و خطب او آموختـه انـد                    

ميكند كه براى اثبات درجه اعالى فصاحت و بالغت او همين نهج البالغه كه مـن بشـرحش اقـدام مينمـايم                      

 ) . 2(كافى است كه هيچ يك از فصحاى صحابه يك عشر آن حتى نصف عشر آنرا نمى توانند تدوين كنند 

 

 : باز در جاى ديگر درباره فصاحت و بالغت كالم على عليه السالم گويد

 



 105

عجبا كسى در مكه متولد شود و در همان شهر بزرگ گردد و بدون تماس و مالقـات بـا حكـيم و دانشـمند و                          

اديبى بقدرى در سخنورى مهارت داشته باشد كه گوئى عالم الفاظ تسخير شده اوست و هـر چـه را اراده كنـد                       

 . بفصيح ترين وجهى بيان ميكند

 

كـه تحـت عنـوان نهـج البالغـه          ) مـا هـو نهـج البالغـة؟       (ب  عالمه فقيد سيد هبة الدين شهرسـتانى در كتـا         

 : چيست؟بفارسى ترجمه شده چنين مينويسد

 

خواست كـه چنـد كلمـه از سـخنان علـى عليـه السـالم را                 ) امين نخله (شخصى از يك دانشمند مسيحى بنام       

  :برگزيند تا وى در كتابى گرد آورده و منتشر سازد دانشمند مزبور در پاسخ وى چنين نوشت 

 

را انتخاب كنم تا تـو آنـرا در كتـابى           ) ابو الحسن (از من خواسته اى كه صد كلمه از گفتار بليغ ترين نژاد عرب              

منتشر سازى،من اكنون دسترس بكتابهائى كه چنين نظرى را تأمين كند ندارم مگر كتابهائى چند كه از جملـه                   

 . نهج البالغه است

 

زدم بخدا نميدانم چگونه از ميان صدها كلمات علـى عليـه السـالم              با مسرت تمام اين كتاب با عظمت را ورق          

فقط صد كلمه را انتخاب كنم بلكه باالتر بگويم نميدانم چگونه كلمه اى را از كلمه ديگر جدا سـازم ايـن كـار                        

ه دستم سر انجام من اين كار را كردم و در حاليك!درست باين ميماند كه دانه ياقوتى را از كنار دانه ديگر بر دارم

 ! ياقوت هاى درخشنده را پس و پيش ميكرد ديدگانم از تابش نور آنها خيره ميگشت

 

باور كردنى نيست كه بگويم بواسطه تحير و سرگردانى با چه سختى كلمه اى را از اين معـدن بالغـت بيـرون                  

توهائى از نـور بالغـت و       آوردم بنا بر اين نو اين صد كلمه را از من بگير و بياد داشته باش كه اين صد كلمه پر                    

آرى نعمتهائى كه خداوند متعال از راه سخنان على عليه السالم بر ادبيـات   !غنچه هائى از شكوفه فصاحت است     

 ) . 3(عرب و جامعه عرب ارزانى داشته خيلى بيش از اين صد كلمه است 

 

 ادبيات عرب در دانشكده     از سخنان مستر گرنيكوى انگليسى استاد     :همچنين شهرستانى در كتاب ديگر مينويسد     

عليگره هندوستان كه در محضر استادان سخن و ادبائى كه در مجلـس او حاضـر بـود و از اعجـاز قـرآن از او                          

قرآن را برادر كوچكى است كه نهج البالغه نـام دارد آيـا بـراى كسـى                 :پرسيدند اينست كه در پاسخ آنان گفت      

و امكان آوردن   ) قرآن كريم (تا ما را مجال بحث از برادر بزرگ         امكان دارد كه مانند اين برادر كوچك را بياورد          

 ؟ ) 4(نظير آن باشد 
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على عليه السالم در گفتار خود پايبند قواعد فصاحت و بالغت نبود بلكه سخن او خـود بخـود شـيرين و گيـرا                        

 . حت سنجيداست و قواعد فصاحت را بايد از سخنان وى استخراج نمود نه اينكه سخن او را با قواعد فصا

 

سخنان على عليه السالم با شور و حرارت مخصوص،حقيقت و واقعيت را بيان ميكنـد اجـزاء سـخنان او همـه                      

متناسب و بهم پيوسته است و جمال صورت و كمال معنى بهم مرتبطند،استدالالت آن محكـم و مـنطقش بـا                     

 . نفوذ و مؤثر است

 

ير از على نگشود و قانون سخن را غير از او كسى تعليم معاويه گفت راه فصاحت و بالغت را در قريش كسى غ         

 . ادباى نامى عرب اقرار كرده اند كه آيين دادرسى و فرمان نويسى از خطبه هاى او بدست آمده است.نكرد

 

الزمه بالغت قوت فكر وجودت ذهن است كه مرد سخنور بتواند فورا دقايق معانى را در مخـزن حافظـه خـود                      

فكر و كثرت ذكاء در على عليه السالم بحد اعال وجود داشت و وقتى متوجه بغـرنج تـرين                   حاضر كند،اين قوت    

 . مطلبى ميشد تمام زواياى تاريك آنرا از فروغ انديشه خود روشن ميساخت

 

كالم على عليه السالم بطورى است كه ارتباط منطقى بين جمله هاى آن برقرار است هر مطلبـى كـه بخـاطر                

فورا به بهترين وجهى در قالب كلمات شيوا بر زبانش جارى ميشد و روى كاغـذ نقـش                  آنحضرت خطور ميكرد    

 . مى بست بدون اينكه در گفتن و بوجود آوردن آن بخود زحمتى بدهد

 

على عليه السالم در تعبيه كالم و فن سخنورى كار را باعجاز رسانيد و همه را متعجب نمود،بنا بنقل ابن شـهر                      

پيغمبر صلى اهللا عليه و آله در مسجد نشسته و مشغول گفتگو در مورد مسائل علمى                آشوب عده اى از اصحاب      

و ادبى بودند،در اين ضمن گفته شد كه حرف الف در اغلب كلمات داخل شده و كمتر كالمى گفته ميشود كـه                      

ى البديهه على عليه السالم كه در آنجا حاضر بود چون سخن آنها را شنيد بپا خاست و ف  .در آن حرف الف نباشد    

خطبه غرائى خواند كه در حـدود هفتصـد كلمـه بـود بـدون اينكـه در كلمـات آن حـرف الفـى وجـود داشـته                             

باشد،همچنين خطبه ديگرى دارد كه در كلمات آن حرف نقطه دارى وجود ندارد و چنين شروع ميشودــالحمد                  

اطاله كالم از نوشتن خطبه هاى مزبور كه براى پرهيز از ....هللا الملك المحمود المالك الودود و مصور كل مولود

 . خود دارى گرديد

 

كسى از حضرتش پرسيد امر واجب چيست و واجب تر از آن كدام است،و امر عجيب چيست و عجيب تر كدام                      

است،و چه چيزى سخت و مشكل و چه چيزى سخت تر است،و چه نزديك و چـه نزديكتـر اسـت؟على عليـه                       

 : نين فرمودالسالم فورا پاسخ او را منظوما چ
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 وجب على الناس ان يتوبوا

 لكن ترك الذنوب اوجب

 و الدهر فى صرفه عجيب

 و غفلة الناس فيه اعجب

 و الصبر فى النائبات صعب

 لكن فوت الثواب اصعب

 و كل ما يرتجى قريب

 

