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 پيش گفتار

گيرى  هاست، هر مكتبى آه بتواند با بهره در عصر آنونى، آه عصر نبرد فرهنگ
هاى خود بپردازد، در اين عرصه پيشتاز خواهد  هاى مؤثر تبليغ، به نشر ايده از شيوه

 .بود وبرانديشه جهانيان اثر خواهد گذاشت

پس از پيروزى انقالب اسالمى در ايران، نگاه جهانيان يك بارديگر به اسالم و 
معطوف شد، دشمنان براى شكستن اين قدرت )عليهم السالم(بيت فرهنگ تشيع و مكتب اهل

گيرى و پيروى از الگوهاى حرآت  فكرى و معنوى و دوستان و هواداران براى الهام
 .فرهنگ ناب و تاريخ ساز چشم دوختند اين القراى  امانقالبى و فرهنگى، به 

 با درك ضرورت همبستگى و همفكرى و همكارى )عليهم السالم(بيت مجمع جهانى اهل
پيروان خاندان عصمت و در راستاى ايجاد رابطه فّعال با شيعيان جهان و بكارگيرى 
نيروى عظيم وآارآمد و خّالق شيعيان و انديشمندان مذهب جعفرى گام در اين ميدان 

ها و نشر آتب و ترجمه آثار و اطالع رسانى در  نهاد، تا از طريق برگزارى همايش
خدارا . حوزه تفّكر شيعى به گسترش فرهنگ اهل بيت و اسالم ناب محّمدى بپردازد

در ) مدظله(اى  هاى ويژه  مقام معظم رهبرى حضرت آيت اهللا خامنه سپاس آه با هدايت
هاى مهّمى برداشته شده و اميداست در آينده، اين  اين ميدان حّساس و فرهنگ ساز، گام

تر شود و جهان امروز و بشريت تشنه به  حرآت نورانى و اصيل، هرچه پوياتر وبالنده
و مكتب عرفانى و معارف زالل قرآن و عترت، بيشتر از چشمه سار اين معنويت مكتبى 

 .مند و سيراب گردد  بهرهاسالم واليى

ست و آارشناسانه و منطقى و استوار فرهنگ براين باوريم آه عرضه در
هاى ماندگار ميراث خاندان رسالت و پرچمداران  تواند جلوه ، مى)عليهم السالم(بيت اهل

بيدارى و حرآت و معنويت را در معرض ديد جهانيان قراردهد و دنياى خسته از جهالت 
 درآستانه هاى ضّد اخالق و انسانيت را مدرن، خودآامگى، جهانخواران و فرهنگ

 .بسازد)عليه السالم(، تشنه حكومت جهانى امام عصر»عصر ظهور«



از اين رو، از آثار تحقيقى و تالش علمى محّققان و نويسندگان در اين مسير استقبال 
دانيم آه در نشر اين فرهنگ  آنيم و خود را خدمتگزار مؤلّفان و مترجمانى مى مى

 .آنند متعالى، تالش مى

 *    *    * 

عليهم (سنديم آه در نوبتى ديگر، يكى از محصوالت پژوهشى مجمع جهانى اهلبيتخر

آه حاصل زحمات محققين ارزشمند اين نهاد » اعالم الهدايه«، با عنوان مجموعه )السالم
اين جلد از مجموعه مذآور با همت و . نماييم باشد را تقديم شما عزيزان مى مقدس مى

جاللى به فارسى برگردانده شده است  آه توفيقات تالش و خامه پرتوان استاد عباس 
 .روز افزون مؤلفين محترم و مترجم گرانقدر را از خداوند متعال خواستاريم

در همين جا، از همه دوستان عزيز و همكاران صادق در اداره ترجمه آه در فراهم 
، در باشد آه اين گام آوچك. شود آوردن اين اثر، آوشش آردند، صميمانه تقدير مى

 .ميدان جهاد فرهنگى، مورد رضاى صاحب واليت قرارگيرد

 

        معاونت فرهنگى

 )عليهم السالم(بيت  مجمع جهانى اهل

 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 

هايش رهنمون گشت و بر راهنمايان  سپاس خدايى را آه راه هدايت را به آفريده
و خاندان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللاش به ويژه خاتم پيامبران حضرت محمدبن عبد برگزيده

 .واالتبارش درود بيكران باد

يابد و  با ِخَرد، حقيقت را در مى; خدا، انسان را آفريد و به او ِخَرد و انديشه بخشيد
و اهدافش را گزيند  آن را از باطل باز مى شناسد و با اراده، مصالح خويش را بر مى

وى، ِخَرد را حّجِت بر بندگاِن خود قرار داد و از سرچشمه فيض و . بخشد تحقق مى
او را به راه آمال درخوِر  ها را آموخت و به انسان، نادانسته. هدايتش برآنان فرو باريد

 .وى و هدف از آفرينش او، آشنا ساخت



، از سويى به بيان علل هاى هدايت الهى را روشن ساخت قرآن، ارآان، لوازم و راه
ها پرده برداشته است، آن جاآه  هاپرداخته و از سوى ديگر، از نتايج و ثمرات آن آن

 :فرمود

 )١(;)ْلُهَدى ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو ا(

 .هدايِت واقعى همان هدايِت خداست: بگو

 ;)٢() مُّْسَتِقيمط َواللَُّه َيْهِدي َمن َيَشآُء ِإَلى ِصَرا(

 .آند و خداوند، هر آس را بخواهد به راه راست هدايت مى

 )٣(;)َواللَُّه َيُقوُل اْلَحقَّ َوُهَو َيْهِدي السَِّبيَل(

 .آند گويد و به راه صحيح هدايت مى و خداوند، سخن حق مى

 

 )٤(;)ومن يعتصم باهللا فقد ُهدي إلى صراط مستقيم(

 .هر آس به خدا تمسك جويد، در حقيقت به راهى راست هدايت شده است

قل اهللا يهدى للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يّتبع أّمن ال يهّدي اّال أن ُيهدى فما (

 )٥(;)لكم آيف تحكمون

آند براى پيروى   هدايت مىشود، آيا آسى آه به سوى حق خداوند به حق رهنمون مى: بگو

شود،  شود، مگر آن آه هدايتش آنند؟ شما را چه مى تر است ياآن آس آه خود هدايت نمى شايسته

 .آنيد؟ چگونه داورى مى

ويرى الذين أوتوا العلم الذى ُانزل اليك من رّبك هو الحق و يهدى إلى صراط العزيز (

 )٦(;)الحميد

مندند، آگاهى دارند آه آنچه از ناحيه پروردگارت بر تو نازل گرديده  آنان آه از علم و دانش بهره

 .آند حق است و او به راه خداى عزيز و حميد، هدايت مى

 )٧(;)ومن أضلُّ مّمن اّتبع هواُه بغير هدًى ِمن اهللا(

 :يرفته و از هواى نفس خود پيروى آندتر از فردى است آه هدايت الهى را نپذ چه آسى گمراه

                                                           
 .٧١  /انعام.  ١
 .٢١٣  /بقره. ٢
 .٤  /احزاب.  ٣
 .١٠١  /آل عمران.  ٤
 .٣٥  /يونس.  ٥
 .٦  /سبأ.  ٦
 .٥٠  /قصص.  ٧



آرى، خداوند بزرگ سرچشمه هدايت حقيقى است، و اوست آه بشر را به راه راست 
دانش نيز، اين حقيقت را تأييد مى آند و دانشيان با تمام وجود، . و حق هدايت مى آند

ت نهاد، خداوند در سرشت انسان، ميل به آمال و زيبايى را به وديع. نهند بدان گردن مى
از اين رو، ; گاه بر او مّنت گذارد ونعمِت شناخِت راه آمال رابه وى ارزانى داشت آن

 :مى فرمايد

 )٨(;)وما خلقُت الجّن واإلنس إال ليعبدون(

 .من جن و انس را فقط براى عبادت و پرستشم آفريدم

و چون پرستش حقيقى، بى شناخت، صورت نمى بندد، به همين سبب، تنها راه 
 .است يابى به اوج قله آمال، پرستش همراه بينش دست

خداوند،انسان را به دو نيروى خشم وشهوت مجهز نمود تا تواِن حرآت به سوى 
شده از هاى نفسانى زاييده  آمال را داشته باشد و او را از تسلط اين دو نيرو و خواهش

به همين دليل، آدمى افزون بر عقل  و . آن ـ آه هماره همراه انسان هاست ـ ايمن نساخت
ديگر ابزارهاى شناخت، به چيزى نياز دارد آه سالمِت بينش او را ضمانت آند تا حّجت 
بر او آامل و نعمت هدايت برايش تمام گردد، وهمه عوامل انتخاب آگاهانه راه درست يا 

 اوبيراهه براى 

 .آيد فراهم

از اين رو نتيجه سنت هدايِت الهى اين بود آه عقل آدمى از سوى وحى الهى و 
 .راهنمايى رهنمايان برگزيده خدا در تمام زواياى زندگى پشتيبانى گردد

 پيامبران ،از آغاِز بردميدِن تاريخ و در گذِر زمان، مشعل هدايت ربانى را بردوش 
هدايتگر و راهبر نمانند و گفتار وحى ـ آه تأييدگر عقل آشيدند تا بندگان خداوند بدون 

. زمين هيچگاه از حجت الهى خالى نخواهد بود«است ـ نيزگوياى همين مطلب است آه 
اى آه اگر در زمين دو  حجت خدا، هماره ـ قبل و بعد و همراه ـ با خلق است، به گونه

ن نيز بدين مطلب اشاره و قرآ» .آس بيشتر نماند، يكى از آن دو حتمًا حجت خداست
 :است آرده

 

 )٩(;)انما انت منذر ولكل قوم هاد(

 .اى، و هر گروهى راهنمايى دارد تو فقط بيم دهنده

                                                           
 .٥٦  /ذاريات.  ٨
 .٧  /رعد.  ٩



پيامبران و جانشينانشان، مسئولّيِت هدايت مردم را برعهده دارند و وظايف و 
 :ها بدين شرح است  مسئولّيِت آن

از . ت آنند آه چنين امرى به آمادگى تمام نياز داردوحى را آامل و دقيق درياف . ١
گزيند، و قرآن از آن آشكارا سخن گفته  اين رو، خداوند خود فرستادگان الهى را بر مى

 :است 

 )١٠(;)اهللا أعلم حيث يجعل رسالَته(

 .تر است رسالت خويش را آجا قرار دهد خدا آگاه

  )١١(;)اهللا َيجتبى ِمن ُرسلِه َمن يشاء(و 

 .گزيند خداوند از فرستادگانش هر آه را بخواهد بر مى

ابالغ چنين رسالتى به داشتن صالحّيت آامل . رسالت الهى را به بشر برسانند . ٢
بستگى دارد، و اين شايستگى مبتنى بر آگاهى الزم از جزئيات، اهداِف رسالت و 

 :است  ونّيت از اشتباهمص

آان الناس ُامًة واحدًة َفَبَعث اهللا النبّيين مبّشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق (
 )١٢(;)الناس فيما اختلفوا فيه لَيحكم بين

دهند و آتاب مردم در آغاز، يك دسته بودند، خداوند پيامبران را برانگيخت تا مردم را مژده و بيم 

ها نازل نمود تا در اختالفاتى آه بين مردم وجود  آرد، با آن آسمانى را آه به سوى حق دعوت مى

 .آنند داشت، ميانشان داورى

امتى وفادار و پايبند به رسالت الهى به وجود آورند و آنان را براى حمايت از  . ٣
اين مسئولّيِت مهم را به » تعليم«و » تربيت«قرآن با آاربرد دو واژه . رهبر، آماده سازند

 :دارد شكلى رسا اعالم مى

 )١٣(;)يزّآيهم ويعّلمهم الكتاب والحكمة(

 .آموزد و حكمت مى) قرآن(ها آتاب  آند و به آن آنان را تزآيه مى

اى  تزآيه، يعنى تربيت به سوى آماِل در خوِرآدمى آه اين تربيت به الگوى شايسته
 :مند باشد از تمام عناصر آمال بهرهنياز دارد آه 

  )١٤(;)لقد آان لكم فى رسول اهللا ُاسوٌة حسنٌة(

 .رسول خدا به يقين براى شما الگو و سرمشق نيكويى بود

                                                           
 .١٢٤  /انعام.  ١٠
 .١٧٩  /آل عمران.  ١١
 .٢١٣  /بقره.  ١٢
 .٢  /جمعه.  ١٣
 .٢١  /احزاب.  ١٤



امرى به چنين . رسالت خويش را از انحراف و گمراهى و تحريف پاس دارد . ٤
 .آنند تعبير مى» عصمت«شايستگى علمى و معنوى نيازمند است آه از آن به 

هاى اخالقى در جان و روان  در اجراى اهداف معنوى رسالت و تحكيم ارزش . ٥
ها و ارآان جوامع بشرى بكوشد و اين عمل تنها در چهارچوب دستورات الهى و  انسان

هاى الهى  ا بناى نهادى سياسى بر اساس ارزشبا اجراى قوانين دينى ميّسر است و جز ب
ها و قوانين، رهبرى فرزانه، بسيار شجاع، فوق  اجراى اين طرح. پذير نيست تحقق

هاى فكرى، سياسى و  العاده مقاوم، آگاه به روحّياِت طبقاِت مختلف جامعه و جريان
موارد ياد . اجتماعى و قوانين مربوط به اداره و تربيت و راه و رسم زندگى، مى طلبد

هاى علمى تعبير آرد، افزون بر عصمتى است  ها را به صالحّيت توان آن شده آه مى
 .آه آن را صالحّيت معنوى مى ناميم

بود،  پيامبران و جانشينان آنان در راه تحقق اهدافى آه خداوند براى آنان ترسيم آرده
ها افكندند و از  شوارىاى از پا ننشستند و از جان دست شستند و پنجه در پنجه د لحظه

آور نور،  گير آنان را با رسالِت آخرين پيام خداوند تالش پى. هيچ آوشش نياسودند
تكميل ساخت و امانت و مسئولّيت هدايت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(حضرت محمد بن عبداهللا 

ين راستا در ا)صلى اهللا عليه وآله وسلم(بشر را بر عهده آن انسان برجسته نهاد و رسول اآرم
ترين زمان، به بزرگترين نتايج دست يافت  هاى شگفت انگيزى برداشت و در آوتاه گام

 :هاى بيست و سه ساله آن حضرت را مى توان چنين گزارش داد آه حاصل تالش

 .عرضه رسالتى آامل به بشر آه دربردارنده عناصر دوام وبقاست.  ١

 .ز آژى و انحرافمجهز نمودن آن رسالت به عناصر بازدارنده ا. ٢

تأسيس و تشكيل امتى مسلمان  آه اسالم را مكتب، پيامبر را رهبر، و آيين الهى . ٣
 .را قانون زندگى مى دانست

ايجاد دولتى اسالمى  آه آيين الهى را به مرحله اجرا نهاد و پرچم اسالم را به . ٤
 .دوش آشيد