البته واضح و روشن است كسى كه بداهة چنين پاسخى گويـد و يـا فـورى و                  ) 5(و الموت من كل ذاك اقرب       

سابقه خطبه بى نقطه و يا خطبه هفتصد كلمه اى ايراد كند كه يك حرف الف در كلمات آن نباشد چه نفوذى بي

در فصاحت و بالغت و چه تسلطى بر ادبيات عرب خواهد داشت و ما تيمنا و تبركا در خاتمه كتاب بشمه اى از                       

 . سخنان گهربار آنحضرت ضمن ترجمه آنها اشاره خواهيم نمود

 

 : پى نوشتها

 

  3.سوره الرحمن آيه ) 1(

  12. ص 1شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد جلد ) 2(

  28نهج البالغه چيست ص ) 3(

  6.نهج البالغه چيست ص ) 4(

روزگـار در گـردش خـود       .توبه كنند،ولى ترك گناه از آن واجب تر است        ) از گناهان (بر مردم واجب است كه    ) 5(

شكيبائى در برابر حوادث و نامالئمات مشكل       .در روزگار عجيب تر است    عجيب است،و غفلت و بى خبرى مردم        

و هر چه را كه بدان اميد ميرود نزديـك اسـت كـه    .را از دست دادن از آن مشكلتر است     ) صبر(است،ولى پاداش 

 ) . از ديوان منسوب بĤنحضرت.(برسد،ولى مرگ از همه آنها نزديكتر است
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 السالم خوراك و پوشاك على عليه 

 
 ) 45نهج البالغه از نامه . (أال و ان امامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه و من طعمه بقرصيه

 

اگر على عليه السالم را در خوراك و پوشاك با ديگران قياس كننـد كسـى را نميتـوان يافـت كـه در اينمـورد                          

نى بـود كـه سـبوس آنـرا پـاك           همانند او باشد،زيرا خوراك آنحضرت بسيار ساده و كم و بطور كلى نـان جـوي               

 . نميكردند و در مدت خالفتش حتى مقدار سابق هم بحد اقل خود رسيد 

 

على عليه السالم هرگز دو خورشت يكجا صرف نكرد چنانكه در شب شهادتش نيز بدخترش ام كلثوم كه براى                   

ذا نخورده است؟شـير را  او نان و شير و نمك فراهم كرده بود فرمود مگر نميدانى پدرت تا كنون بيش از يك غ                

حضرت باقر عليه السالم فرمود بخدا سوگند شيوه على عليه السالم چنان !بردار و همين نان و نمك كافى است

بود كه مانند بندگان غذا ميخورد و بر زمين مى نشست،دو پيراهن سنبالنى ميخريد و غالمش را مخير مينمود                   

در . مى پوشيد و اگر آستين و يا دامنش بلندتر بود آنرا قطـع ميكـرد               كه بهترين آنها را بردارد و خود آنديگرى را        

مدت پنج سال خالفتش آجرى روى آجر نگذاشت و طال و نقـره اى نينـدوخت بمـردم نـان گنـدم و گوشـت                         

ميخورانيد و خود بمنزلش ميرفت و نان جو با سركه ميخورد و هر گاه با دو كار خدا پسند روبرو ميشـد سـخت                        

انتخاب ميكرد و هزار بنده از دسترنج خود آزاد كرد كه در آن دستش خاك آلود و صـورتش عـرق                     ترين آنها را    

ابن جوزى مينويسد روزى عبد اهللا بـن رزيـن بخانـه علـى         ) .1(ريخته بود و كسى را تاب و توان كردار او نبود            

عبـد اهللا   !ى ميجوشاند عليه السالم رفت و ديد آنحضرت كمى گوشت و آرد جو با آب مخلوط كرده و در كاسه ا                  

عرض كرد يا امير المؤمنين اين چه غذائى است كه شما ميخوريد؟شما خليفـه مسـلمين هسـتيد و تمـام بيـت                       

على عليه السالم فرمود .المال در دست شما است و شما مجازيد كه باندازه سد جوع از اغذيه قوى طعام بخوريد

 ! براى والى مسلمين بيش از اين جائز نيست

 

هللا بن ابى رافع گويد روز عيد بخدمت على عليه السالم رفتم انبانى كه مهر شده بود نـزدش آوردنـد و در                     عبد ا 

داخل آن نان جوين خشگ و كوبيده بديدم كه آنحضرت از آن تناول فرمود،عرض كردم يا امير المؤمنين ايـن                    

يعنى براى آن مهر ميكـنم كـه   . زيتخفت هذين الولدين ان يلينا بسمن او:انبان را براى چه مهر ميكنيد؟فرمود    

 ! آنرا با روغن و يا زيت نرمش كنند) حسنين عليهما السالم(ميترسم اين دو فرزندم 

 

و هر وقت نان و خورشى خواستى بسركه و يا نمك اكتفاء كردى و اگر از اين برتر خواستى بسبزى و يا كمـى                        

ال تجعلوا بطونكم مقـابر الحيوانــشكمهايتان را        :شير شتر قناعت نمودى و گوشت بسيار كم ميخورد و ميفرمود          

 ) . 2(گورستان حيوانات قرار ميدهيد 
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در كتاب ذخيرة الملوك است كه على عليه السالم در مسجد كوفه معتكف بود موقع افطار عربى نزد آنحضرت                   

نخورد و بگوشه عمامه    آمد على عليه السالم از انبان نان جو كوبيده شده در آورد و مقدارى بعرب داد عرب آنرا                   

اش بست و آمد بخانه حسنين عليهما السالم و با آنها غذا خورد و گفت در مسجد مرد غريبى ديدم كه جز اين                       

حسـنين عليهمـا    !نان كوبيده جو چيزى نداشت و دلم برايش سوخت كمى از اين غذا براى او ببرم كـه بخـورد                   

ين عليه السالم است كه با اين رياضت بـا نفسـش مجاهـدت              السالم گريه كردند و گفتند او پدر ما امير المؤمن         

 ) . 3(ميكند 

 

از سويد بن غفله نقل شده است كه گفت روزى خدمت على عليه السالم مشرف شدم ديدم شير ترشيده اى كه 

بويش بمشام من ميخورد در ظرفى جلو آنحضرت نهاده شده و قرص نان خشگيده پر سبوسـى هـم در دسـت                      

و آن نان بقدرى خشگ بود كه آنجناب آنرا با زانويش ميشكست و در آن شـير ترشـيده نـرم                     مباركش ميباشد   

ميكرد و ميخورد و بمن فرمود نزديك بيا و از اين غذاى ما بخور عرض كـردم مـن روزه دار هسـتم فرمـود از                          

راى خدا نخـورد  حبيبم رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شنيدم كه هر كس روزه دار باشد و ميل بطعامى كند و ب            

 . خداوند از طعامهاى بهشتى باو بخوراند و از شرابهاى آن بنوشاند

 

سويد گويد دلم بحال آنحضرت سوخت بفضه كه خادمه منزل بود گفتم از خـدا نميترسـى كـه سـبوس جـو را                        

حضرت متوجه صـحبت مـا   !نميگيرى؟گفت بخدا سوگند خودش دستور فرموده كه سبوسش را نگرفته نان بپزم 