 . بود جّسِم آامِل آنارائه چهره درخشانى از رهبرى حكيمانه الهى آه خود ت. ٥

 :تحقق آامل اهداف رسالت، در گرو چند امر بود

اى آه بتواند رسالت الهى را اجرا آند و آن را از دست  رهبر شايسته) الف
 ;هوسبازان، حفظ نموده و استمرار بخشد

تربيت صحيحى آه متناسب با گذر زمان، براى همگان تداوم يابد و اين آار تنها ) ب
رهبرانى آه در ; آيد انى برخوردار از صالحيت علمى و معنوى بر مىاز عهده مرّبي

 .آيند ترين، به شمار برجسته)صلى اهللا عليه وآله وسلم(منش و رفتار، چونان پيامبر اآرم



 برگزيدگانى از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ازاين رو، خواست خدا چنين بود آه نبّى اآرم
بيت خويش را درخوِر اين آار آماده سازد، و به ناِم مبارك آنان تصريح آند و رشته  اهل

امور هدايِت مستمّر الهى را به دستور خدا به آنان بسپارد تا دين را از تحريف نادانان و 
ريزى  ها بپرورانند و اين برنامه هاى بعد را بر اساس ارزش فريبكاران حفظ و نسل

 :گر شد آه فرمود  رسول گرامى اسالم جلوهالهى در اين سخن 

إنى تارك فيكم الَثَقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضّلوا، آتاب اهللا وعترتى وإنهما لن «
 ;»يفترقا حتى يردا علّى الحوض

ها متمّسك و پاى بند باشيد،  نهم، تا زمانى آه به آن من دو امانت گرانسنگ ميان شما به وديعه مى

و عترت منند، و از يكديگر جدايى ) قرآن(افتيد، آن دو امانت، آتاب خدا  مىهرگز به گمراهى ن

 .ناپذيرند تا در آنار حوض آوثر به نزد من درآيند

 همان برجستگانى بودند آه پيامبر به )عليهم السالم(در اين مسير، امامان معصوم 
ان بيانگر رفتار آن. فرمان خدا، آنان را براى رهبرى امت، پس از خود منصوب آرد

روش واقعى اسالم است و تحقيق و بررسى زندگانى آنان از چهره فراگير و چند ُبعدى 
حرآتى آه راه خود را در ژرفاى جان مسلمانان ; حرآت اصيل اسالمى پرده برمى دارد 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بى ترديد تواِن اين حرآت پس از رحلت رسول اآرم . آند طى مى
بى آن آه از مسير سّنت هستى )عليهم السالم(از اين رو، امامان معصوم. هادرو به آاهش ن

آه بر روش رهبرى و اّمت حكمفرماست، خارج شوند، به آگاه ساختن مردم پرداختند و 
صلى اهللا عليه وآله (در جهت ايجاد و ارتقاى آگاهى مكتبى امت و حرآت رسول خدا

 .ه تحرك واداشته و شتاب بخشيدند ها را ب وانقالب شكوهمندش،  قدرت آن)وسلم

زندگى ائّمه نيز در استمرار سيره پيامبر اسالم قرار داشت و مردم به آنان، چونان 
بدين سان، پيشوايان دين، مردم را به سوى . آوردند هاى فروزان هدايت رو مى مشعل

 در حق و رضاى او هدايت آرده و خود، در راه اجراى دستورات الهى، استوار بودند و
ها سرشار از  زندگى آن. دست يابى به آمال مطلوِب انسانى، بر ديگران پيشى گرفتند

ها و تحمل آزار ستمكاران بود تا آن جا آه در اين راه، عّزِت  جهاد، شكيبايى بر دشوارى
اى  شهادت را بر خوارى زندگِى با ستمكاران ترجيح دادند و پس از جهاد و مبارزه

 .ه ديدار خدا نايل گشتندعظمت، ب بزرگ و بس با

به يقين، تاريخ نگاران هيچ گاه بر دست يابى به تمامى ابعاد زندگى عطرآگين آن 
چه در  آوشيم تا با پژوهش و تحقيقى ژرف از آن ازاين رو، مى. بزرگواران قادر نيستند
چينى از خرمن سيره آنان، اثرى سودمند فرا روى خوانندگان قرار  تاريخ آمده با خوشه

 .هيمد



آغاز و با بيان زندگى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم  پژوهش ما با شرح زندگانى نبّى
الشريف  وجود مبارك خاتم اوصيا حضرت ولى عصر امام زمان ـ عّجل اهللا تعالى فرجه
 .ـ پايان مى پذيرد، اميد اين آه خداى متعال، گيتى را به نور عدالتش روشن گرداند

 نخستين پيشواز )عليه السالم(طالب  زندگانى امام على بن ابىآتاب حاضر، به بررسى
 و دومين اختر سپهر )صلى اهللا عليه وآله وسلم( پس از رسول خدا)عليهم السالم(خاندان اهل بيت

اسالم، هاى زندگى مبارآش آينه تمام نماى  پردازد، شخصيتى آه در عرصه عصمت مى
ترين   برجسته)صلى اهللا عليه وآله وسلم(مشعلى فروزان و دژى استوار و پس از نبى اآرم

 .شد سمبل بشر تلقى مى

جا دارد از آليه آسانى آه در به ثمر رسيدن اين طرح مبارك تالش فراوانى مبذول 
ص داشته و آن را به جهان نور تقديم آردند به ويژه اعضاى محترم گروه تأليف باالخ

االسالم والمسلمين جناب آقاى سّيد منذر حكيم حفظه اهللا تعالى،  محقق ارجمند حجة
سپاسگزارى آنيم و سر برآستان حق بساييم آه توفيق به انجام رساندن اين 

 .»فإّنُه َحسُبنا و ِنعم النصير «;المعارف خجسته را به ما ارزانى داشت  دائرة

 معاونت فرهنگى        

  )عليهم السالم(  بيتمجمع جهانى اهل
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 )عليه السالم(هايى از شخصّيت امام جلوه



 



 

 

 

 بخش نخست

  در يك نگاه )عليه السالم(امام على بن ابى طالب

 

صلى اهللا عليه وآله (وى اميرمؤمنان سرور اوصياء و به فرمان خدا و تصريح پيامبراآرم

قرآن آريم به صراحت . است)صلى اهللا عليه وآله وسلم(نخستين جانشين رسول خدا)وسلم
 .است ها سخن گفته ازعصمت و پيراستگى آن بزرگ مرد از پليدى

و و همسر و فرزندانش با مسيحيان نجران  به اتفاق ا)صلى اهللا عليه وآله وسلم(نبّى اآرم
مباهله آرد و آن حضرت را از آن دسته از نزديكان خود تلّقى نمود آه دوستى و محبت 

آيد  و مكّرر تصريح آرد آه آنان همسنگ قرآن مجيدند و آسانى  آنان واجب به شمار مى
، در ورطه آه به آنان متمّسك شوند اهل نجات و آنان آه از فرمانشان روبرتابند 

 .اند هالآت

 پرورش يافت و )صلى اهللا عليه وآله وسلم( از آودآى در دامان رسول اآرم)عليه السالم(امام
او شاگردى وفادار و برادرى پاك سرشت . مند گرديد از سرچشمه زالل هدايتش، بهره

اهللا عليه وآله صلى ( و نخستين ايمان آورنده به رسول خدا)صلى اهللا عليه وآله وسلم(براى رسول خدا

تر از همه در راه پروردگار خويش فدا آارى  بود و با وى نماز گزارد، صادقانه)وسلم
در دشوارترين لحظاِت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آرد و در مسير پيشبرد رسالِت پيامبر اآرم

درگيرى و آشمكِش با جاهلّيت سرآش، در هرشكلش در دو برهه مكى و مدنى و در 
 و پس از رحلت آن بزرگوار، از خود )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدازمان حيات 

هاى آن گرديد و به معناى تمام  جانفشانى نشان داد و فانى در مكتب و رسالت و ارزش
اى از آن پا فراتر نهاده و يا سِرمويى از مسيِر آن  آلمه تجّسم حق بود بى آنكه ذّره

 .باشد شده خارج

هاى امام  اى به بيان ويژگى نى در مجلس معاويه به گونهِضرار بن ضمره ِآنا
 پرداخت آه معاويه و حاضران را به گريه واداشت و معاويه براى آن )عليه السالم(على

 :حضرت طلب رحمت آرد ، ضرار اظهار داشت

ل  مردى بسيار دور انديش و فوق العاده نيرومند، گفتارش جدا آننده حق از باط]على[! به خدا سوگند

جوشيد و حكمِت برين با زباِن او سخن  و ُحكمش عين دادگرى بود، علم و دانش از پيرامونش مى



گفت از دنيا و زرق و برق آن متنّفر و با تاريكى و وحشت شب مأنوس بود، از بيم خدا اشِك  مى

آرد و خويشتن  هايش را حرآت داده و زير و رو مى انديشيد، دست ريخت و عميق مى فراوان مى

داد، دوست داشت لباس آم بها بپوشد و غذاى خشن تناول آند، او ميان ما نظير  را مخاطب قرار مى

ساخت و هر زمان از آن  شديم ما را به خود نزديك مى خوِد ما بود، هروقت نزدش شرفياب مى

 آمد و هرگاه آرديم نزدمان مى داد و هر گاه او را دعوت مى حضرت پرسشى داشتيم به ما پاسخ مى

 .داد خواستيم از او آسب خبرى بنماييم، ما را در جرياِن امر قرار مى مى

آرد  برديم و هرگاه تبّسم مى با اين آه به ما نزديك بود از سخن گفتن با او هيبت مى! به خدا سوگند

گذاشت و  گشت، دينداران را احترام مى هايش چونان مرواريد به نخ آشيد شده، پديدار مى دندان

ساخت، زورمندان در حكومِت وى اميِد رسيدِن به مقصد باطلى را   را به خود نزديك مىتهيدستان

 )١٥(.گشتند نداشتند، و افراد ضعيف از عدل و دادش مأيوس نمى

 از آن بزرگوار حمايت و )صلى اهللا عليه وآله وسلم( از آغاز رسالت نبّى اآرم)عليه السالم(امام
نظيرى دست زد آه اسالم از ظلمت و  پشتيبانى آرد و در آنار او به چنان جهاد بى

تاريكى ِشرك، پديدار و چهره واقعى حق نمايان گشت، زمامدار دين لب به سخن گشود و 
هاى شياطين به خاموشى گراييد و سپس دچار گرگ صفتان عرب و سرآشاِن  عربده

 .)١٦(اهل آتاب گشت

آورى در مسير  هاى شگفت پس از آن آه پيامبر واالمقام اسالم در مدتى آوتاه گام
 به اهداف بزرگش، مسيرى دشوار اسالم، براى دست يابى. تغيير نظام جاهلى  برداشت

اى بود آه  و طوالنى درپيش داشت و نيازمند برنامه ريزى آامل و رهبرى هوشمندانه
اآرم نباشد و  در ايمان و آمال و اخالص و هوشمندى و تدبير، آمتر از شخصّيت رسول

هاى همه پيامبران و وارث زحمات و  طبيعى بود اين آخرين رسالت  آه خالصه رسالت
... آمد، براى آينده خود برنامه ريزى آند هاى پيگير آنان طّى تاريخ به شمار مى شتال

 به فرمان خداى سبحان به گزينش شخصى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بدين گونه خاتم پيامبران
اش وى را نامزد استمرار و ادامه اين رسالت ساخته بود تا  پرداخت آه صفات برجسته

ستن اهداف آن ايثار و از خودگذشتگى نشان دهد و از همه زشتى در راستاى به ثمر نش
ها و رسوبات جاهلى ُمبّرا و از جنبه آگاهى و ايمان و اخالص و جانفشانى در راه خدا به 

 .ترين درجات شايستگى آراسته باشد برجسته

                                                           
 .، چاپ دار احياء التراث العربى بيروت٤٤ / ٣استيعاب .  ١٥
آن را ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(آه اندآى پس از رحلت رسول اآرم) س(بخشى از خطبه معروف حضرت زهرا.  ١٦

 .در برابر ابوبكر و عمر،ايراد فرمود



 وى )صلى اهللا عليه وآله وسلم( جايگزينى بود آه رسول اآرم)عليه السالم(على بن ابى طالب
اى ويژه درخوِر پذيرش مسئولّيت اين رسالت تربيت آرد، تا مرجعّيت فكرى  را به گونه

و سياسى پس از خود را به وى واگذارنمايد و با همكارى پايگاه مردمى از مهاجر و 
 برايش مهّيا ساخته بود دست به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(انصارى بصير و آگاه آه پيامبر اآرم

 .ولى پيشگامانه زده و آن را در بلند مدت، استمرار بخشدتغيير و تح

ولى جاهلّيتى آه در ژرفاى وجود آن جامعه و نظام، ريشه داشت، در بدر و ُحنين و 
رسيد  تنها طى يك دهه از جنگ و نبرد، به آلى از ميان نرفته بود و طبيعى به نظر مى

ها سال مجددًا در  د پس از دهبار ديگر در پوشِش اسالم پديدار شود تا بتواند هر چن
عرصه اجتماع آشكار گردد و از سويى نيز طبيعى بود آه مستقيم يا غير مستقيم به 

به همين دليل بازگشت به آداب و ... اى نهانى در مراآز مربوط به رهبرى نفوذ آند گونه
ز هر رسوم جاهلّيت، از راه گرد آمدن پيرامون رهبر قانونى جامعه نو پاى اسالمى آه ا

سو در احاطه خطرات بود و مراآز اصلى آن آگاهى و پختگى الزم را به دست نياورده 
بودند، امرى احتمالى بلكه براى هر پيشوا و رهبرى آه از اندك آگاهى سياسى و 

شد تا چه رسد به شخصّيت  اى دور از انتظار تلقى نمى اجتماعى برخوردار بود، مسأله
 !) اهللا عليه وآله وسلمصلى(رسول اآرم خاتم پيامبران

اگر رسالت اسالمى تغيير و تبديل واقعّيت اجتماعى جاهلى را به عنوان يك هدف 
آرد ناگزير بود همه أشكال و رسوبات اين واقعّيت را مالحظه و براى تغيير و  دنبال مى

و همين ... تحّولى گسترده در آوتاه مدت يا بلند مدت با هم، به برنامه ريزى بپردازد
اى ترسيم نمود آه ازنقطه نظر قانونى براى  رسالت، خط مشى طبيعى.  نه عمل شدگو

بود، چراآه اّمت را از جنبه فكرى و سياسى به  رونِد حرآت پيشگامانه اسالمى الزم
پيشوايانى آه از هر پليدى جاهلى پيراسته بودند، ارجاع داد، اين امر آن گاه عملى گرديد 

 را در غدير ُخّم به عنوان اميرمؤمنان )عليه السالم(على)ه وآله وسلمصلى اهللا علي(آه رسول اآرم
هاى حاآمّيت آن حضرت را  منصوب و با گرفتِن بيعت از عموم مسلمانان براى او، پايه