و فرمود بفضه چه گفتى؟عرض كردم باو گفتم چرا سبوس غله را نميگيرد فرمود پدر و مادرم فداى رسـول                    شد  

خدا صلى اهللا عليه و آله باد كه سبوس طعامش را نميگرفت و از نان گندم سه روز سير نشـد تـا خداونـد او را                           

 ) . 4(قبض روح فرمود 

 

ضرت مشغول غذا خوردن است،چون بغذاى او دقت نمـود          عدى بن حاتم نزد على عليه السالم رفت و ديد آنح          

 !! ديد يك كاسه آب و مقدارى تكه هاى نان جوين و كمى نمك است

 

عرض كرد يا امير المؤمنين شما روزها اينهمه زحمت ميكشيد و شبها را در عبادت خدا بسر مى بريـد و غـذاى              

برياضيت عادت داد تـا طغيـان نكنـد آنگـاه           شما هم همين است على عليه السالم فرمود نفس سركش را بايد             

 : فرمود

 

 علل النفس بالقنوع و اال

 .طلبت منك فوق ما يكفيها

 

 ) . 5(يعنى نفس را بوسيله قناعت بيمار و ضعيف گردان و اال از تو بيش از استحقاقش طلب كند 
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السالم فرستاده بود آنحضـرت     يكى از رجال ثروتمند حلوائى پخته و مقدارى از آنرا بعنوان تحفه نزد على عليه                

روپوش ظرف حلوا را برداشت و ديد رنگ و بوى خوبى دارد فرمود از رنگ و بويت معلوم است كه طعم خـوبى                       

هم دارى ولى هيهات كه من ذائقه خود را بطعم تو آشنا كنم شايد در قلمرو خالفت من كسى پيـدا شـود كـه                         

 ! شب را گرسنه خوابيده باشد

 

وايت كرده اند كه ميگفت روزى نزد معاويه بودم چون موقع غذا شـد بـراى معاويـه سـفره                    از احنف بن قيس ر    

رنگينى چيدند كه در آن انواع غذاها وجود داشت و چون معاويه مرد اكولى بود در خوراك خود دقـت بيشـترى                      

 . مينمود كه از نظر كم و كيف بطور مطلوب باشد

 

يه كرد،معاويه علت گريه را پرسيد احنف گفت بحال على عليـه            احنف از ديدن سفره عريض و طويل معاويه گر        

السالم گريه ميكنم زيرا روزى در خدمت او بودم موقع افطار كه شد مرا در منـزل خـود نگهداشـت تـا باتفـاق                         

حسنين عليهما السالم افطار كنيم،چون غذاى مخصوص آنحضرت را آوردند ديدم انبانى است كه بمهر خود او                 

ت على عليه السالم مهر از او برگرفت و تكه اى از آن نان خشگ را با سركه خورد و مجددا سر           ممهور شده اس  

گفتم مگر غير از شما كس ديگرى هم ميتواند از اين نان بخورد كه انبان را مهر                 !كيسه را مهر كرد و بفضه داد      

 ميكنيد؟ 

 

كـه بـراى اينسـت كـه در غيـاب مـن         على عليه السالم فرمود مهر اين كيسه از نظر بخل و امساك نيسـت بل              

فرزندان من اين نان ها را بروغن يا بزيت آغشته ميكنند و من براى اينكه آنها باحترام اين مهر بĤن دست نزنند 

معاويه گفت راست ميگوئى اى احنف احدى نميتواند مثل على عليه السالم باشد و بـاز                !سر انبان را مهر ميكنم    

لباس آنحضرت هم متناسب بـا خـوراك او بـود شـلوارش زبـر و خشـن و              .باشدكسى نميتواند منكر فضيلت او      

 . پيراهنش هم كرباس بود در حاليكه بغير از شام بتمام بالد اسالمى فرمانروا بود

 

اغلب روى خاك مى نشست و بهمين جهت ابو تراب ناميده شد فرش خانه اش هم حصير بود كفـش خـود را                       

ميفرمود بخدا سوگند اين رداى من آنقدر وصله خـورده          . خودش انجام ميداد   وصله ميزد و ساير كارهايش را هم      

 ) . 6(و اهللا لقد رقعت مدرعتى هذه حتى استحييت من راقعها !است كه از وصال آن خجالت ميكشم

 

من كه امام شما هستم بـدو جامـه كهنـه و دو             :در نامه اى كه بعثمان بن حنيف والى بصره نوشته است فرمايد           

اكتفاء كرده ام در صورتيكه ميتوانم از جامه هاى حرير لباسى فاخر بپوشم و از عسل مصـفى و مغـز                     قرص نان   

آيا بهمـين قناعـت     !گندم غذاى لذيذ و مقوى تناول كنم ولى هيهات كه هوى و هوس نفس بر من غلبه نمايد                 

نع من نفسى بان يقال امير      كنم كه گويند من امام و خليفه هستم اما در اندوه و پريشانى فقراء شركت نكنم؟أاق               

؟على عليه السالم مى فرمـود مـن در خـوراك و پوشـاك طـورى            ) 7(المؤمنين و ال أشاركهم فى مكاره الدهر        
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هستم كه اگر فقيرترين مردم مرا ببيند ميتواند در برابر فقر و فاقه خود صبور و شكيبا باشد زيرا وقتى امام خـود   

 . ى ميشودرا چنين ببيند از وضع و حال خود راض

 

و باز ميفرمود من ميدانم كه كسى مثل من نميتواند زندگى كند اما آيا بين امام و مـأموم نبايـد وجـه تشـابهى                         

 . وجود داشته باشد؟پس تا ميتوانيد از روش من پيروى كنيد

 

 : پى نوشتها

 

  14. حديث 47امالى صدوق مجلس ) 1(

  148 ص 41لد ـبحار االنوار ج150 ص 51ينابيع المودة باب ) 2(

  147. ص 51ينابيع الموده باب ) 3(

 . ـتاريخ طبرى و كتب ديگر47كشف الغمه ص ) 4(

  345. ص 40بحار االنوار جلد ) 5(

  159نهج البالغه خطبه ) 6(

 .  بعثمان بن حنيف45نهج البالغه نامه ) 7(
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 آيات نازله در باره على عليه السالم 

 
 ) 55سوره مائده آيه (اهللا و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون انما وليكم 

 

در باره واليت على عليه السـالم و        ) بيش از سيصد آيه   (بنا بنقل مفسرين و مورخين عامه و خاصه آيات زيادى           

عهده اين كتاب خارج است لـذا مـا در   فضائل و مناقب آنحضرت در قرآن كريم آمده است كه نقل همه آنها از            

 . اينجا فقط بنقل چند مورد از كتب معتبره اهل سنت اشاره مينمائيم كه جاى چون و چرا براى آنان باقى نماند

 

ـĤيه تبليغـابو اسحق ثعلبى در تفسير خود و طبرى در كتاب الوالية و ابن صباغ مـالكى و همچنـين ديگـران                      1

در باره علـى عليـه      ... سوره مائده يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك           67نى آيه   نوشته اند كه آيه تبليغ يع     

من كنـت مـواله فعلـى مـواله         :السالم نازل شد و رسول خدا صلى اهللا عليه و آله دست على را گرفت و فرمود                

 ) 1.... (اللهم و ال من وااله

 

خش يكم توضيحات كافى داده شده لذا در اينجا چون در باره نزول اين آيه و جريان غدير خم در فصل ششم ب   