 .بخشيد تحكيم

صلى اهللا عليه وآله (اين برنامه ريزى پيشگامانه، با واقعّيتى آه دور از انتظار پيامبر اآرم

ه شد و با جريان ويرانگرى  روبرو گرديد آه به درك و آگاهى امّتى آه نبود،مواج)وسلم
اى  گشت به گونه داد، بر مى پايگاه مهّم حمايت از همين رهبرى حكيمانه را تشكيل مى

ها و انقالب اسالمى نوپا  آه توده مسلمانان از درك توطئه پشت پرده جاهلّيت، بر ضّد آن



غيير شخِص يك رهبر به رهبرى ديگر نبود، بلكه غافل بودند چراآه موضوع، مسأله ت
 .ماجرا، تغيير و تبديل خط اسالم محمدى و انقالبى، به خط جاهلى، در پوشش اسالم بود

بدين ترتيب، سقيفه وقتى عرصه را از وجود مقدس پيامبر تهى ديد، برنامه 
 آشاند و هاى پيشگامانه رهبر بزرگ اسالم را قبل از به آمال رسيدن، به سقوط ريزى

 :پيشگويى قرآن عظيم تحقق يافت، آه فرمود

َوَما ُمحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُُّسُل َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى (

 )١٧(;)َأْعَقاِبُكْم

ودند، آيا اگراو بميرد و يا آشته محمد، فقط فرستاده خداست و پيش از او فرستادگان ديگرى نيز ب

 .گرديد؟ شود، شما به آيين پيشينيان خود باز مى

 را اميِن رسالت و اّمت و دولِت خويش )عليه السالم( على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم
قرار داد و همان گونه آه وى را به تربيِت اّمت جوان و حراست از دولتى آه پايه و 

 .ساخت آن هنوز تحكيم نيافته بود، گمارد به مراقبت از رسالت و دين نيز موّظفارآان 

 آوشيد با محكوم ساختن سقيفه و آثار و نتايج آن و با خوددارى از )عليه السالم(امام 
بيعت و ايستادگى در برابر آن توطئه، امور را به جايگاه اصلى خود باز گرداند ولى اين 

فرو پاشى دولت از جنبه : آرد بايد يكى از اين دو انتخاب مىتالش سودى نبخشيد امام 
 . سياسى و بين المللى و حفظ و مراقبت آن با وجود زمامدارانى نااليق

 در اين راستا موضعى اصولى اتخاذ آرد آه تاريخ )عليه السالم(امام على بن ابى طالب
 :آن را به نام وى ثبت آرده است آن جا آه فرمود

 

ي حيث رأيُت راجعَة الناس قد َرَجعت عن اإلسالم، يدعون الى ُمْحِق دين فأمسكُت يد«

فخشيُت إن لم أنُصر اإلسالم وأهَله، أن أرى فيه ثلمًا او َهدمًا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(محمد

تكون المصيبُة به َعلََّى أعظم من فوت واليتكم اّلتي إّنما هي متاُع أّيام قالئل يزول منها 

 )١٨(;»ا َيزول السراب أو آما يتقّشُع السحابما آان آم

دست روى دست گذاردم تا اين آه با چشم خود ديدم گروهى از اسالم باز گشته و قصد دارند دين و 

آن داشتم اگر اسالم و  نابود سازند، در چنينى موقعيتى بيم را )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آيين محمد

أهلش را يارى نكنم بايد شاهد نابودى وتفرقه  در اسالم باشم آه مصيبت آن برايم بمراتب از رها 

                                                           
 .١٤٤ /آل عمران.  ١٧
 . باب الفتن الحادثه بمصر، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى ٥٩٧ و ٥٩٦ / ٣٣بحار االنوار .  ١٨



ساختن خالفت و حكومِت بر شما بزرگتر بود زيرا بهره زود گذر زندگى مانند سراب و يا به سان 

 .رسد شده و به پايان مىابرهاى از هم پاشيده، زايل 

هاى اين پيشواى دلير و واالهمت در بيست و پنج سال رنج و نگرانى  گيرى موضع
تر از حنظل را نوشيد، در امورى چون  آه ـ به تعبير خود ـ جام صبر و شكيبايِى تلخ

حفظ و حراست از وحدت و يكپارچگى اّمت اسالمى و جلوگيرى از شكسِت دولِت نوپاى 
چند با گذشت مّوقت از حق خود، و ارائه راهكارهاى صحيح به خلفا و پند َنَبوى، هر 

 .دادن آنان خالصه شد

 به گرد آورى قرآن و تفسير آن و آشنا نمودن و آگاه )عليه السالم(افزون بر توجه امام
اى آه  ساختن مردم بر معانى و حقايق آتاب الهى و پرده برداشتن از حقيقِت توطئه

دم در برابر آن سر تسليم فرود آورده بودند، از اشتباهات فرمانروايان هايى از مر گروه
در راستاى  درك و فهم و اجراى احكام دين اسالم جلوگيرى آرد و به تشكيل جمعّيتى 
نيك انديش و شايسته پرداخت آه ضمن اعتقاد به برنامه ريزى پيشگامانه َنَبوى و رهبرى 

 نمايد و در مسير پياده آردن و اجراى آن، از اسالمى، بر گسترش و تبليغ آن مراقبت
 .خود گذشتگى نشان دهند

 پس از دو دهه و نيم صبر و بردبارى و رنج و پس از آشكار شدن )عليه السالم(امام
هاى خود دست يابد و براى دو نسل صدر  حقايق پشت پرده، توانست به ثمره تالش
تر از ديگران   براى خالفت شايسته)سالمعليه ال(اسالم و تابعان به خوبى روشن شد آه على

ها و افزايش زاويه انحراف از  بوده آه با وجود شرايط و اوضاع پيچيده و دل پريشانى
 :راه راست، قادر است به اصالح امور بپردازد چنان آه خود فرمود

 َواِهللا ما آانت لي في الخالفة رغبٌة وال في الوالية إربٌة، ولكّنكم دعوتموني إليها«

 )١٩(;»وحملتموني عليها

دادم،  اى نشان نمى من تمايل به خالفت نداشتم و به واليت و زمامدارى شما عالقه! به خدا سوگند

 .ولى شما مرا بدان دعوت  و آن را بر من تحميل نموديد

 : با اعالن سياست خويش، فرمود)عليه السالم(امام

واعلموا أّني إن أجبُتكم رآبُت بكم ما أعلم ولم أصغ  إلى قول القائل وَعتب «
  )٢٠(;»العاتب

                                                           
 ) .عليه السالم( باب بيعت امير المؤمنين٥٠ / ٣٢بحار االنوار .  ١٩
 .٣٦ / ٣٢همان .  ٢٠



دانم با شما رفتار خواهم آرد و به  اگر دعوت شما را بپذيرم، طبق آن چه خود مى: به هوش باشيد

 .سپارم گوش نمىسخن اين و آن و سرزنش سرزنش آنندگان 

 :و نيز فرمود

دانى آن چه ما انجام داديم نه براى اين بود آه جاه و قدرتى به دست آوريم و نه  تو خود مى! خدايا

براى اين آه از آاالى َپست دنيوى چيزى تهيه آنيم، بلكه بدين جهت بود آه احكام فراموش شده دين 

ات در  هرهايت آشكار سازيم تا بندگان ستمديدهو آيين تو را باز گردانيم و صلح و آرامش را در ش

 )٢١(.ات ديگر بار عملى و اجرا گردد ايمنى قرار گيرند و حدود تعطيل شده

 با زحمت زياد سعى نمود تا از راهى بى دغدغه و هموار، عدالت )عليه السالم(امام
ى را ميان مردم پديد آَوَرد و با حفِظ وحدت و يكپارچگى اّمت همراه با اجتماعى و سياس

تالش در مسير تربيت و آموزش و اداى حقوق آامل آنان، امنّيت و آزادى و رفاه و 
 .آرامش را حاآميت بخشد 

حضرت، گردانندگان دستگاه فاسد ادارى را بر آنار و فرمانروايان و آارگزاران 
ها ساخت و آنان را دقيقًا زير نظر  هاى آاردان را جايگزين آن اناليق و آار آمد و انس

اى آه فرصت طلبان آزمند را از حيطه مسئوليت، دور ساخت و صراحت  داشت به گونه
ها به آار گرفت، به نيرنگ و فريب متوسل نشد و  و حق و صداقت را در تمامى زمينه

 گام )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ل اآرمدر همان راه و برهمان شيوه برادر و پسر عمويش رسو
 .برداشت

هاى سياسى و  بدين ترتيب، فّعاليِت نيروهاى آزمند و فرصت طلبى آه پايگاه
آغاز گرديد و )عليه السالم(اجتماعى و اقتصادى خود را از دست داده بودند بر ضّد امام

 شرآت عناصرى آه تا ديروز به شكلى در آشتن عثمان و تحريك مردم بر ضّد او
داشتند، با يكديگر همدست شده و با سر دادِن شعار خونخواهى عثمان، سياسِت حكيمانه 

آاليش حضرت را به باد انتقاد گرفتند و در اين راستا، گروهى از هوادارانش پيمان  و بى
شكستند و گروهى از دين بيرون رفتند و جمعى از اطاعت حق سر بر تافتند و اآنون اين 

اى مرارتبار، در شِب قدِر ساِل چهل هجرت َنَبوى  بود آه پس از مبارزه)المعليه الس(امام
در محراب عبادتش در مسجد آوفه به شهادت رسيد و محاسن وى به خون مبارآش 

هاى بى مانند اسالم و استقامت در مسير  رنگين شد و با پايدارى در راه اجراى ارزش
ها و ارآان دين،با شهادت خود، به  ايهحِق آشكار و جهاد و مبارزه در طريق تحكيم پ

                                                           
اّلذي الّلهّم ِانََّك َتعلم أّنه لم يكن «. اتفاق افتاد) عليه السالم(،باب فتنه و آشوب هايى آه در زمان على ٣٤/١١١همان. ٢١

آان مّنا منافسة في سلطان وال التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرّد المعالم من دينك ونظهر االصالح في 
 .»بالدك، فيأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعّطلة من حدودك



هاى  هاى الهى بر ضّد ارزش توان آن را خروش ارزش رستگارى دست يافت آه مى
 .جاهلى در آّليه ابعاد آن به شمار آورد

اى پيشواى نكو سيرتان، درود بر تو در آن روز آه ديده به جهان !اى اميرمؤمنان
تى و آن روز آه در جهِت به اهتزاز گشودى و روزى آه در دامان رسالت پرورش ياف

درآمدِن پرچم اسالم، جهاد و مبارزه نمودى و روزى آه صبر و بردبارى پيشه آردى و 
آن روز آه با تو دست بيعت دادند و تو را به حكمّيت آشاندند و روزى آه پرده از چنگ 

 آن روز آه به و دنداِن جاهلّيتى فرو افكندى آه خود را با شعار اسالم نهان آرده بود و
فيض شهادت نايل گشتى و با خون پاك خود درخت سر برافراشته اسالم را آبيارى 

شوى و نشان رستگارى را در بهشت برين با خود  نمودى و روزى آه برانگيخته مى
 .همراه دارى

 



 



 

 

 

 بخش دوم

 )عليه السالم(طالب نمايى از شخصيت امام على بن ابى

 

 تا رحلت آن )صلى اهللا عليه وآله وسلم( از آغاز رسالت پيامبر اآرم)عليه السالم(امام على
حضرت، هماره همراه آن بود و در اين برهه، در دفاع جانانه از رسول خدا و حريم 

ها و  گيرى موضع. هاى شفاف و مورد رشكى داشت گيرى اسالم راستين  موضع
شريف َنَبوى وارد شده عملكرد و فضائل آن بزرگوار در آيات قرآن حكيم و روايات 

 .است

 وارد شده است و هر )٢٢()عليه السالم(سيصد آيه در فضيلت على: به گفته ابن عباس
مرد و شخصّيت برجسته مورد   دارد، على، بزرگ)يا اّيها الذين آمنوا(اى آه در آن  آيه

صلى اهللا عليه (خداوند در آياتى از قرآن، ياران پيامبراآرم. )٢٣(نظر آن آيه به شمار مى آمد

 )٢٤(.جز به نيكى ياد نكرده است)عليه السالم(را مورد نكوهش قرار داده ولى از على)وآله وسلم

و  جمعى از دانشمندان متقدم )عليه السالم(هاى فراوان در شأن على به سبب نزول آيه
اند آه آيات وارد درباره آن  هايى را به اين موضوع اختصاص داده متأّخر، آتاب
دراين جا به برخى از اين آيات آه به تصريح . ها گرد آورى شده است حضرت در آن

 :آنيم نازل گرديده اشاره مى)عليه السالم(ارباب حديث در شأن امام على

طالب تنها چهار درهم در   ابىروزى على بن: از ابن عباس منقول است گفت . ١
اختيار داشت، يك درهم آن را شب هنگام، يك درهم آن را روز، يك درهم را نهانى و 
 :درهمى را آشكارا صدقه داد و خداى سبحان اين آيه شريف را در شأن وى نازل فرمود

ًة َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم َوَال َخْوٌف الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهم ِباللَّيِل َوالنََّهاِر ِسّرًا َوَعَالِنَي(

 )٢٥(;)َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزُنوَن

آنند نزد خداست، نه  پاداش آنان آه دارايى خود را شبانه و هنگام روز و نهانى و آشكارا انفاق مى

 .شوند  نه اندوهگين مىها وجود دارد و ترسى بر آن
                                                           

 .٥١٦ / ٢الفتوحات االسالميه .  ٢٢
 .٩٣آشف الغمه .  ٢٣
 .١٢٦ينابيع المودة .  ٢٤
 . مراجعه شود٩٢ ، به ينابيع الموده ٢٧٤ /بقره.  ٢٥



 انگشتر خويش را در حال رآوع به بينوايى )عليه السالم(على: باز ابن عباس گفت . ٢
 از آن فرد مستمند پرسيد چه آسى اين انگشتر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(صدقه داد، رسول خدا

وبه . (همان شخصى آه در حال رآوع است: را به تو داده است؟ عرض آرد
 :خداى متعال اين آيه شريف را نازل فرمود)  اشاره آرد)عليه السالم(ناميرمؤمنا

ِإنََّما َوِليُُّكُم الّلُه َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصََّالَة َوُيْؤُتوَن الزََّآاَة َوُهْم (

 )٢٦(;)َراِآُعوَن

ولى و سرپرست شما تنها خدا و رسول اويند و آنان آه نماز بپا داشته و در حال رآوع زآات 

 .پردازند مى

 را در زمره اهل بيت وحى آه از هر پليدى )عليه السالم(، على)٢٧(آيه تطهير. ٣
، آن بزرگوار را به منزله جاِن پيامبر )٢٨( به شمار آورده و آيه مباهلهاند پيراسته
 .تلّقى آرده است)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم

آه  و اهل بيِت او و ترس و بيمى )عليه السالم(اميرمؤمنان  سوره انسان، به اخالص . ٤
 .)٢٩(از خدا داشتند شهادت داده و گواهى الهى را بر بهشتى بودِن آنان، دربردارد

 براى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(صاحبان صحاح و ديگر محدثان، در احاديث رسول اآرم
بشر طّى تاريخ طوالنى خود . اند اى گشوده ههاى ويژ  فصل)عليه السالم(بيان فضايل على
تر از على سراغ ندارد و با اين   مردى را برجسته)صلى اهللا عليه وآله وسلم(بعد از رسول خدا

امّيه بر فراز منابر به ناسزاگويى و دشنام وى پرداختند و  آه در طول حاآمّيت بنى
خ براى هيچ آس فضائلى آينهورزانش آن مطالب را همه جا منتشر ساختند، ولى تاري

بااين آه امويان در پى .است  ثبت نكرده)عليه السالم(نظير فضائل على بن ابى طالب
عيبجويى از حضرت بودند ولى هيچ گونه عيبى در آن بزرگوار نيافتند،عمر بن خطاب 

 :نقل آرده آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم( از رسول اآرم]درباره اميرمؤمنان [

نست به فضايلى مانند فضايل على دست يابد آه صاحب فضيلت را به هدايت رهنمون گشته آسى نتوا

 )٣٠(.و از آارهاى ناروا باز دارند

صلى اهللا عليه وآله (چرا شما بيش از ديگر ياراِن رسول خدا:  عرض شد)عليه السالم(به على

 : اى؟ فرمود از آن حضرت حديث نقل آرده)وسلم

                                                           
 .غير اين دو مراجعه شود و بيضاوى و ١٥٦ / ٦ ، به تفسير طبرى ٥٥ آيه /مائده.  ٢٦ 
 .، به صحيح مسلم، فضائل صحابه مراجعه شود٣٣ /احزاب.  ٢٧
 .٣٠٠ / ٢، صحيح ترمذى ٦١ /آل عمران.  ٢٨
 . مراجعه شود٢٠٧ / ٢به آّشاف زمخشرى و طبرى در رياض النضرة .  ٢٩
 .١٦٦ / ١رياض النضره .  ٣٠



شدم،  ساخت و هر زمان ساآت مى پرسيدم مرا آگاه مى زيرا من هرگاه از آن حضرت مطلبى مى

 )٣١(.نمود وى با من آغاز سخن مى

 ميان ياران )صلى اهللا عليه وآله وسلم(روزى آه رسول اآرم: از فرزند عمر نقل شده گفت
اش در نيامده  به دليل اين آه آسى به برادرى[خويش پيمان  برادرى ايجاد آرد و على 

 :پيامبر به او فرمود.  رسيد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(باچشمانى اشكبار خدمت رسول خدا] بود

 )٣٢(;»أنت أخي في الدنيا واآلخرة«

 .آيى تو در دنيا و آخرت برادر من به شمار مى

 شنيدم )صلى اهللا عليه وآله وسلم(از رسول خدا: از ابوليلى غفارى روايت شده گفت
 :فرمود مى

َسيكون من بعدي فتنٌة، َفاذا آان ذلك َفالِزموا عليِّ بن ابى طالب، فإّنه أّوُل َمن آمَن «

و الصّديق األآبر، وهو فاروق هذه االُّمة، بي، وأّوُل َمن ُيصافَحنى يوَم القيامة، وه

 )٣٣(;»وهو َيعُسوب المؤمنين، والمال َيعُسوب المنافقين

هايى بپا خواهد شد، هرگاه چنين شد، از على بن ابى طالب جدا نشويد، زيرا وى  پس از من آشوب

به من ايمان آورد و اّولين فردى است آه روز قيامت با من ديدار خواهد آرد، نخستين آسى است آه 

او بزرگترين راستگو و ميان اّمتم، جدا آننده حق از باطل است، وى رهبر و پيشواى افراد با ايمان، 

 .شود و مال و دارايى پيشوا و جلو دار منافقان تلقى مى

از همه آنان برتر و در قضاوت و داورى  )عليه السالم(به اعتراف همه خلفا دانش على
ها بوده است و اگر  على نبود به هالآت رسيده بودند تا آن جا آه سخن عمر  سرآمِد آن

 . اگر على نبود، عمر به هالآت رسيده بود ضرب المثل شد)٣٤(;»لوال عليٌّ َلَهلك عمر«

اى آه از على  منافقان با ُبغض و آينه:  انصارى روايت شده گفتاز جابر بن عبد اهللا
 )٣٥(. به دل داشتند براى ما قابل  شناسايى بودند)عليه السالم(طالب بن ابى

دانش و فقه، با مرگ فرزند :  به معاويه رسيد، گفت)عليه السالم(وقتى خبر شهادت على
 )٣٦(.جامعه رخت بر بستابو طالب، از 

                                                           
 .٦٨ / ١، حلية األولياء ٣٣٨ / ٢طبقات ابن سعد .  ٣١
 .٣٧٢٠، حديث ٥٩٥ / ٥سنن ترمذى .  ٣٢
 .١٠٢ / ١، مجمع الزوائد ٩٩٤ شماره ١٧١ / ٤إصابة ابن حجر .  ٣٣
 .٨٧، تذآرة الخواص ٦ / ١شرح نهج البالغه .  ٣٤
 .٤٥ / ٣استيعاب در حاشيه اصابه .  ٣٥
 .همان.  ٣٦



مريم ميان بنى  نقش على بن ابى طالب در اين اّمت بسان مسيح بن: گويد شعبى مى
اسرائيل بود، گروهى به او عشق و محبت ورزيدند، در محّبتشان دچار آفر شدند و 

 )٣٧(.اش را به دل داشتند و با بغض و آينه او در وادى آفر گرفتار آمدند جمعى آينه

آمد، به سخاوت و بخششى  ها به شمار مى  سخاوتمندترين انسان)عليه السالم(امام على
 )٣٨(.نگفت» َنْه«خدا پسندانه آراسته بود و هرگز در پاسخ نيازمندى 

 به حضرت  بيعت صورت گرفت، َصعصِعة بن ُصوحان)عليه السالم(آن روز آه با امام
به راستى خالفت را زينت بخشيدى و بدان ارج و مقام ! اى اميرمؤمنان: عرضه داشت

دادى، نه خالفت تو را زينت داده و بر ارج و مقامت افزوده باشد، خالفت به وجود 
 .مقدست نيازمندتر از تو، به خالفت بود

عليه (بسزد آسى غير از على بن ابى طال نمى: از ابن شبرمه روايت شده گفت

 .خواهيد از من بپرسيد هر چه مى; »َسلوني«:  بر فراز منبر بگويد)٣٩()السالم

رضوان :  ايستاد و عرضه داشت)عليه السالم(َقعقاع بن ُزراره آنار مرقد مطّهر امام
ات آليِد خير و برآت بود، اگر مردم  دگىزن! به خدا سوگند! الهى بر تو اى اميرمؤمنان

گشتند ولى  قدر  مند مى تو را پذيرا شده بودند از برآات زمينى و آسمانى خدا بهره
 )٤٠(.ناشناس نعمت وجودت بودند و دنيا را ترجيح دادند

ن على ب: نويسد مى» صداى عدالت انسانى«جورج ُجرداق مسيحى در آتاب خود 
ابى طالب از جمله افراد بى نظير و نادرى است آه اگر خواهان شناسايى حقيقت و 
واقعيت آنان به دور از سطح تقليدى شناسايى بزرگان تاريخ خود باشيد، خواهيد ديد آه 
محوِر عظمِت آنان تنها در ايمان مطلق به آرامت و شرافِت انسانى و حق مقدس آن در 

از سويى انسان همواره در تكامل و تحّول . ندانه قرار داردزندگى آزادمنشانه و شرافتم
گرايى و توقف در حالتى از حاالت گذشته يا آنونى، چيزى جز  است و جمود و واپس

 )٤١(.پيك مرگ و دليل نابودى نيست

                                                           
 .٢١٦ / ٢عقد الفريد .  ٣٧
 .٧ / ١شرح نهج البالغه .  ٣٨
 .١٠٣ ص ١ و بخش ٣، به نقل از اعيان الشيعه ٩٤ / ١ائمتنا .  ٣٩
 .٢١٣ / ٢تاريخ يعقوبى .  ٤٠
 .١٤ / ١االمام على صوت العدالة االسالمية .  ٤١



همتا   بزرگان جهان، بىطالب، مهتر ابى بن امام على: گويد ِشبلى ُشَميِّل مى
اى است آه شرق و غرب گيتى در گذشته و حال، صورتى مطابق اصل، چون او،  نسخه

 )٤٢(.به خود نديده است

 به همان اندازه آه در عمل، سمُبل پيشوايى و رهبرى بود و براى )عليه السالم(على
وِق آن به راه حق و هدايت مردم به اسالم و جانفشانى در مسير اصالح جهان و س

عدالت، به عبارتى پيشبرد دين به عنوان نهضتى جاويد و مستمر، از خود التزام و 
معاويه طى مخالفت و آشمكش خود با امام على، نقش نماينده نسل ; پايبندى نشان داد

آرد، زيرا فتوحات اسالمى وى را از سويى در رأس قدرت  جديد مسلمانان را بازى مى
هاى مادى  آوردها و جنبه ز سوى ديگر واداشت تا امور را با ديِد حفظ رهقرار داد و ا

اى آه مسلمانان را پراآنده  در راستاى چنين رويارويى خصمانه و بيرحمانه... بنگرد
هاى قوى  ساخت و به نابودى آشاند، معاويه توانست با برانگيختن احساسات و انگيزه

 بر هم زند و از آگاهى دينى آنان جلوگيرى ها را دنيوى مردم، وحدت و يكپارچگى آن
آند و براى اجراى سياست ملوآانه و دولت خويش در جهت رويارويى با روح رسالت 

 )٤٣(.هاى جديد دينى بهره بگيرد وانقالب، از جنبه

طالب واقعيتى تاريخى  ابى بن شخصّيت امام على: نويسد اد هاشم معروف مىاست
بود آه از والدت تا شهادت، با طبيعت و آداب و رسوم مردم، بيگانه بود، آن بزرگوار 

اى  والدت آن بزرگ مرد در آن مكان مقدس حادثه... در خانه آعبه ديده به جهان گشود
ى هيچ آس اتفاق نيفتاده بود و پس از آن نيز براى شد آه تا آن روز برا تاريخى تلقى مى
 در خانه خدا پا به عرصه وجود نهاد و در خانه خدا )عليه السالم(امام على. آسى رخ نداد

 ...فرشته شهادت را در آغوش آشيد

 به آعبه والدت به مسجد شهادت*** ميّسر نگشته به آس اين سعادت 

جمعى آه .  داد، براى ديگران اتفاق نيفتادآن چه براى امام على رخ: افزايد وى مى
ترين انديشمندان  ايمانشان در سطح ايمان شيعيان و دوستدارانش نبود، وى را از برجسته

و نوابغ روزگار به شمار آوردند و آنان آه در دوستى و محبتش ميانه روى اتخاذ آردند، 
دسته آه در حقش ُغلّو آردند او را در آنار پيامبران و فرستادگان الهى قرار دادند و آن 

 )٤٤(.وى را تا پايه خدايى باال بردند

                                                           
 .٣٥همان .  ٤٢
 .، المؤسسة العربية للدراسات والنشر١٩٩٣، چاپ دوم ٧٨نقد السياسه، الدولة والدين، برهان غليون .  ٤٣
  -١٤٢ ١/١٤١سيرة االئمة االثنى عشر. ٤٤



 

 



 



 

 

 

 بخش سوم

 )عليه السالم(هايى از شخصّيت امام على جلوه

 

اش برخوردار   در آنار سرشت پاك و نهاد پيراسته)عليه السالم(طالب ابى بن امام على
اى آه  و خوى پسنديده و مجد و عظمت خانوادگى بود به گونهاز صفات آمال و ُخلق 

 .اى نداشتند هاى برجسته از آن بهره ديگر شخصيت

پدر بزرگوارش ابو . ترين تبارها وابسته بود ها و پاآيزه وى به واالترين خاندان
طالب، بزرگ مرِد قريش و جدش عبدالمطلب امير مكه وسرور بطحا و پيش از آن نيز 

 )٤٥(.رفت  بزرگان بنى هاشم به شمار مىاز سران و

ترين خويشاوندان رسول اآرم، پسر عمو و داماد و   از نزديك)عليه السالم(على
تر از همه به  ترين افراد خاندان او تلقى مى شد، آاتب وحى پيامبر و نزديك محبوب

د و گفتار و سخنان پر معناى حضرتش را بيش از فصاحت و بالغِت رسول خدابو
 .ديگران در اختيار داشت

راه يابد ياعقلو ِخَردش به شرك آلوده  جاهلى به قلبش از آن آه شائبه رسوم پيش
 اسالم آورد، و در عنفوان جوانى و آمد و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(گردد، به دست رسول خدا

ايكه  در رآاب آن حضرت حضور داشت بگونهشدهاو جنگ و نبرد و صلح و آرامش 
آن بزرگوار آراسته شد، دين را از او فرا گرفت و بدان چه جبرئيل بر  به اخالقو صفات

آشناترين ياران پيامبر به احكام دين و سرآمِد آنان در )عليه السالم(امام. او نازل آرد، پى برد
ديگران بود و در تبليغ قضاوت و داورى بود و در حفظ و حراست از دين برتر از 

تر و عين حقيقت بود، تا آن جا آه  نظرش از همه دقيق. رسالت بيش از همه آوشيد
خداوند هيچ گاه مرا در مسأله دشوارى آه ابوالحسن در آنارم : عمر، در حق او گفت
 )٤٦(.نباشد، گرفتار نسازد

 تجربه و دانا، صاحبنظرى آگاه، داراى احساسى لطيف، انسانى پاك وى انديشمندى با
مند از  سرشت و از روحى بى آاليش برخوردار بود، فردى خوش سليقه، بهره

                                                           
 .٣ / ١مقدمه شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  ٤٥
 . چاپ دار االضواء٣٦١ / ٢مناقب آل ابى طالب .  ٤٦



شناس  اى درست، نيك روش، حاضر جواب، داراى حضور ذهن و مسئوليت انديشه
 )٤٧(.بود

 

 عبادت و تقوا

 به پرهيز آارى و تقوا مشهور بود و همين ويژگى )عليه السالم(طالب ابى بن على
. عامل بسيارى از عملكرد و رفتار آن حضرت در مورد خود و نزديكان و مردم بود

ناشى از شرايط پارسايى و تقواى على از قبيل پرستش و عبادت پارسايان ديگرنيست آه 
اوضاع يا هواى نفسانى باشد، عبادت و پرستشى آه از بسيارى پارسايان سراغ داريم، 
 گاهى واآنشى از ضعِف روح و بيم و نرمى بوده و 