 . از تكرار آن صرفنظر ميشود

 

ـĤيه واليتـعموم مفسرين و محدثين مانند فخر رازى و نيشابورى و زمخشرى و ديگران از ابن عباس و ابوذر                   2

ه السالم  و سايرين نقل كرده اند كه روزى سائلى در مسجد از مردم سؤال نمود و كسى چيزى باو نداد،على علي                   

كه مشغول نماز و در حال ركوع بود با انگشت دست راست اشاره بسائل نمود و سائل متوجه شد وآمـد انگشـتر    

را از دست او خارج نمود و آيه انما وليكم اهللا و رسوله و الذين امنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم                        

ما فقط خدا و رسول او و مؤمنينى هستند كه نماز را بر پـا        نازل گشت يعنى ولى و صاحب اختيار ش       ) .2(راكعون  

اگر چه مؤمنين را بصيغه جمع آورده كه در حال ركـوع صـدقه ميدهنـد               . (ميدارند و در حال ركوع زكوة ميدهند      

ولى در خارج مصداق واقعى آن منحصر بفرد بوده و على عليه السالم ميباشد،بعضى هم گفته انـد چـون ائمـه                      

 .) . اى مقام واليت بوده و اوالد معصومين على عليه السالم ميباشند لذا بصيغه جمع قيد شده استديگر نيز دار

 

در آنحال رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله از سائل پرسيد آيا كسى بتو چيزى داد؟سائل ضمن اشاره بعلى عليـه                      

 ) . 3(السالم عرض كرد اين انگشتر را او بمن داد 

 

ينكه بنزول اين آيه در باره واليت على عليه السالم اقرار دارند اما بعضى از آنها مانند ابن                  علماى اهل سنت با ا    

حجر و غيره در اينجا طفره رفته و ميگويند كلمه ولى بمعنى دوست و ناصر است نه بمعنـى اولـى بتصـرف در                        
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يرا آيه شريفه با انما كـه   صورتيكه از ظاهر كالم كامال معلوم است كه ولى بمعنى زعيم و صاحب اختيار است ز               

افاده حصر ميكند شروع شده است يعنى صاحب اختيار و اولى بتصرف شما فقط خدا و رسول او و كسى اسـت                      

كه در حال ركوع صدقه داده است اگر ولى بمعنى دوست باشد انحصار آن بخدا و رسول او و شخص راكعى كه 

ون در اينصورت مؤمنين جز خدا و رسول و علـى عليـه             صدقه داده است بى معنى و دور از منطق خواهد بود چ           

السالم دوست ديگرى نخواهند داشت در حاليكه مؤمنين همه دوست و ناصر يكديگرند و دوستى چيزى نيست                 

كه خداوند آنرا در انحصار خود و اوليائش قرار دهد،در اين مورد حسان بن ثابت حضرت اميـر عليـه السـالم را                       

  :مدح كرده و چنين گويد

 

 فانت الذى اعطيت اذ كنت راكعا

 فدتك نفوس القوم يا خير راكع

 فانزل فيك اهللا خير والية

 )4(و بينها فى محكمات الشرايع 

 

يعنى تو آن كسى هستى موقعيكه در ركوع بودى بخشش نمودى پس جانهاى مردم فداى تو بـاد اى بهتـرين                     

 كرد و آنرا در قرآن كريم ضمن شرايع محكـم ديـن             خداوند هم در شأن تو بهترين واليت را نازل        .ركوع كننده 

بيان فرمود و معلوم و واضح است كه مقصود از بهترين واليت همان زعامت و رهبرى است نه يارى و دوستى                     

 . و معانى ديگر

 

 ) . 5(و اولى االمر منكم .ـĤيه يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول3

 

شيخ سليمان بلخى و ديگران نوشـته انـد         ) .او صاحبان امر از خودتان را اطاعت كنيد       اى مؤمنين خدا و رسول      (

 ) 6. (كه اين آيه در باره امير المؤمنين نازل شده و منظور از اولى االمر ائمه عليهم السالم از اهل بيت اند

 

و اطاعـت او را     اهل سنت هر رئيس و زعيمى را كه نسبت بمسلمين رياسـت داشـته باشـد اولوــاالمر گوينـد                     

بموجب اين آيه واجب ميدانند ولى اين قول بهيچوجه صحيح نميباشد زيرا در اينصورت بايد اطاعـت معاويـه و                    

يزيد و عبد الملك و متوكل عباسى و امثال آنها كه ستمگر و فاسق بودند بر مردم واجـب باشـد در صـورتيكه                        

و ال تطيعـوا امـر   :رموده اسـت چنانكـه فرمايـد    آيات ديگرى هست كه خداوند از اطاعت چنين اشخاصى نهى ف          

 ) . 7(المسرفين،الذين يفسدون فى االرض و ال يصلحون 

 

بنا بـر ايـن اطاعـت آن        ) امر اسراف كنندگان را كه در روى زمين فساد نموده و اصالح نميكنند اطاعت نكنيد              (

نـواهى خـدا و پيغمبـر باشـد و     اولوا االمرى واجب است كه پاك و معصوم بوده و دستورات وى همان اوامـر و          
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و يازده فرزندش كه جانشينان پيغمبر اكرم اند كس ديگرى نميباشد چنانكـه رسـول            ) ع(چنين كسانى جز على     

) 8(انا و على و الحسن و الحسين و تسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون               :خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود      

 . 

 

 . از فرزندان حسين پاك و معصوم هستيميعنى من و على و حسن و حسين و نه تن 

 

ـĤيه مباهلهـگروهى از نصاراى نجران در مدينه خدمت پيغمبر صلى اهللا عليه و آله آمده و در باره موضـوعات                  4

متفرقه و خلقت حضرت عيسى عليه السالم از آنجناب مطـالبى پرسـيدند و چـون در مباحثـه راه مغالطـه مـى                        

 : پيمودند آيه مباهله نازل شد كه

 

فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا نـدع ابناءنـا و ابنـائكم و نسـاءنا و نسـائكم و انفسـنا و                            

 ) . 9(انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبين 

 

يعنى اى پيغمبر هر كس با تو در امر عيسى پس از آنكه ترا در باره او علم و اطالعى حاصل شد مجادلـه كنـد                          

 بيائيد تا ما و شما پسران و زنان و نزديكان خود را كه بمنزله خود ما هستند بخوانيم و سپس بـدرگاه خـدا                         بگو

 . ناله و نفرين كنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم

 

بدينطريق رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله آنها را بمباهله دعوت فرمود و فرادى آنروز نصـارا بـا علمـاى خـود                        

يرون آمده و اسقف نصارا بدانها گفت اگر محمد صلى اهللا عليه و آله با نزديكان و اقوامش بيايد مباهله نكنيـد                      ب

و اگر با اصحاب و مسلمين بيايد مباهله        ) زيرا اگر او بر حق نباشد نزديكانش را در معرض نفرين و بال نميĤورد             (

ـ                  يهم السـالم حاضـر شـد اسـقف پرسـيد اينهـا             كنيد در آنحال پيغمبر اكـرم بـا علـى و فاطمـه و حسـنين عل

كيستند؟گفتند آن جوان پسر عم و داماد اوست و آن زن يگانه دختر مورد عالقه اوست و آندو كودك هم نواده                     

اسقف گفت بخدا سوگند من چهره هائى مى بينم كه اگر از خدا بخواهند كوهها را از جا ميكند                   .هاى او هستند    

كنيد و با او مصالحه نمائيد لذا گفتند يا ابا القاسـم مـا مباهلـه نميكنـيم و حاضـر                     خوبست از مباهله خود دارى      

 . بمصالحه هستيم حضرت نيز پذيرفت

 

ابن ابى الحديد و ابن مغازلى و ديگران نوشته اند كه منظور از ابنائنا حسنين و مقصود از نسائنا فاطمه و منظور                      

 ) . 10(از انفسنا على عليه السالم ميباشد 

 

نفـس پيغمبـر    ) البته بطـور مجـاز    (بنا بر اين در اين آيه خداوند حضرت امير را از شدت اتحاد نفسانى با پيغمبر                 

 . خوانده است
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ـĤيه تطهيرـدر تفسير طبرى و فخر رازى و همچنين در كتب ديگـر اهـل سـنت نقـل شـده اسـت كـه آيـه                         5

در خانه ام سلمه بر پيغمبر اكـرم        ) .11(تطهيرا  انما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم           :تطهير

اللهم :صلى اهللا عليه و آله نازل شده و آنحضرت فاطمه و حسنين و على عليهم السالم را جمع كرد سپس گفت     

خدايا اينها اهل بيت من هستند پليدى را از اينها دور           (هؤالء اهل بيتى فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا          

ام سلمه گفت يا رسول اهللا من هم جزو آنها هستم؟حضـرت فرمـود تـو                ) صى پاكشان فرما  گردان و بتطهير خا   

 ) 12.) (اما مقام اهل بيت مرا ندارى(جاى خود دارى و زن خوبى هستى 

 

برخى از علماى اهل سنت مانند زمخشرى و غيره گفته اند كه اين آيه در مورد زنـان پيغمبـر اكـرم صـلى اهللا                         

 ! است زيرا صدر و ذيل آيه در باره آنها استعليه و آله نازل شده 

 

پاسخ اينست كه اگر اين آيه در باره زوجات پيغمبر صلى اهللا عليه و آله بود ضمير مخاطب بصيغه جمـع مؤنـث        

ميĤمد و آيه چنين ميشد ليذهب عنكن الرجس و يطهركن تطهيرا زيرا بكار بردن صيغه مذكر در جمع مؤنث بر                    

 بكلى غلط است و علت اينكه با وجود حضـرت زهـرا عليهـا السـالم در آن انجمـن                     خالف قواعد زبان عرب و    

 سـوره هـود نيـز بـا اينكـه           73ضمير مخاطب را جمع مذكر آورده است از جهت تغليب است همچنانكه در آيه               

ولى چون ابراهيم در رأس آن خاندان قرار گرفته از نظر تغليب ضمير جمع مذكر آمده                ) ساره(مخاطب زن است    

و گذشته از اين همـه جـا منظـور از اهـل             ...استـقالوا اتعجبين من امر اهللا رحمة اهللا و بركاته عليكم اهل البيت           

بيت،على و فاطمه و حسنين عليهم السالم اند نه كسان ديگر زيرا رسول خدا صلى اهللا عليه و آلـه فقـط بĤنهـا                        

قل شده است كه پيغمبر صلى اهللا عليه و آله          اهل بيت خطاب ميكرد چنانكه در كتب معتبره از انس بن مالك ن            

براى نماز صبح كه ميرفت مدت ششماه از در خانه فاطمه عليها السـالم عبـور ميكـرد و آنهـا را صـدا ميـزد و                      

 ) 13... (ميفرمود الصلوة يا اهل البيت و آنگاه اين آيه را تالوت ميفرمود انما يريد اهللا

 

فرمود كه اين آيه در باره پنج نفر نازل شده اسـت در بـاره مـن و علـى و                     همچنين پيغمبر صلى اهللا عليه و آله        

 ) . 14(حسن و حسين و فاطمه 

 

در كتاب قاموس الصحيفه از صاحب رياض السالكين نقل شده است كه جمهور علمـاء عامـه گفتـه انـد زنـان                       

الجـامع  (سـيوطى در كتـاب   پيغمبر صلى اهللا عليه و آله جزو اهل بيت او ميباشند و من بحديثى برخـوردم كـه          

از ابن عساكر از واثله نقل كرده كه مضـمونش صـراحت دارد بـر عقيـده مـذهب اماميـه كـه زنهـاى                         ) الصغير

فرمود نخستين كسى كه از اهل بيـت        ) بدخترش(آنحضرت در شمار اهل بيتش نيستند و آن گفتار او است كه             

 ) . 15(م بمن ملحق ميشود زينب است من بمن ملحق ميشود توئى اى فاطمه و اول كسى كه از زنان
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ـبنقل علماء و مورخين فريقين چون آيات سوره برائت در مورد عهد شكنى و مذمت مشـركين نـازل گرديـد                     6

رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله آيات اوائل سوره مزبور را بابو بكر داد كه بمكه برده و در موسم حج بمشركين                       

كر براه افتاد و قدرى راه رفت جبرئيل نازل شد و ضمن ابـالغ سـالم خداونـد بـه                    ابالغ نمايد،پس از آنكه ابو ب     

يعنى كسى از جانب .ال يؤديها عنك اال انت او رجل منك    :پيغمبر صلى اهللا عليه و آله عرض كرد خداوند فرمايد         

 . تو اداء رسالت ننمايد مگر خودت يا مردى كه از خودت باشد

 

فورا على عليه السالم را طلبيد و فرمود شتر مرا سوار شو و دنبال ابو بكر برو هر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله 

كجا باو رسيدى آيات را از او بگير و بمكه ببر و بمشركين قرائت كن،حضرت امير فـورا حركـت كـرد و در راه                         

ر حاليكـه از ايـن امـر        بابوبكر رسيد و آيات را از او گرفته و بمكه برد و ابو بكر خدمت پيغمبر مراجعت نمود و د                   

محزون و متأسف بود عرض كرد يا رسول اهللا مگر در باره من چيزى نازل شده حضرت فرمـود خـداى تعـالى                       

دستور داد كه آيات را كسى ببرد كه از خود من باشد و من هم على را براى انجام اين مأموريت اعـزام نمـودم                         

)16 . ( 

 

  :در اينجا سه مطلب مورد توجه و بررسى است

 

 . اول اينكه على عليه السالم از خود پيغمبر صلى اهللا عليه و آله است و ابو بكر چنين خصوصيتى را ندارد

 

دوم اينكه خداى تعالى ابو بكر را براى ابالغ چند آيه در يك شهر شايسته نديد و به پيغمبرش دسـتور داد كـه                        

حزب سقيفه چنين كسى را براى جانشينى پيغمبـر         براى اينكار على عليه السالم را بفرستد در اينصورت چگونه           

 انتخاب كردند كه با تمام احكام قرآن در تمام شهرهاى اسالمى خالفت نمايد؟ 

 

بجـاى وى بـراى اثبـات و        ) ع(سوم اينكه اعزام ابو بكر در وهله اول و عزل او در وهلـه ثـانى و نصـب علـى                      

 اگر از اول آنحضرت بچنين مأموريتى منصـوب ميشـد   نشاندادن فضيلت و شايستگى على عليه السالم بود زيرا    