 گاهى براى فرار از روبرو نشدن با زندگى و زندگان است و يا بسيارى از

دد، منشأش تقدسى گر اوقات هوسى ميراث نهادنى است آه با هوس ديگرى تقويت مى
 است آه مردم و اجتماع از هر راه و رسمى به يادگار

آن گاه مالحظه خواهى آرد آه عبادت،از نگاه على، تالشى پيگيراست آه . مانده، دارند
هاى جهان هستى را به هم مى پيوندد تا زمين و آسمان را به هم متصل  با تمام توان حلقه

 راه پيوند زندگان با هر گونه خير و نيكى را ارائه گرداند و مفهومى از مفاهيم جهاد در
دهد، عبادتى است برخاسته از روح سرآشى و عصيان بر ضّد فساد و تباهى آه على 

خواهد به مبارزه همه جانبه با آن برخيزد و قيامى است بر ضد نفاق و روح استثمار  مى
تى و ضعف و و آشتار در جهت منافع گروهى خاص و بر ضد فقر و ذلت و تنگدس

 .بود َپستى آه ويژگى بارز عصر آشفته آن حضرت

 را به دقت مورد بررسى قرار دهد به وضوح برايش )عليه السالم(اگر آسى عبادت امام
روشن خواهد شد آه وى در عبادت و تقواى خود نيز مانند سياست و حكومتش،از 

ست آه گويى اى خاص و روشى جديد برخوردار بود، عبادت على آن چنان ا شيوه
ايستد و آن گاه  شاعرى مجذوب، با دلى پاك و توّجهى آامل در پيشگاه وجود مطلق مى

شود، اين آيت زيبا را سر مى دهد آه در  آه زيبايى اين هستى برايش آشف و روشن مى
 بينيم آن قوانينى آامل از پارسايى آزادگان و عبادت بزرگان مى

 عبادُة التّجار، وإن قومًا َعبدوا اهللا رهبًة فِتلك عبادُة وإن قومًا َعبدوا اهللا رغبًة فِتلك«

 )٤٨(;العبيد، وإن قومًا َعبدوا اهللا ُشكرًا فتلك عبادُة األحرار

                                                           
 .مقدمه شرح نهج البالغه، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم.  ٤٧
 . چاپ دار الهجره قم٢٣٧، حكمت ٥١٠نهج البالغه تحقيق صبحى صالح .  ٤٨



اى او  ست و دستهآنند، اين عبادت بازرگانان ا پرستش مى) به بهشت(گروهى خدا را از َسِر رغبت 

پرستند آه اين عبادِت بردگان است و جمعى خدا را به جهت شكر و سپاس  را از روى ترس مى

 .است پرستند آه عبادِت آزادگان ها و شايستگى عبادت، مى نعمت

عبادت و پرستش امام، آارى منفى از قبيل عبادت فردى ترسو و يا سوداگر نيست، 
ندگان چنين اند، بلكه عمل مثبت انسان بزرگى است آه آن گونه آه بسيارى از عبادت آن

به خود و جهان هستى مى نگرد و بر پايه ُخبرگى مردى پر تجربه و عقل انسانى آگاه و 
 .قلب فردى با احساسات لطيف، استواراست 

 مردم را به مسير )عليه السالم(بر اساس همين مفهوِم عبادت و تقوا بود آه على 
به عبارتى . ها همه تقوا و پرهيزآارى پيشه آنند آرد تا انسانخيرخواهى دعوت مى 

هاى جهان ديگر،  يابى به چيزى باالتر از اميد سوداگرانه به نعمت ديگر براى دست
مردم را به تقوا و پرهيزآارى فرا مى خواند بدين اميد آه از اين راه به عدالت پرداخته 

 :و حق مظلوم را از ظالم بستاند و مى فرمود

 ;»عليكم بتقوى اهللا، و بالعدل على الصديق و العدو«

 .بر شما باد به تقوا و پرهيزآارى و اجراى عدالت بر دوست و دشمن

 تقوا، آن گاه سودمند و نتيجه بخش است آه تو را وادارد تا )عليه السالم(از ديدگاه امام 
ى، ستم روا حق را پيش از آن آه به چشم ببينى، بپذيرى و بر آن آس آه دشمن دار

يابى به آاالى دنيوى و   براى دست- با اين مفهوم از عبادت - بنا براين زندگى . ندارى
 .لذت زود گذر دنيا، ارزشى ندارد

 

 زهد

 در دنيا زهد ورزيد و بر خود سخت گرفت و در زهدش صادق بود )عليه السالم(على 
در . صادقانه عمل آردآن گونه آه در همه آارها و در هر چه از دل و زبانش برآمد، 

لذائذ دنيوى زهد پيشه آرد و به عوامل دولت و حكومت و هر آن چه مورد نظر ديگران 
به همين سبب با . دانستند رغبتى نشان نداد بود و آن را هدف زندگى و وجود خود مى

اى آه خالفت بدان روى  برد، خانه سر مى اى محّقر و آوچك به فرزندان خود در خانه
آرد همسرش به دست خود آرِد آن را   نان جوينى را آه على تناول مى-سلطنت نه-آورد 

هاى  شام و برآات  آسيا آرده بود، در صورتى آه آار گزارانش، از بهترين نعمت
افتاد آه خود به جاى همسر آار آسيا  مند بودند و بسيار اتفاق مى مصر و عراق بهره

 او اميرمؤمنان و رئيس حكومت بود، وى گرفت، در حالى آه آردن جو را بر عهده مى



شكست و در سرماى  آرد آه آن را با آمك زانو مى خشك استفاده مى از ناِن جوينى
شديد، از پوشاآى آه رنج سرما را از او بزدايد بى بهره بود، بلكه به همان لباس نازك 

ا به منّصه ترين مرتبه پاآى و صفاى روح ر آرد وبا اين عمل عالى تابستانى اآتفا مى
 .ظهور گذاشت

در فصل زمستان در منطقه : گويد  هارون بن عنتره از پدر خود روايت آرده مى
اى انداخته بود آه   رفتم، بر دوش خود قطيفه آهنه)عليه السالم(به مالقات على» َخَوْرَنْق«

خداوند در بيت المال ! اى اميرمؤمنان: عرض آردم. آرد بدنش را از سرما حفظ نمى
 :آنى؟ فرمود تان سهمى قرار داده ولى  با خود چنين مى ى شما و اهل بيتبرا

اى است آه از مدينه با خود  گيرم و اين همان قطيفه من از اموال شما چيزى بر نمى! به خدا سوگند

 .ام آورده

آورد، » پالوده« خوراآى خوشمزه و شيرين به نام )عليه السالم(مردى براى حضرت 
تو غذايى خوش بو و ! به خدا سوگند«:  نگريست و از آن تناول نكرد و فرمودامام به آن خوراك

انگيز دارى، ولى من دوست ندارم َنْفسم را به چيزى عادت دهم آه بدان عادت  خوش رنگ و طعمى دل

 ».ندارد

اين گونه بى رغبتى على به دنيا در حقيقت مفهومى از مفاهيم ! به جانم سوگند
ا ارائه مى داد، با اين آه به تصور برخى، اين دو صفت از شجاعت و قهرمانى وى ر

 .يكديگر جدايند

 بود آه عمر بن عبد العزيز را واداشت تا در برابر )عليه السالم(اين روِش پسنديده على
اين . به راستى على بن ابى طالب پارساترين مردم دنيا است: عظمتش اعتراف آند آه

عليه (على هاى ناروا به ها نسبت  است همانها آه سالاعتراف يكى از خلفاى خاندان اموى

 .دادند و بر منابر ناسزايش گفتند)السالم

 از سكونت در قصر حكومتِى آوفه، امتناع ورزيد تا )عليه السالم(مشهور است على
هاى آوچك خود به سر  اش از خانه فقرا و بيچارگان بسيارى آه در دخمه خانه
 :اى از شيوه زندگى اوست سخنش جلوهبردند، برتر نباشد، اين  مى

 ;»أأقنُع ِمن َنفسي بأن ُيقال هذا اميرالمؤمنين وال ُاشارآهم فى مكارِه الدهر؟«

هاى روزگار، در آنار  آيا به اين دل خوش آنم آه به من اميرمؤمنان گفته شود ولى در دشوارى

 مردم نباشم؟

 

 عزت نفس و شهامت



 شهامت و مردانگى را با بهترين معنا و صورت تجسم )عليه السالم(على بن ابى طالب
بخشيد،عزت نفس و بزرگ منشى دو اصل از اصوِل حقيقِت شهامت و مردانگى اند آه 

هاى امام بود، به همين دليل حاضر نبود به آسى آزارى برساند هر  هر دو از ويژگى
نمى گرفت، چند در پى آزار و اذّيتش برمى آمدند و در جور و ستم بر آسى پيشى 

 .هرچند مطمئن بود شخص قصد آشتن او را دارد

همين روح عزت نفس و بزرگ منشى او را بدان مقام بلند و وااليى رساند آه از 
ناسزا گويى به بنى امّيه آه آن روزها از هر سو آماج ناسزايش قرار داده بودند، 

ها  ه بازداشت و بدانامّي خوددارى آند، بلكه ياران خود را نيز از ناسزا گويى به بنى
 :فرمود

من خوش ندارم شما ياران، اهل دشنام دادن باشيد ولى اگر عملكرد دشمنان را ياد آور شويد و 

تر خواهد بود،  تر و عذرتان پذيرفته آارهاى ناشايست آنان را بر شمرديد، به حقيقت و راستى نزديك

بين ما و آنان را ! ها را حفظ آن و آنخون ما ! پروردگارا: ها بگوييد شما به جاى دشنام به آن

اند، حق  تا آن دسته آه جاهل: ها را از ورطه گمراهى، به راه راست هدايت فرما و آن! اصالح نما

 )٤٩(.را بشناسند و آسانى آه با حق سِر ستيز دارند، از اين آار دست بردارند و باز گردند

 

 نمردىجوا

  نظيرى سراغ )عليه السالم(توان براى جوانمردى  و گذشت امام  در طول تاريخ نمى
به : از آن جمله. هاى جوانمردى در زندگى وى قابل شمارش نيست داشت نمونه

 دشمنى فرارى -از َسِر خشم و ناراحتى-مبادا در ميدان جنگ : سربازان خود فرمان داد
را از بر گرفتن لباس و پوشاك افراد منع آرد و اجازه نداد را به قتل برسانند و نيز آنان 

ترين دشمنان خود آه براى  مالى را به ناحق از آسى بستانند و آن گاه آه بر سر سخت
ها را مورد عفو قرار داد و در  آردند، پيروز شد، آن اش دقيقه شمارى مى نابودى

آزار و اذيت آنان را نداد در حقشان نيكى و احسان نمود و به يارانش اجازه تعقيب و 
 )٥٠(.صورتى آه يارانش بر آن آار قدرت آافى داشتند
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 صدق و اخالص

اى بى انتها به هم پيوسته و برخى بر بعضى ديگر  اين صفات پسنديده در رشته
 توان به صدق و هاى اين رشته مى ترين حلقه گواهند، به عنوان يكى از عالى

اى رسيد آه خالفت را از   به مرحله)عليه السالم(اشاره آرد، راستى و صدق على اخالص
پذيرفت،  اگر گاهى به جاى راستى و صدق، چيز ديگرى را مى. دست او خارج ساخت

 .تافت يافت و نه دوستى از او روى بر مى نه دشمنى به وى دست مى

 : ر سر آار باقى بنهد و فرمود هيچ گاه حاضر نشد معاويه را ب)عليه السالم(امام

 .دهم من در دين خود تمّلق گو نيستم و تن به خوارى و ذلت نمى

 اين عبارت راآه نمودار )عليه السالم(و آن گاه آه حيله و نيرنگ معاويه پديدار شد، امام
 .فضائل بلند اخالقى اوست، بر زبان آورد

 ولوال آراهيُة الغدر، لكنُت ِمن أدَهى واهللا ما معاويه بأدهى ِمّني، ولكّنه يغدر ويفجر،«
 )٥١(;»الناس

شود و  معاويه از من سياستمدارتر نيست، ولى او به حيله و نيرنگ متوسل مى! به خدا سوگند

شود، اگر نيرنگ، آارى ناشايست و ناپسند نبود، من سياستمدارترين مردم به شمار  مرتكب گناه مى

 .مى آمدم

 : با تأآيد بر ضرورت صدق و راستى، در هر شرايط و اوضاع فرمودو

 )٥٢(;»اإليمان أن تؤثر الصدق حيث َيضرُّك، على الِكذب حيث َينفُعك«

رساند بر دروغى آه در آن جا سودمند  ايمان آن است آه راستى را در آن جا آه به تو زيان مى

 .است، مقدم بدارى

 

 

 شجاعت

 به منزله بيان طرز فكر و به مثابه عمل ناشى از )عليه السالم(دليرى و شجاعت امام
 .شود اراده است، زيرا محور شجاعت، دفاع از حق، و ايماِن به نيكى و احسان تلقى مى

توان )عليه السالم(مشهور است آه هيچ قهرماِن دالورى در ميدان جنگ در برابر على
هراسيد ،از برابرى با هيچ قهرمانى واهمه و  چون از مرگ نمىوى . مقاومت نداشت

پروا نداشت، بلكه انديشه مرگ در هيچ ميدانى حتى براى يك بار به ذهن آن بزرگوار 

                                                           
 .٢٠٠نهج البالغه خطبه .  ٥١
 .٤٥٨نهج البالغه آلمات قصار .  ٥٢



داد تا وى  رفت نخست او را پند و اندرز مى خطور نكرد، او به مبارزه هر قهرمانى مى
 .را به  هدايت رهنمون شود

اش در هيچ   با همه نيروى شگرف و شجاعت فوق العاده)عليه السالم(امام على
تاريخ نگاران همه براين امر اتفاق نظر دارند آه . موقعيتى به ظلم و ستم دست نيالود

آوشيد از  توانست مى شد و تا مى گشت، وارد آارزار نمى  تا مجبور نمى)عليه السالم(على
طرف سازد و از خونريزى آميز اختالفات را با دشمنان خود بر هاى مسالمت راه

 .جلوگيرى به عمل آَوَرد

 از ظلم و ستم، اصلى از اصول روح على و ُخلق )عليه السالم(ويژگى دور بودن امام 
آمد و همين ويژگى با انديشه آلى على  و خويى از اخالق پسنديده وى به شمار مى

 عهد و نگهدارى اى آه بر پايه مردم دوستى، وفاى به پيوندى ناگسستنى داشت، انديشه
آردند و يا بى رحمى  پيمان استوار بود مگر آن آه مردم در پيمان خويش، خيانتى مى

ساختند، آه اين روش در منطق امام قابل اغماض و گذشت نبود، اگر اين  پيشه مى
گرفت، صداقت را بر  جوشش عظيم مهر و وفاى على از دل حضرتش سرچشمه نمى