بنظر همه عادى ميĤمد و چندان اهميتى نداشت ولى وقتى ابو بكر براه افتاد و سپس على عليـه السـالم بـدان                       

سمت گمارده شد اين امر دليل بر فضيلت و شايستگى على عليه السالم براى جانشينى پيغمبر و انجام وظـائف        

 . او ميباشد

 

 ) . 17(مودتـقل ال اسألكم عليه اجرا اال المودة فى القربى ـĤيه 7

 

بگو من از شما اجر و مزدى نميخواهم مگر دوستى نزديكـانم            ) اى پيغمبر در برابر زحمات تبليغ رسالت بمردم       (

 . را
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زمخشرى در تفسير كشاف و گنجى شافعى در كفاية الطالب و ديگران نوشته اند كه چون آيه مزبور نـازل شـد                      

و من قرابتك هؤالء الذين وجبت علينا مودتهم؟قـال علـى و            :ه پيغمبر صلى اهللا عليه و آله گفتند يا رسول اهللا          ب

 ) . 18(فاطمة و ابناهما 

 

 . يعنى نزديكان شما كه دوستى آنها بر ما واجب است چه كسانى اند؟فرمود على و فاطمه و دو پسرشان

 

 ) . 19( من عنده علم الكتاب ـĤيه قل كفى باهللا شهيدا بينى و بينكم و8

 

كافران رسالت پيغمبر اكرم را انكار كرده و گفتند تو پيغمبر نيستى اين آيه در پاسخ آنان بحضرتش نازل شد كه 

خدا است كه براى شـهادت ميـان مـن و شـما كـافى اسـت و                  ) من براى رسالت خود دو شاهد دارم يكى       (بگو  

ثعلبى در تفسير آيه مزبور مينويسـد آنكـه علـم كتـاب در نـزد                .ديگرى كسى است كه علم كتاب در نزد اوست        

 ) . 20(اوست على بن ابيطالب است 

 

همچنين ابو سعيد خدرى گويد از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله پرسيدم آنكس كه علم كتاب در نـزد اوسـت                       

 ) . 21(كيست؟فرمود آنكس برادرم على بن ابيطالب است 

 

عباس نقل ميكند كه گفت آنكه علم كتاب در نزداوست على عليه السالم است زيـرا  شيخ سليمان بلخى از ابن  

 ) . 22(او بتفسير و تأويل و ناسخ و منسوخ آن عالم بود 

 

 ) .... 23(ـĤيه افمن كان على بينة من ربه و يتلوه شاهد منه 9

 

از طرف پروردگار خود داشته ) قرآن(حجتى ) رسول خدا صلى اهللا عليه و آله براى صحت گفتار خود(آيا كسيكه 

 .... و پشت سر او شاهد و گواهى از خود او باشد

 

در اين آيه نيز مفسرين و مورخين عامه و خاصه نوشته اند كه منظور از شاهد و گواهى از خود پيغمبر على عليه 

 ) . 24(السالم است 

 

ميكند كه اين آيـه در شـأن علـى عليـه            ابراهيم بن محمد حموينى در كتاب فرائد السمطين از ابن عباس نقل             

السالم است و احدى با او در آن شريك نيست و خوارزمى هم در مناقب خود مينويسد كه عمرو عاص در نامه                      

اى كه بمعاويه نوشته بود اشاره بĤياتى در شأن على عليه السالم كرده بود كه از جمله آنها آيه مزبور بوده است                      

)25 . ( 
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ون اموالهم بالليل و النهار سرا و عالنية فلهم اجرهم عند ربهم و ال خـوف علـيهم و ال هـم                      ـĤيه الذين ينفق  10

 ) . 26(يحزنون 

 

كسانيكه اموالشان را در شب و روز و نهانى و آشكارا انفاق ميكنند براى آنان در نزد پروردگارشان پاداشى است                    

 . و آنان خوف و اندوهى ندارند

 

 ابو نعيم و ديگران از ابن عباس نقل كرده اند كه على عليه السـالم چهـار درهـم                    خوارزمى و ثعلبى و مالكى و     

صدقه داد و يكى را روز و يكى را پنهانى و يكى را آشكارا آنگاه اين آيه در باره  ) در راه خدا  (داشت يكى را شب     

 ) . 27(او نازل گرديد 

 

 از مردم كسى هست كه جان خود را ميفروشـد          و) .28(ـĤيه و من الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات اهللا           11

 . در راه بدست آوردن رضاى خدا) بذل ميكند(

 

ثعلبى در تفسير خود از ابن عباس روايت ميكند كه در شب هجرت پيغمبر صـلى اهللا عليـه و آلـه علـى عليـه                          

 ) . 29(السالم در فراش وى خوابيد و اين آيه در شأن آنحضرت نازل گرديد 

 

 ) . 30(ين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البرية ـĤيه ان الذ12

 

 . كسانيكه ايمان آورده و اعمال نيكو انجام دادند آنان بهترين مردمند

 

مقاتل بن سليمان از ضحاك از ابن عباس نقل كرده است كه اين آيه در شأن على عليه السالم و اهل بيت او                       

 ) . 31(نازل شده است 

 

 . آنها را نگهداريد كه مورد سؤال خواهند بود) .32(سئولون ـوقفوهم انهم م13

 

ابو سعيد خدرى از پيغمبر صلى اهللا عليه و آله نقل ميكند كه آنچه مورد سـؤال خواهـد بـود واليـت علـى بـن             

 ) . 33(ابيطالب است 

 

رده و عمـل هـاى      كسانى كه ايمان آو   ) .34(ـĤيه ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا            14

 . نيك انجام دادند بزودى خداوند دوستى آنها را در دلهاى مردم قرار ميدهد
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گنجى شافعى از قول خوارزمى مينويسد كه على عليه السالم فرمود مردى مـرا مالقـات كـرد و گفـت يـا ابـا                         

ا صلى اهللا عليه و آله الحسن بدانكه بخدا من ترا در راه خدا دوست دارم على عليه السالم فرمود من برسول خد           

پيغمبر اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود شـايد در بـاره او احسـان و                 .مراجعه كرده و سخن آنمرد را باو خبر دادم        

نيكى نموده اى،گفتم بخدا من در باره او احسانى نكرده ام،رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود خدا را سپاس                     

 ) . 35(د داشته است آنگاه آيه باال نازل شد كه دلهاى مؤمنين را بدوستى تو وا

 

 . و همگى بريسمان خدا چنگ زنيد) .36(ـĤيه و اعتصموا بحبل اهللا جميعا 15

 

صاحب كتاب مناقب الفاخرة از عبد اهللا بن عباس روايت كرده است كه ما در خدمت رسول خدا صلى اهللا عليه                     

يدم كه ميفرمودى اعتصموا بحبل اهللا حبل خدا كدام اسـت  و آله بوديم عربى آمد و عرض كرد يا رسول اهللا شن        

كه باو تمسك جوئيم؟رسول خدا صلى اهللا عليه و آله دست خود را بر دست على عليه السالم زد و فرمود بـاين                   

 ) . 37(شخص تمسك جوئيد كه اين حبل المتين است 

 

از .ى و براى هر قومى هدايت كننده اى استهر آينه تو بيم دهنده ا) 38(ـĤيه انما انت منذر و لكل قوم هاد  16

طريق اهل سنت هفت حديث نقل شده است كه مقصود از منذر پيغمبر صلى اهللا عليه و آلـه و از هـادى علـى         

عليه السالم ميباشد از جمله مالكى در فصول المهمه مينويسد كه چون آيه مزبور نازل شد رسول خدا صلى اهللا                    

 . ر و على الهادى و بك يا على يهتدى المهتدونانا المنذ:عليه و آله فرمود

 

 ) . 39(يعنى من انذار كننده ام و على هدايت كننده و بوسيله تو يا على هدايت يافتگان هدايت مى يابند 

 

بدرگاه (زمانيكه ابراهيم   ) .40(ـĤيه و اذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا و اجنبنى و بنى ان نعبد االصنام                  17

محل امن قرار بده و من و فرزندانم را از بت پرستى            ) مكه(و گفت پروردگارا اين شهر را       ) تعالى دعا كرد  خداى  

 . دور گردان

 

ابن مغازلى شافعى بسند خود از عبد اهللا بن مسعود نقل ميكند كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود دعـاى         

ز بت پرستى دور گردان بمن و على منتهى شد كه هيچيك            ابراهيم كه عرض كرد پروردگارا من و فرزندانم را ا         

 ) . 41(از ما هرگز به بت سجده نكرديم در نتيجه خداوند مرا نبى و على را وصى قرار داد 

 

 ) . 42(ـĤيه فان اهللا هو مواله و جبريل و صالح المؤمنين و المالئكة بعد ذلك ظهير 18

 



 120

هسـتند و فرشـتگان پـس از    ) پيغمبر صلى اهللا عليـه و آلـه  (ده او البته خدا و جبرئيل و صالح مؤمنين يارى كنن        

مفسرين و علماى بزرگ اهل سنت نوشته اند كه پيغمبر اكرم صـلى اهللا عليـه و آلـه                .نصرت خدا پشتيبان اويند   

 ) . 43(فرمود در آيه مزبور منظور از صالح المؤمنين على بن ابيطالب است 

 

يعنى دوزخيان بـا بهشـتيان      ) .44(اب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون       ـĤيه ال يستوى اصحاب النار و اصح      19

 . برابر نيستند اصحاب بهشت آنانند كه رستگار هستند

 

موفق بن احمد بسند خود از جابر روايت كرده است كه گفت ما در خدمت رسـول خـدا صـلى اهللا عليـه و آلـه                           

عليه و آله فرمود قسـم بĤنكـه جـان مـن در دسـت               بوديم كه على عليه السالم داخل شد رسول خدا صلى اهللا            

و نگهدارد،آن پنـد    ) .46(ـĤيه و تعيها اذن واعية      ) .45(اوست كه اين مرد و شيعه اش در روز قيامت رستگارانند            

 . را گوش نگاهدارنده

 

 آلـه   طبرى و سيوطى در تفسير خودشان نوشته اند كه وقتى آيه مزبور نازل شد پيغمبر اكرم صـلى اهللا عليـه و                     

عرض كرد خدايا آنگوش را گوش على قرار بده و على عليه السالم فرمود از آنگاه چيزى نشنيدم كه فرامـوش                     

 ) . 47(كرده باشم 

 

آيا كسى كه مؤمن است مانند كسى است كه فاسـق           ) 48(ـĤيه افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستون          21

 . در نزد خدا يكسان نيستند) اين دو(است 

 

بى الحديد در شرح نهج البالغه و ابن كثير در تفسير خود و خطيب بغدادى در تاريخ بغداد و ديگران نوشته ابن ا

اند كه وليد بن عقبه در مقام مفاخره بعلى عليه السالم گفت من از تو زبانم گوياتر و نيزه ام تيزتـر و در جنـگ                          

 بتصديق كالم آنحضرت آيـه مزبـور را نـازل     آنگاه خدا .على عليه السالم فرمود ساكت شو اى فاسق       !شجاع ترم 

 ) . 49(فرمود 

 

 . بيفكنيد در دوزخ هر نا سپاس ستيزه جو را) .50(ـالقيا فى جهنم كل كفار عنيد 22

 

حاكم حسكانى در شواهد التنزيل بسند خود از ابو سعيد خدرى نقل ميكند كه رسول خدا صلى اهللا عليـه و آلـه                       

 تعالى بمن و على ميفرمايد هر كس دشمن شما است او را در آتش بيفكنيـد  فرمود چون روز قيامت شود خداى   

و هر كه دوست شما است او را داخل بهشت گردانيد و اينست فرموده خداى تعالى القيا فـى جهـنم كـل كفـار         

 ) . 51(عنيد 
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م اصـفهانى باسـناد     موفق بن احمد و ابو نعـي      .و ركوع كنيد با ركوع كنندگان     ) 52(ـĤيه و اركعوا مع الراكعين      23

خود از ابن عباس نقل كرده اند كه اين آيه در خصوص پيغمبر صلى اهللا عليه و آله و على عليـه السـالم نـازل                   

 ) . 53(شده و آنها اول كسى بودند كه نماز گزاردند و ركوع كردند 

 

 . آنگاه در آنروز از نعمتها پرسيده شوند) .54(ـĤيه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم 24

 

ابو نعيم و حاكم حسكانى بسند خود از حضرت صادق عليه السالم نقل كرده اند كه فرمود مقصـود از نعـيم در                       

 ) . 55(اين آيه واليت امير المؤمنين و ما است كه از آن پرسيده خواهد شد 

 

 . خواست سؤال كننده اى عذابى را كه واقع شد) .56(ـĤيه سأل سائل بعذاب واقع 25

 

 ذيحجه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله علـى عليـه             18صباغ و ديگران نوشته اند كه چون در روز          ثعلبى و ابن    

حـارث بـن نعمـان پـس از         .السالم را بجانشينى خود منصوب نموده و فرمود من كنت مواله فهذا على مـواله                

خدا امـر كـردى     شنيدن اين خبر خدمت آنحضرت آمد و گفت ما را بشهادت يگانگى خدا و نبوت خود از جانب                   

قبول نموديم و سپس به نماز و زكوة و حج و جهاد و روزه دستور دادى پذيرفتيم باينها قناعت نكردى در آخـر                       

كار اين جوان را كه پسر عموى تست بواليت نصـب كـردى آيـا ايـن كـار از جانـب تسـت يـا بدسـتور خـدا                              

مر بدستور خدا است حارث بن نعمان در        است؟رسول اكرم فرمود قسم بخدائى كه جز او خدائى نيست كه اين ا            

حاليكه بسوى ناقه خود ميرفت گفت خدايا اگر اين مطلب صحيح است بر ما از آسمان سنگ بفرست يا بعذابى                    

دردناك معذب گردان هنوز بناقه اش نرسيده بود كه سنگى از آسمان بر سرش افتاد و فورا هالكش نمود آنگاه                    

 ) . 57(ذاب واقع اين آيه نازل شد كه سأل سائل بع

 

آياتى كه در باره واليت و فضائل على عليه السالم نازل شده خيلى بيش از اينها است و ما براى نمونه فقط به                       

 آيه از آنها اشاره نموديم و بطوريكه مفسرين و محدثين نوشته اند متجاوز از سيصـد آيـه در بـاره امامـت و                         25

گنجى شافعى و ثعلبى بسند خود از ابن عباس نقل كـرده انـد كـه                مناقب آنحضرت در قرآن وجود دارد چنانكه        