 .داد عداوت و دشمنى ترجيح نمى

ولى دوستان سابق شخصيتى چون على آه خود، هوادار دوستى و محبت بود، حق 
 پا بر سر ]در حكومتدارى[اش را رعايت نكردند چه اين آه در انتظار بودند على  دوستى

هاى مردم آزاد بگذارد و ساير  ها و سرمايه وجدان خود نهد و آنان را در چپاول ثروت
 :فرمود او مى. مردم محروم بمانند

هاى هفتگانه را با آن چه در زير آسمان است در اختيار من قرار دهند آه  اگر اقليم! به خدا سوگند

اى نافرمانى آنم، اين آار را هرگز انجام نخواهم  خداوند را با گرفتن پوست جوى از دهان مورچه

 )٥٣(.تر است داد و دنياى شما از برگ جويده دهان ملخى نزد من بى ارزش

 در اين عرصه  چنان نبود آه نخست بگويد و سپس عمل آند بلكه )عليه السالم(على
بيش از همه، با مردم )عليه السالم(على... ساسى قابل درك بر مى خاستگفتارش، از اح

مهربانى مى آرد و از آزار و اذيتشان فاصله داشت و در مسير جانبازى و از خود 
تر بود، تا وجدانش را به ضرورت اين  ها نزديك گذشتگى، در راه آنان از همه به آن

 .جانفشانى و ايثار، قانع گرداند

                                                           
واهللا لو ُاعطيت األقاليم السبعة ِبما تحَت أفالآها على أن أعصي اهللا في نملة أسـُلـبها َجلَب «. ٢٢٤غه خطبه نهج البال.  ٥٣

 .»شعيرة ما َفعلُت، وإّن دنياآم عندي ألهون من ورقة في فم جرادة



 سراسر جنگ و مبارزه در راه ستمديدگان و بيچارگان و )عليه السالم(ىمگر زندگى عل
به خاطر پيروزى هميشگى مّلت و بر ضّد فخر و مباهات آنندگان فاميلى آه، قصد 

آشى قرار دهند، نبود؟ مگر  داشتند ملت را چونان ابزار توليدى براى خود، مورد بهره
يابى به  ته قريشيان نبود آه جهت دستهاى افراش اى بر فراز گردن على  شمشير برهنه

خالفت )عليه السالم(جاه و مقام و اندوختن مال و ثروت هنگفت،در پى خالفت بودند؟ آيا امام
و زندگى مادى را به خاطر عدم سازش با مردِم دنيا پرستى آه در پى به بردگى آشاندن 

 برادراِن ناتوان و بيچاره و ستمديده خود بودند از دست نداد؟

 

 عدالت

 دادگرترين مردم باشد،جاى شگفتى نيست، بلكه اگر داراى چنين )عليه السالم(اگر على
داستان على در موضوع عدالت، از يادگارهاى . هاى نبود شگفت آور بود ويژگى

 .بخشد ارزشمندى است آه مقام انسانّيت و روح انسانى را عّزت و سربلندى مى

و يا اجراى عدالت، بين خود و توده مردم تفاوتى  به هنگام محاآمه )عليه السالم(امام
آوشيد تا در مجلس  شد، بلكه براى آرامش روح خويش، در صورت لزوم مى قائل نمى

 .محاآمه حضور يابد

هاى امام  ترين آارها نيز عدالت در روح على جارى بود، سفارشات و نامه در ساده
به هر حال . زد  عدالت، دور مىبه فرمانداران و آارگزارنش، پيرامون يك محور يعنى

عدالت در دل على و پيروانش پيروز گرديد، هر چند بر او و پيروانش جور و جفاى 
 .فراوانى روا داشتند

 

 ساده زيستى

 تكيه بر ساده زيستى و بيزارى و تنفر از تكلف )عليه السالم(از جمله اصول اخالقى امام
 :فرمود بود و مى

 )٥٤(;» لهشّر اإلخوان َمن ُتكّلف«

 .بدترين دوستان آسى است آه براى پذيرايى از او، خود را به زحمت اندازى

 

 :فرمود و نيز مى

 )٥٥(;»إذا احتشم المؤمن أخاه َفقد فارَقه«

                                                           
 .٤٧٩نهج البالغه آلمات قصار .  ٥٤
 .٤٨٠همان .  ٥٥



منظور از اش را شرمنده آند، مقدمه جدايى ازاو را فراهم ساخته است  اگر مؤمنى برادر دينى
 .شرمنده آردن، احترام نهادن به دوست تا حد زحمت و تشريفات بيجاست

شد  داد و پند و اندرزهايى آه يادآور مى هايى آه ارائه مى  در حكمت)عليه السالم(على
آرد، هيچ گاه خود  بخشيد و يا جاهايى آه از بخشش آن جلوگيرى مى و يا اموالى آه مى

يژگى چنان با طبيعت و سرشت على آميخته و همراه بود اين و. نمايى و تظاهر نداشت
آه غرض ورزان نتوانستند او را به مكر و حيله وا دارند، از اين رو، به او نسبت 

دادند، در صورتى آه دوستى و  سنگدلى و بى رحمى و خشونت و تكّبر بر مردم مى
نگدلى، بلكه درك احساس و ابراز آن، نه تكّبر و خود خواهى بود و نه خشونت و س

افتاد آه   تكّبر و خود پسندى را به شّدت َتقبيح نموده و چه بسيار اتفاق مى)عليه السالم(على
داشت و  فرزندان و ياران و فرمانداران خويش را از تكّبر و خود پسندى برحذر مى

 :فرمود مى

و انديشه از خود پسندى بپرهيز،آگاه باش آه ُعجب و غرور ضّد صواب و راستى، و آفت عقل 

 )٥٦(.است

حضرت، تكّلف دوستانش را در دوستى ُغلّوآميز و تكّلف دشمنانش را در دشمنى 
 :فرمود داشت و مى افراطى دوست نمى

 )٥٧(;»ُمحبٌّ غال وُمبغض قال: َهَلك فيَّ اثنان«

 .، دوسِت غلّو آننده و دشمن بدخواهدو دسته در مورد من به هالآت رسيدند

مصاف جنگاوران هماورد خود   در ميدان آارزار با سر برهنه به)عليه السالم(امام على
رفت در صورتى آه آنان غرق در سالح و آهن بودند، بنا بر اين، چه جاى شگفتى  مى

لى آنان در ها بيايد، و است آه على با دلى باز و پاك و پيراسته و بى نيرنگ به سوى آن
 پوششى از مكر و حيله با او برابرى آنند؟

 

 پاآدلى

 پاآدلى حضرت بود، وى هيچ گاه آينه از )عليه السالم(از امتيازات اخالقى امام على
ترين دشمنانش آه همواره با حسادت و  آسى به دل نداشت، حتى در مورد سرسخت

 .بدخواهى به او آينه مىورزيدند، اهل عناد و آينه نبود

 

                                                           
 .٥٧ شماره ٣١نهج البالغه بخشى از نامه .  ٥٦
 .١١٧همان .  ٥٧



 بخشش

 را بايد آرم و بخشش بى حد و مرز )عليه السالم(هاى اخالقى امام على يك از ويژگى
او دانست، بخششى آه در اصول و هدف، پيراسته و سالم و به بخشش فرمانروايان و 

. بخشيدند، شباهتى نداشت مىزورمندانى آه اموال و ثمره تالش مردم را به ديگران 
اش حتى يك بار نيز به چنين عطا و بخششى دست  على بن ابى طالب در سراسر زندگى

اى است آه از مردانگى و  نيالود و آن را نشناخت، آرم و بخشش على واژه
وى دختر خود را بدين جهت آه گردنبندى از بيت المال . اش پرده برمى دارد جوانمردى

 بود تا در عيدى از اعياد، خويش را بدان بيارايد، توبيخ و سرزنش به امانت گرفته
اى  آند به گونه هاى گروهى از يهوديان مدينه را آبيارى مى آند و با دست خود نخل مى

زند آن گاه آه به مزدى دست مى يابد آن را به بيچارگان  هاى مبارآش تاَول مى آه دست
 .آند خرد و فورًا آزاد مى نى را مىبخشد و يا با آن بردگا و درماندگان مى

 به حّدى بوده آه معاوية بن ابو سفيان نيز بدان اعتراف )عليه السالم(بخشش و آرم على
اى پر از علوفه داشته  اى پر از طالى ناب و خانه اگر على، خانه: گويد آرده و مى

 )٥٨(بخشد باشد، طال را قبل از علوفه مى

 

 دانش و معارف

گردد و  مردى آه هر فضيلتى به او باز مى درباره بزرگ«: گويد ابن ابى الحديد مى
آشد، چه  اى او را به سوى خود مى پذيرد و هر طايفه اى به او پايان مى هر فرقه

از آن عرصه، و خاستگاه بگويم؟ وى ساالر و سرچشمه فضايل و يگانه مرد پيشت
هر آس پس از او در هر فضيلتى درخشيده، پرتوى از على برگرفته . هاست فضيلت

 .است و از او پيروى آرده و در راه وى گام نهاده است

ارزشمندترين علوم، علم الهى است آه اين شرف و عظمت از گفتار على برگرفته 
رچشمه يافته و به وى پايان پذيرفته شده و از او منقول است و راه هايش همه از او س

 اصل و اساس علم فقه است و هر فقيهى دراسالم ريزه خوار خواِن )عليه السالم(على. است
علم تفسير قرآن هر چه هست از على گرفته . مند از فقه اوست علم و دانش على و بهره

گر شده و فرع وجود آن حضرت است، علم طريقت و حقيقت و احوال تصّوف از دي
هاى اسالمى سر رشته خود را به على  علومى است آه ارباب اين فّن در همه سرزمين

                                                           
 ).عليه السالم( در حاالت على بن ابى طالب٤١٤ / ٤٣تاريخ دمشق ابن عساآر .  ٥٨



 ايجادگر علم )عليه السالم(رسانند و پايگاهشان اوست و بر همگان روشن است آه على مى
 »نحو و مبانى عربى و بيانگر اصول و قواعد آن  به ابو األسود دوئلى بوده است

 امام و پيشواى فصيحان )عليه السالم(در باب فصاحت، على«: افزايد ابن ابى الحديد مى
فروتر از سخن خالق و فراتر از : (اند و سرور همه بليغان است و درباره سخنان او گفته

اند،  مردم، آيين سخنورى و نگارش را از او فرا گرفته و آموخته) سخن آفريدگان است
ريش سّنت قرار نداد، آتابى آه هيچ آس جز او آداب فصاحت را براى ق! به خدا سوگند

نگاريم، بهترين دليل بر اين است آه هيچ آس توان برابرى در  اآنون بر آن شرح مى
 .فصاحت و همسانى در بالغت على را ندارد

 در زهد و بى رغبتى به اين جهان، سرور همه پارسايان و نمودار )عليه السالم(على 
وى او دارند ودر پيشگاهش زانوى ادب به همه ابدال و برجستگان است، همه، ره به س

زنند، وى هرگز از خوراآى سير نخورد و خوراك و لباسش از همه مردم  زمين مى
 .تر بود خشن

گزارد و   در عبادت، عابدترين مردم بود و بيش از همه نماز مى)عليه السالم(على
 اوراد را از او مردم نماز گزاردن و خواندن نافله و ادعيه و اذآار و. گرفت روزه مى
برى در مورد مردى آه آن چنان در اقامه نماز آوشابود آه  چه گمان مى. اند آموخته

 آه تيرهاى دشمن از چپ و راست از آنار گوشش مى )٥٩(»ليلة الهرير«فرمان داد در 
مى افتاد، براى او قطعه چرمى ميان دو صف لشكر گستردند، و گذشت و پيش پايش فرو 

بر آن نماز گزارد و از آن همه تير بيمى به خود راه نداد و تا نمازش را به پايان نرساند 
 ...از جاى خويش برنخاست

هاى آن بزرگوار و آگاهى بر تعظيم و اجالل خداى  با دقت در دعاها و مناجات
اى در برابر عزت و هيبت الهى، خاضع و  بيم تا چه پايهها در مى يا سبحان، در آن

گرفته بوده و اين  فروتن و تسليم فرمان خدا بوده است و چه اخالصى وجودش را فرا
على بن الحسين آه خود، . سخنان از چه دلى برخاسته و بر چه زبانى جارى گشته است

چون ) على(ت جّدم عبادت من در آنار عباد: گويد در انجام عبادت سرآمد بود مى
 .است)صلى اهللا عليه وآله وسلم(عبادت وى در آنار عبادت رسول خدا

اند  قرائت قرآن و اشتغال على به قرآن، مورد توجه همگان بوده و همه به اتفاق قائل
 تنها على حافظ قرآن بود و نخستين آسى است )صلى اهللا عليه وآله وسلم(در دوران رسول خدا
يابيد  ها به خوبى در مى و بامراجعه به آتب قرائت...آن همت گماردآه به گرد آورى قر

 .دهند ارجاع مى)عليه السالم(آه پيشوايان آن علم همه ، علوم خود را به على

                                                           
 .٣٨٩ / ٢دشوارترين شبى آه در جنگ صفين بر دو سپاه گذشت، مروج الذهب .  ٥٩



آنند، على را  چه گويم درباره مردى آه اهل ذّمه با آن آه نبّوت پيامبر را انكار مى
 ستيز دارند، براى على ارج و عظمت دوست دارند و فالسفه با آن آه با دينداران َسِر

هاى خود با  اند و پادشاهان روم و فرنگ، چهره على را در آليساها و پرستشگاه قائل
 اند؟ حمايل شمشير، به تصوير آشيده

اش فراوان سخن گويد و با  دارد درباره  درباره مردى آه هر آس دوست مى
بگويم؟ درمورد مردى آه در هدايت انتساب به او بر ُحسن و زيبايى خويش بيفزايد چه 

صلى اهللا عليه وآله (و در توحيد و يگانه پرستى جز رسول اآرم... بر همگان پيشى گرفت

او سبقت نگرفته  آه در هر خيرى، گوى سبقت از همه در ربوده است آسى بر )٦٠()وسلم
 .است 

 

                                                           
 . تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم٣٠ . ١٦ / ١مقدمه ابن ابى الحديد از شرح نهج البالغه .  ٦٠
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 رشد و بالندگى

 

 بخش دوم

 مراحل زندگى 

 

 بخش سوم 

 از والدت تا امامت  

 



 

 



 

 

 

 بخش نخست

 رشد و بالندگى 

 

 نسب درخشان 

بن هاشم وى امام و امير مؤمنان، سرور اوصياء على بن ابى طالب بن عبد المطلب 
بن ُقصّى بن آالب بن مّرة بن آعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن آنانة 

 .بن خزيمة بن مدرآة بن اياس بن ُمَضر بن نزار بن معد بن عدنان است

 

 جد بزرگوار او

عبد المطّلب، َشيبُة الحمد با ُآنيه ابو الحرث جد امجد پيامبر خدااست آه نسب رسول 
رسد، عبد المطّلب به خدا ايمان داشت و به خوبى   به او مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم
 )٦١(.دانست آه محمد به پيامبرى خواهد رسيد مى

! پسرم: عبد المطّلب به هنگام وفاِت خود فرزندش ابوطالب را خواست و به او گفت
 تا چه پايه به محمد عشق و عالقه دارم، ببينم پس از من با دانى آه من تو به خوبى مى

نيازى نيست مرا به مراقبت ! پدر: او چگونه رفتار خواهى آرد؟ ابو طالب عرضه داشت
از محمد سفارش آنى زيرا او برادر زاده من و به منزله فرزند خودم به شمار 

 )٦٢(.آيد مى

 

 )عليه السالم(والد ماجد امام 

عمران و به قولى َشيبة، با ُآنيه ابو طالب ، برادر تنى عبد : اى عبد مناف و به گفته
 .اهللا والد بزرگوار پيامبر است

 در مكه ديده )ه وآله وسلمصلى اهللا علي( سال قبل از ميالد با سعادت نبى اآرم٣٥ابو طالب 
به جهان گشود و پس از پدر بزرگوارش عبد المطلب، سرپرستى امور قريش به طور 
آامل به او منتقل گرديد و به جهت عهده دار بودن  مسئوليت آب دادِن حاجيان، آب 

                                                           
 . چاپ لندن٧٤ / ١طبقات ابن سعد .  ٦١
 / ١پ تهران، از ابن عباس، موسوعة التاريخ االسالمى  چا١٧٢ چاپ نجف اشرف و ١٧٠آمال الدين صدوق .  ٦٢

٢٨٥. 



آن . آرد شدند، تأمين مى آشاميدنى و مورد نياز ُآلّيه حاجيانى را آه وارد مكه مى
ها را پرستش نكرد  و خدا را به يگانگى عبادت نمود و از ازدواج   گاه بتحضرت هيچ

با محارم و آشتن نوزادان دختر و عمل منافى عّفت و باده نوشى و طواف با بدن برهنه 
 )٦٣(.اطراف خانه خدا جلوگيرى به عمل آورد

 بدروِد حيات گفت، ابو طالب مراقبت از رسول )عليه السالم(ه عبد المطلبآن گاه آ
 را بر عهده گرفت، وى بيش از فرزندان خود، به پيامبر اآرم )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

خوابيد و هرگاه از خانه  داد، همواره در آنار بسترش مى محّبت و عالقه نشان مى
 و در خوراك نيز وى را بر فرزندان خود رفت وى راهمراهى مى آرد بيرون مى
 .داد ترجيح مى

ها سفارش  روايت شده ابو طالب روزى فرزندان عبد المطلب را خواست و بدان
در مورد آن چه از محمد شنيديد و از دستوراتش پيروى آرديد، همواره خير و «:آرد

و تا ابو . »خواهيد گشتنيكى قرينتان باد، از او پشتيبانى نماييد آه به راه هدايت رهنمون 
 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(طالب زنده بود قريش جرأت هيچ گونه تعّرضى نسبت به رسول خدا

 )٦٤(.نداشتند

 سال قبل از هجرت و پس از خارج شدِن بنى هاشم و پيامبر از ٣ )عليه السالم(ابو طالب
وابستگى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر خدا. فتِشعب، درهشتاد سالگى، دنيا را وداع گ

 داشت زيرا از هشت سالگى از هنگام رحلت جدش عبد )عليه السالم(شديدى به ابو طالب
 . سال در آنار عمو قرار داشت٤٣المطلب، مدت 

 فردى خدا شناس و داراى ايمان )عليه السالم(در جاى خود ثابت شده است آه ابو طالب
عتقد به اسالم بود و تا آخرين لحظات زندگى به همين عقيده باقى ماند، به خدا و سخت م

ولى براى اين آه بتواند با حفظ موقعيت خود با آّفار مكه در ارتباط باشد و از حيله و 
وى ميان قريش در حالت تقّيه . هاى آنان آگاهى يابد، ايمان خويش را نهان داشت توطئه
رفت آه  ماند و از آسانى به شمار مى ب آهف مىزيست و ميان قوم خود به اصحا مى

 )٦٥(.خداوند به جهت ايمان و تقّيه، بدانان پاداش مضاعف عنايت آرد

 

 والده ماجده حضرت
                                                           

 .، سفارش ابو طالب به بنى هاشم١٢٢ . ١٢١روضة الواعظين فّتال .  ٦٣
 .٧٥ / ١طبقات ابن سعد .  ٦٤
، به ُمنية الطالب فى ايمان ابى طالب طبسى و ابو طالب مؤمن قريش ،عبد اهللا ُخنيزى و ٧٢ / ٣٥بحار االنوار .  ٦٥

 . مراجعه شود٦٠١ ـ ٥٩٦ و ٥١٧ . ٥١٤ / ١موسوعة التاريخ االسالمى 



مادر گرانقدر اميرمؤمنان، فاطمه دختر أسد بن هاشم بن عبد مناف است آه َنَسب او 
رسد، اين بانوى گرامى به اسالم گرويد و با پيامبر هجرت نمود  و ابو طالب به هاشم مى

رد و نسبت به پيامبر جايگاه و منزلت و از جمله آسانى بود آه پيش از ديگران اسالم آو
 )٦٦(.مادرى داشت

صلى (وى پيامبر را در دامان خود پرورش داد و آن گاه آه از دنيا رفت رسول اآرم

 : وارد خانه او شد و باالى سرش نشست و فرمود)اهللا عليه وآله وسلم

يش قرار دهد، تو پس از مادرم در حق من مادرى آردى، خداوند تو را در جوار رحمت خو! مادر

پوشاندى، خود  خود گرسنه بودى ولى مرا سير آردى، از لباسى برخوردار نبودى ولى مرا لباس مى

از غذاى مطبوع و دلپذير استفاده نكردى، ولى آن را به من خوراندى، و اين آار را براى رضاى 

 .خدا و پاداش آخرت انجام دادى

 چشمان مبارك آن بانو را بست و دستور داد )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اآرمآن گاه
 بار با آب شسته شود، زمانى آه نوبت به آب آافور رسيد حضرت ظرف آب ٣پيكرش 

را با دست مبارك خويش بر بدن وى ريخت و سپس پيراهن خود را خارج و بر بدن 
آفن شد، پس از آن به ُاسامة بن زيد غالِم فاطمه پوشاند و جسم شريف وى با آن پيراهن 

خود و ابو اّيوب انصارى و عمر بن خطاب و غالمى سياه دستور داد قبرى براى آن 
 شخصًا لحد وى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مخّدره حفر نمايند، وقتى به لحد رسيدند، رسول خدا

او شد و در آن را حفر و خاك آن را با دست مبارك خود خارج ساخت و وارد قبر 
 :خوابيد و سپس فرمود

مادرم فاطمه ! ميرد، خدايا ميراند، و خود زنده است و هرگز نمى گرداند و مى خداست آه زنده مى

را بر زبانش جارى ساز و تو بنت أسد بن هاشم را مورد غفران و بخشش خود قرار ده و اعتقاداتش 

دهم قبر را بر او توسعه ببخش، زيرا تو  را به پيامبرت و پيامبران قبل از خودم سوگند مى

 »ترين مهربانانى مهربان

و ابو بكر، پيكر فاطمه بنت أسد را در قبر ) عموى خود(و آن گاه به اتفاق عباس 
 .نهادند

رفتارى بى سابقه را از شما مالحظه : د عرض ش)صلى اهللا عليه وآله وسلم(به رسول خدا
 :حضرت فرمود! آرديم

                                                           
 .٣١فصول المهمه ابن صباغ مالكى .  ٦٦



هاى بهشتى بر اندامش پوشانده  اين آه ديديد پيراهنم را بر پيكر او پوشاندم بدين جهت بود تا از لباس

شود، و در قبرش خوابيدم براى اين آه فشار قبر او آاسته شود، زيرا وى پس از ابو طالب آه 

 )٦٧(.شد ندو باد، خوش رفتارترين بندگان خدا نسبت به من تلّقى مىرضوان و رحمت الهى بر آ

 

                                                           
آمده است، » صنعَت شيئًا لم تصنعه بأحد«، در فرائد السمطين به جاى َوضعَت ٣٢فصول المهمه ابن صباغ .  ٦٧

ه، بسيارى از ارباب حديث و مؤلفان مانند ابن عساآر، ابن اثير، ابن عبد البّر، محب الدين طبرى، محمد بن طلح
شبلنجى، ابن صباغ، بالُذرى و ديگران در آتب خود پيرامون اسالم آوردِن فاطمه بنت أسد و هجرت و مهربانى و 

 .اند محّبت و مراقبت آن بانو از پيامبر اآرم و ماجراى وفات و سخنانى آه پيامبر در حق او فرموده است، سخن گفته



 



 

 

 بخش دّوم

 )معليه السال(مراحل زندگى امام على

 

 سال قبل از بعثت ديده به جهان گشود و در تمام لحظات، ١٠ )عليه السالم(امام على
همراه روند رسالت بود، چه در مكه، قبل و بعد از بعثت و چه در مدينه در راستاى 
تشكيل دولت اسالمى به رهبرى سرور فرستادگان الهى و با تمام وجود در ايجاد اين 

اى آه در ساختار اين بناى دينى بى نظير،   داشت به گونهنظاِم شكوهمند تشريك مساعى
 .ژرفاى وجود او بر همگان جلوه گر شد

 با وجود واپس گرايى جمعى از صحابه و سرپيچى آنان از )عليه السالم(اميرمؤمنان 
 و )عليه السالم( و دست برداشتن از يارى امام)صلى اهللا عليه وآله وسلم(سخنان رسول خدا

به دست گرفتن زمام رهبرِى سياسى توسط او، بر اساس فرمان رسول جلوگيرى از 
پس از وفات وى مشعل هدايت الهى و رهبرى اسالمى را به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم

هاى دينى ادامه داد و  و در آن شرايِط دشوار به انجام وظائف و مسئوليت... دست گرفت
آرد با خلفا  ى به سان محور آسيا تلقى مىبا اين آه موقعيت خويش را در مسأله رهبر

 سال چونان فردى خار در چشم، صبر و شكيبايى پيشه آرد تا آن ٢٥و ... همزيستى نمود
 ...هاى پيامبر امين، آشكار شد آه بخشى از آثار آژى مردم از برنامه ريزى

 از در اين جا اّمت به امام رو آورد تا پس از آن همه حوادِث تلخ و ناگوار و پس
 سال ٥تنها )عليه السالم(تفرقه و پراآندگى طوالنى، زمام امور آنان را بر عهده گيرد و امام

يابى به رضوان  به نحوى بايسته مسئوليت رهبرى را پذيرا شد و سرانجام براى دست
ها در نهاد جامعه  برجاماندن آنهاى دينى آه در راستاى پا  الهى در جهت تحكيم ارزش

اسالمى و انسانى تالش و مبارزه آرده بود، خون پاك خويش را سخاوتمندانه در راه خدا 
 .تقديم نمود

 به دو بخش اساسى تقسيم )عليه السالم(بدين سان، زندگى امام على بن ابى طالب
 :شود مى

 )ليه وآله وسلمصلى اهللا ع(از والدِت وى تا وفات پيامبر اآرم :نخستين بخش

 و عهده دار شدن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(از وفات پيامبر عظيم الشأن: بخش دوم
 .هاى زمامدار قانونى، تا شهادت در محراب عبادت مسئوليت



توان زندگى آن  ها به سر برد، مى ها و شرايطى آه حضرت در آن با توجه به دوره
 :مرد را به چند مرحله تقسيم آرد بزرگ

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( از والدت تا بعثت مبارك نبّى اآرم:ه نخستمرحل

  از بعثت تا هجرت:مرحله دوم

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( از هجرت تا وفات رسول خدا:مرحله سوم

بررسى قرار مى اين مراحل سه گانه ضمن نخستين بخش زندگى آن حضرت مورد 
در برابر رسول )عليه السالم(گيرد، در اين مراحل، تسليم بودن بى چون و چراى امام

صلى اهللا عليه وآله ( و دفاع جانانه وى از رسالت الهى و پيامبر اآرم)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

 .، نمودار گشت)وسلم

  در دوران خلفاى سه گانه)عليه السالم( امام:مرحله چهارم

 . عصر برقرارى دولت وى:مرحله پنجم

مراحل سه گانه نخست را در بخش سوِم قسمت دّوم، و مرحله چهارم زندگى آن 
اش مورد بحث و بررسى قرار داده  هاى چهارگانه بزرگوار را در قسمت سوم،با بخش

 .و قسمت چهارم را به بيان مرحله پنچم زندگى آن امام ُهمام اختصاص خواهيم داد

 

 

 

 

 سومبخش 

 از والدت تا امامت: مرحله نخست

 

  والدت

 : فرمود)عليه السالم(على

 )٦٨(;»فإّنى ُولدُت على الفطرِة وَسبقُت إلى اإليمان والهجرة«

 .من برفطرت توحيد متولد شدم و در ايمان و هجرت بر ديگران پيشى گرفتم

 عام ٣٠ رجب سال ١٣ سال قبل از هجرت، در روز جمعه ٢٣ )عليه السالم(امام على
پيش از او الفيل در مّكه مكرمه در مسجد الحرام درون خانه خدا ديده به جهان گشود، 

                                                           
، ١٠٧ / ٢، مناقب آل ابى طالب ٧٦٥ شماره ٣٦٤امالى طوسى ص . ٩٢ ص ٥٧نهج البالغه صبحى صالح خطبه .  ٦٨

 .٢١٧ / ٤١، بحار االنوار ١١٤ / ٤شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد 



هيچ آس در خانه خدا تولد نيافته بود و خداى تبارك و تعالى وى را به جهت شكوه و 
 )٦٩(.جالل و مقام و رتبه و براى ارج و احترامش، از اين فضيلت برخوردار ساخت

من به اتفاق عباس بن عبد المطلب و جمعى از قبيله : از يزيد بن َقعَنب نقل شده گفت
 )عليه السالم(اگهان فاطمه بنت اسد مادِر اميرمؤمنانعبد الُعّزى آنار خانه خدا نشسته بوديم ن

بود، وارد مسجد شد و عرضه   ماه به وى باردار و درد زايمان بر او عارض شده٩آه 
ات ايمان داشته و به  من به ذات مقدست و پيامبران و آتب آسمانى! پروردگارا: داشت

. ات را بنا نهاد بود آه خانه ويرانههم او .  اعتقاد دارم)عليه السالم(سخن جّدم ابراهيم خليل
! تو را به حق آن آس آه اين خانه را بنا نهاد و به حق آودآى آه بدان بار دارم سوگند 

 .والدت اين فرزند را بر من آسان گردان

ديدم خانه آعبه از ناحيه پشت شكافته شد و فاطمه وارد آن گرديد و : گويد يزيد مى
پاخاسته و تالش آرديم  به  ديوار خانه به هم متصل شد، مااز ديدگاِن ما نهان شد و سپس