 ) . 58(نزلت فى على بن ابى طالب اكثر من ثالثمائة آية 

 

پرسيد با وجود اينهمه آيات كه داللت بر واليت و برترى علـى عليـه السـالم                 ) اهل سنت (اكنون بايد از آقايان     

حت اين مطلب را خواهيد پذيرفت چگونـه ابـو بكـر را             دارد و خود شما در صورت مراجعه بكتب معتبرهـتان ص         

 بجاى على عليه السالم خليفه ميدانيد آيا سخن و عقيده شما در اينمورد موضوع كوسه و ريش پهن نيست؟ 
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در خاتمه اين فصل از تذكر اين مطلب ناگزير است كه ممكن است بنظر بعضى چنين برسد كـه خداونـد چـرا                       

 م را در قرآن نياورده كه او جانشين پيغمبر است تا مسلمين دچار اختالفات نشوند؟ صريحا نام على عليه السال

 

پاسخ اين اشكال يا اعتراض اينست كه اوال موضوع واليت على عليه السالم مـورد آزمـايش اسـت و بايسـتى                      

ب الناس ان   مردم بوسيله آن آزمايش شوند چنانكه از جمله آياتى كه مؤيد اين مطلب است آيه شريفه الم أحس                 

آيا مردم چنين پندارند كه با گفتن اينكه ايمان آورديم رهـا كـرده       (؟  ) 59(يتركوا ان يقولوا امنا و هم ال يفتنون         

كه بنا بنقل علماء و مفسرين عامه و خاصه واليت على عليه السالم اسـت               ) شوند و آنان آزمايش نخواهند شد؟     

 . ) 60(كه مورد آزمايش مسلمين قرار گرفته است 

 

ثانيا بفرض اينكه نام على عليه السالم نيز در قرآن ذكر ميشد باز مردم از روى حب جاه و طمع دنيـوى بـا آن                         

مخالفت ميكردند همچنانكه با برخى از آيات قرآن مخالفت نمودند كه در فصول آتى بدين مطلب اشاره خواهد                  

 . شد

 

له پيغمبر اكرم صلى اهللا عليه و آله توضيح داده شده       ثالثا قرآن كريم شامل احكام كلى است و جزئيات آن بوسي          

است و اصل واليت و امامت هم چنانكه در اين فصل گذشت در چندين آيه با قرائن روشن گفته شـده و نبـى                        

اكرم نيز طبق بياناتى مضمون و مفاد آنها را كه بر على عليه السالم تطبيق ميكرد بمردم ابالغ نمـوده اسـت و                       

 . ماء و مفسرين اهل سنت نيز قبول دارند ولى عمال با آن مخالفت ميكننداين مطلب را عل

 

 : پى نوشتها

 

  27ـفصول المهمه ص 189 ص 1شواهد التنزيل جلد ) 1(

  55سوره مائده آيه ) 2(

 ص  3ــتفسير رازى جلـد      165 ص   6ـتفسير طبرى جلد    178ـمناقب خوارزمى ص    250كفاية الطالب ص    ) 3(

 .  و كتب ديگر431

  88كشف الغمه ص ) 4(

  59سوره نساء آيه ) 5(

  58ـغاية المرام باب 149 ص 1ـشواهد التنزيل جلد 114ينابيع المودة ص ) 6(

  152ـ 151سوره شعراء آيه ) 7(

  445ينابيع المودة ص ) 8(

  61سوره آل عمران آيه ) 9(

  8ـفصول المهمه ص 309ـكفاية الخصام ص 263مناقب ابن مغازلى ص ) 10(
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ـاراده خدا است كه از شما اهل بيت پليدى را دور كند و شما را بتطهير خاصـى پـاك   33سوره احزاب آيه    ) 11(

 . گرداند

  783 ص 6ـتفسير فخر رازى جلد 372كفاية الطالب ص ) 12(

  11 ص 2شواهد التنزيل جلد ) 13(

 

  5 ص 22تفسير ابن جرير طبرى جلد ) 14(

ب اخيرا بوسيله جناب حجة االسالم حـاجى سـيد ابـو الفضـل حسـينى               ـاين كتا 25قاموس الصحيفه ص    ) 15(

بسبك جالب و زيبا در شرح لغات صحيفه سجاديه تأليف شده و تعليقات او اضافاتى نيز از نظـر نقـل حـديث و      

مطالب سودمند با استفاده از منابع ارزنده در آن منظور گرديده است مطالعه اين كتاب نفيس بـراى محققـين و                     

 . م توصيه ميشوداهل عل

  17 فصل 2 باب 1ـارشاد مفيد جلد 88ـينابيع الموده ص 242ـكفاية الطالب ص 69ذخائر العقبى ص ) 16(

  23سوره شورى آيه ) 17(

  25ـذخائر العقبى ص 339 ص 2ـتفسير كشاف جلد 91كفاية الطالب ص ) 18(

  13سوره رعد آيه ) 19(

  126غاية المرام باب ) 20(

  307 ص 1لتنزيل جلد شواهد ا) 21(

  104ينابيع المودة ص ) 22(

  17سوره هود آيه ) 23(

  99تفسير ابو الفتوح رازىـينابيع المودة ص ) 24(

  128غاية المرام باب ) 25(

  274سوره بقره آيه ) 26(

  88ـذخائر العقبى ص 280مناقب ابن مغازلى ص ) 27(

  207سوره بقره آيه ) 28(

  239ـكفاية الطالب ص 92 ينابيع المودة ص) 29(

  8سوره بينة آيه ) 30(

  9 حديث 94غاية المرام باب ) 31(

  24سوره و الصافات آيه ) 32(

  89ـصواعق المحرقه ص 107 ص 1شواهد التنزيل جلد ) 33(

  96سوره مريم آيه ) 34(

  56 ص 2ـالغدير جلد 188ـمناقب خوارزمى ص 249كفاية الطالب ص ) 35(

  103عمران آيه سوره آل ) 36(
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  343كفاية الخصام ص ) 37(

  7سوره رعد آيه ) 38(

  122فصول المهمه ص ) 39(

  35سوره ابراهيم آيه ) 40(

  276مناقب ابن مغازلى ص ) 41(

  4سوره تحريم آيه ) 42(

  144ـصواعق محرقه ص 255 ص 2شواهد التنزيل جلد ) 43(

  20سوره حشر آيه ) 44(

  422كفاية الخصام ص ) 45(

  12سوره الحاقة آيه ) 46(

  265مناقب ابن مغازلى ص ) 47(

  18سوره سجده آيه ) 48(

  324ـمناقب ابن مغازلى ص 152غاية المرام باب ) 49(

  24سوره ق آيه ) 50(

  190 ص 2شواهد التنزيل جلد ) 51(

  43سوره بقره آيه ) 52(

  176غاية المرام باب ) 53(

  8سوره تكاثر آيه ) 54(

  368 ص 2ـشواهد التنزيل جلد 48غاية المرام باب ) 55(

  1سوره معارج آيه ) 56(

  488ـكفاية الخصام ص 26فصول المهمه ص ) 57(

  126ـينابيع المودة ص 76ـصواعق محرقه ص 231كفاية الطالب ص ) 58(

  1سوره عنكبوت آيه ) 59(

  125.ـغاية المرام باب 438 ص 1شواهد التنزيل جلد ) 60(