قفِل در را باز آنيم، ولى تالشمان بى نتيجه ماند و در بازنشد، دانستيم در اين ماجرا راز 
و رمزى الهى نهفته است و آن بانو روز چهارم در حالى آه دست اميرمؤمنان على بن 

 )٧٠(.نه آعبه خارج شد را در دست داشت از خا)عليه السالم(ابى طالب

هاى  فردى به سرعت اين خبر را به ابو طالب و خاندان او مژده داد، همگى با چهره
در حرآت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيشاپيش همه پيامبر اآرم. خندان و شتابان از راه رسيدند

بود آه على را در آغوش گرفت و به خانه ابو طالب ُبرد ـ در آن برهه رسول گرامى از 
ُبرد ـ در ذهن ابوطالب خطور  زمان ازدواج با حضرت خديجه در خانه عمويش بسر مى

ك بنامد و چنين آرد و به ميمنت والدت اين نوزاد مبار» على«آرد آه نوزادش را 
 )٧١(.آرد اى ترتيب داد و شتران زيادى ذبح وليمه

 

 ُآنيه و لقب

ها و صفاتى است آه شمارش و آگاهى   داراى القاب و ُآنيه)عليه السالم(امير المؤمنين
هاى  ها در موارد گوناگون و مناسبت ها و ُآنيه همه اين لقب. ها دشوار است بر آن

                                                           
ه ، آفاي٤٨٣/  ٣، مستدرك حاآم نيشابورى ٢٢ / ٦، الغدير عالمه أمينى ٣٩خصائص امير المؤمنين از سيد رضى .  ٦٩

حافظ آنجى شافعى خريدة الغيبية فى شرح قصيدة العينية آلوسى، صاحب تفسير، مروج الذهب مسعودى، سيره نبوى، 
 .٣١٠ ـ ٣٠٦موسوعة التاريخ االسالمى 

، آشف الغمه إربلى ٨ / ٣٥، بحار االنوار ٦٧، روضة الواعظين فّتال نيشابورى ص ٥٦علل الشرايع صدوق، ص .  ٧٠
٨٢ / ١. 
 .١٨ / ٣٥بحار االنوار .  ٧١



صلى اهللا عليه (خدا  در جهت گسترش اسالم و دفاع از آن و رسول)عليه السالم(متعددى آه امام

 . صادر شده بود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(، همت گمارد، از ناحيه پيامبر اآرم)وآله وسلم

 :توان به موارد زير اشاره نمود هاى آن بزرگوار مى از جمله لقب

ننده شرك و مشرآان، آشنده ناآثين و امير مؤمنان، پيشواى دين و مسلمانان، نابود آ
قاسطين و مارقين، سرور مؤمنان، شبيه هارون، مرتضى، جاِن پيامبر، برادر رسول 
خدا، همسر بتول، شمشير آخته الهى، ساالر نيك مردان، هالك آننده فاجران، تقسيم گر 

، ها بهشت و دوزخ، پرچمدار، سروِر عرب، وصله آننده آفش، برطرف آننده گرفتارى
راستگوى بزرگ، ذو القرنين، راهنما، جدا آننده حق و باطل، دعوتگِر به حق، گواه و 

هاى  شاهد، دروازه شهر دانش، فرمانروا، جانشين، داوِر ديِن رسول خدا، وفا آننده وعده
 )٧٢(.پيامبر، خبِر بزرگ، راه راست و مرد پيشانى بلند و فربه

لريحانتين، ابو تراب ابو الحسن، ابو الحسين، ابو السبطين، ابو ا: هاى حضرت ُآنيه
 .است

 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(تحت تربيِت رسول اآرم

اى   ازدواج آرده و در خانه)عليها السالم( با اين آه با خديجه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر
آمد و شد فراوان داشت )عليه السالم(برد، ولى به خانه عمويش ابو طالب سر مى جداگانه به

وى را در . را مشمول عواطف و مورد توجه آامل خويش قرار داده بود)عليه السالم(و على
داد و مظاهر ديگرى از  اش را تكان مى گرفت و به هنگام خواب گاهواره آغوش مى

 )٧٣(.داد توجه و مراقبت نسبت به او انجام مى

ارزانى و از )عليه السالم( ابى طالبهايى آه خداى عز وجّل به على بن يكى از نعمت
در آن دوران  . آن اراده خير داشت اين بود آه قريش به بحران قحطى سختى دچار شدند

 به عباس )صلى اهللا عليه وآله وسلم(، رسول خدا)عليه السالم(با عنايت به عيالمند بودن ابو طالب
! عباس: فرمودترى داشت  عموى خود ـ آه از ساير بنى هاشم وضع مالى مناسب
آنى در اثر اين قحطى چه بر  برادرت ابو طالب فردى عيالمند است و خود مالحظه مى

سر مردم آمده است، اينك بيا با هم نزد او برويم و از تعداد فرزندانش بكاهيم، هر آدام 

                                                           
ذآر )عليه السالم( ديگرى در منابع راويان و محدثان براى اميرمؤمنانهاى متعدد لقب. ٩٣ / ١آشف الغمه اربلى .  ٧٢

شده از جمله صحيح ترمذى، خصائص نسايى، مستدرك حاآم نيشابورى، حلية االولياء اصفهانى، ُاسد الغابه ابن اثير، 
 .تاريخ االسالم ذهبى و ديگران

 .٤٣ / ٣٥بحار االنوار .  ٧٣



ها را بر عهده گيريم آه اين پيشنهاد  يكى  از فرزندانش را با خود آورده و سرپرستى آن
 .پذيرش عباس قرار گرفتمورد 

ما قصد داريم تا زمانى آه مردم از اين : هر دو نزد ابو طالب آمدند و اظهار داشتند
 .شوند از تعداد فرزندانت بكاهيم بحران خارج مى

در صورتى آه عقيل را برايم باقى بگذاريد :  به آن دو گفت)عليه السالم(ابو طالب
 )عليه السالم(على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ب، رسول اآرمهرگونه خواستيد عمل آنيد، و بدين ترتي

را آه تنها شش بهار از عمر شريفش سپرى شده بود انتخاب آرده و او را در آغوش 
همواره در آنار )عليه السالم(على بن ابى طالب. آشيد و عباس، جعفر را با خود همراه آورد

 پيامبرى برانگيخت و على به قرار داشت تا آن آه خداوند وى را به) ص(رسول خدا
پيروى از وى پرداخت و به وى ايمان آورد و سخنانش را تصديق آرد و جعفر نيز هم 

 )٧٤(.چنان نزد عباس ماند تا اسالم آورد و از او بى نياز گشت

 : فرمود)عليه السالم( پس از انتخاب على )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

 )٧٥(;»قد اخترُت من اختاَره اهللا لى عليكم علّيًا«

 .وند وى را براى من بر شما برگزيد، انتخاب نمودممن على را آه خدا

 فرصتى پيش آمد تا از آودآى تحت مراقبت رسول )عليه السالم(بدين گونه براى على
اش تربيت شود، و   به سر ببرد و در سايه اخالق واالى آسمانى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

 على را طبق )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم. از سرچشمه مهر و محّبت او سيراب گردد
 .اى از او جدا نشد اش تربيت آرد و از آن تاريخ لحظه هاى خدايى آموخته

 در خطبه خود معروف به قاصعه به بيان ابعاد تربيتى آه از )عليه السالم(امام على
م انداز و ژرفاى برده و به بيان  چش  بهره)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اش پيامبر اآرم ناحيه ُمرّبى

 :ها، پرداخته، مى فرمايد تأثير آن

شما به خوبى موقعيت مرا از نظر خويشاوندى بسيار نزديك و مقام و منزلت ويژه نسبت به رسول 

داد و در آغوش  دانيد، او مرا در آودآى در دامان خويش قرار مى مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

چسباند و بوى پاآيزه بدنش را  د و بدنش را به بدنم مىدا آشيد و در بستر خويش جاى مى مى

نهاد، در گفتارم هرگز دروغى نيافت و به  جويد و در دهانم مى آردم غذا را مى استشمام مى

 .اشتباهى در آردارم برنخورد

                                                           
 ١ ، آشف الغمه٢٠٢، ينابيع الموده ١٩٨ / ١٣ چاپ مؤسه اعلمى بيروت، شرح نهج البالغه ٥٨ / ٢تاريخ طبرى .٧٤    

 .٣٥٦ ـ ٣٥١ / ١ موسوعة التاريخ االسالمى ١٠٤ /
 . به نقل از بالذرى و اصفهانى١٥ / ١شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  ٧٥



 :تا اين آه فرمود

نيك و پسنديده اى از اخالق  آردم و او هر روز نكته تازه من سايهوار در پى آن حضرت حرآت مى

 .داد از او پيروى نمايم ساخت و به من فرمان مى برايم آشكار مى

آردم و آسى غير از من او  برد، تنها من او را مشاهده مى وى مدتى از سال در غار حرا بسر مى

 و خديجه و من آه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اى آه رسول خدا ديد، در آن روز غير از خانه را نمى

اى آه اسالم در آن راه يافته باشد، وجود نداشت، من نور وحى و  دادم، خانه م را تشكيل مىنفر سو

صلى (آردم هنگام فرود آمدن وحى به رسول اآرم ديدم و نسيم نبّوت را استشمام مى رسالت را مى

اين : يدم پرس)صلى اهللا عليه وآله وسلم(صداى ناله شيطان را شنيدم، از رسول خدا)اهللا عليه وآله وسلم

آن چه را من ] !اى على[اين شيطان است آه از پرستش خود مأيوس گشته است : ناله چيست؟ فرمود

بينى، با اين تفاوت آه تو پيامبر نيستى بلكه وزير  بينم تو نيز مى شنوى و آن چه را مى شنوم مى مى

 )٧٦(.من هستى و در مسير خير و صالح قرار دارى

 

 از بعثت تا هجرت: مرحله دوم

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نخستين گرونده به رسول خدا

هاى بلند و وااليى تربيت يافت آه   بر اساس ارزش)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم
 :قرآن آريم بدان تصريح آرده و فرموده است

 )٧٧(;)َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلق َعِظيم(

 .به راستى تو از فضايل برجسته اخالقى برخوردارى

آن بزرگواردر اعتقاد و انديشه و رفتار و اخالق، الگويى متفاوت با مردم جزيرة 
هاى رسالت  آمد، وى از همان دوران آودآى به موازات ارزش العرب به شمار مى

آرد و اين  حرآت مى)معليه السال(پيامبران به ويژه بزرگ پيامبر خدا حضرت ابراهيم خليل
انجاميد از اين رو به ايجاد  خط آن چنان بود آه به آداب و رسوم جامعه جاهلى نمى

 .پرداخت آه از خود و خديجه و على تشكيل يافته بود  اى باايمان هسته و آانون خانواده

راهى گشوده نبى اآرم تصميم گرفت مجراى تاريخ را بشكافد و از ميان جريان عام 
و با مدد آانونى آه تشكيل داده بود در برابر فساد موجود، از خود پايدارى نشان دهد و 
دست به ايجاد موجى خروشان بزند تا رفته رفته به طوفانى بنيان َآن تبديل شود و بساط 

 .بت پرستى و جاهليت را از صفحه روزگار براندازد

                                                           
 .٢٣٤ خطبه ،٨٠٢شرح نهج البالغه فيض .  ٧٦
 .٤ /قلم.  ٧٧



هيچ گاه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ته دامان رسول خدا تربيت ياف)عليه السالم(على بن ابى طالب
بر ُبتى سجده نكرد و چشم بر هم زدنى به خدا شرك نورزيد و آن گاه آه وحى بر رسول 
خدا فرود آمد، در آنار او حضور داشت و و به گواه تمام منابع تاريخى وى نخستين 

 .گرونده به رسالت خاتم األنبياء بود

صلى اهللا عليه وآله (نبّوت روز دوشنبه بر پيامبر اآرم: ت شده گفتاز انس بن مالك رواي

 )٧٨( روز سه شنبه نماز گزارد)عليه السالم(نازل شد و على )وسلم

 آنار حوض آوثر بر نخستين فرد اّمت آه در: از سلمان فارسى منقول است گفت
 )٧٩(.شود  على بن ابى طالب است آه قبل از همه به اسالم گرويد پيامبرش وارد مى

از على جز به : گويد از عمر بن خطاب شنيدم مى: عباس بن عبد المطلب مى گويد
على از سه : فرمود  شنيدم مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(نيكى ياد نكنيد، زيرا من از رسول خدا

ها باشم، هر يك از آن  راى يكى از آن ويژگىويژگى برخوردار است و من عالقمندم دا
ماجرا » :گويد عمر مى«تر از اشياء روى زمين است امتيازات نزد من دوست داشتنى

از اين قرار بود آه روزى من و ابو بكر و ابو عبيده جّراح و جمعى از ياران رسول 
خود را بر شانه  نزد آن بزرگوار بوديم، حضرت دست مبارك )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

تو از ميان مسلمانان نخستين آسى هستى آه ! اى على«: على بن ابى طالب زد و فرمود
به اسالم گرويدى و اولين فرد از مؤمنان هستى آه به خدا ايمان آوردى و نسبت تو به 
من همچون نسبت هارون به موسى است، آن آس آه ادعاى دوستى مرا بكند ولى ُبغض 

 )٨٠(». دل داشته باشد، در ادعايش دروغگوستو آينه تو را در

نخستين اسالم آورنده )عليه السالم(بنا بر اين، به اتفاق همه تاريخ نگاران اميرمؤمنان
 تنها در ميزان سّن مبارك آن حضرت به هنگام اعالن اسالمش به اختالف )٨١(است،

اند، اّما هر گاه پى برديم آن بزرگوار تا زمانى آه به اسالم گرويد و ايمان آورد،  پرداخته
ام به هنگام اى به آفر و شرك آلوده نشد، غور و بررسى پيرامون تعيين سّن ام لحظه

 .من بر فطرت توحيد چشم به جهان گشودم: اسالم آوردن سودى ندارد، خوِد آن حضرت فرمود
                                                           

 .٣٧٣٥ حديث ٦٠٠ / ٥، سنن ترمذى ٥٥ / ٢، تاريخ طبرى ٥٨ / ٢، آامل ٤١ / ١تاريخ دمشق .  ٧٨
 آمده است على نخستين اسالم ٥٥ / ٢ و در تاريخ طبرى ٢٩ / ٣استيعاب ابن عبد البّر مالكى در حاشيه اصابه .  ٧٩

 على نخستين اسالم آورنده است، تاريخ  وارد شده آه٦٥، ٣٦، ٣٢ / ١آورنده است و در تاريخ دمشق ابن عساآر 
 .٤٥٩، شماره ٨١ / ٢بغداد 

 .٤٠١، حديث ٣٣١ / ١، تاريخ دمشق ابن عساآر ١٢٦فصول المهمه ابن صّباغ مالكى .  ٨٠
، ٢٠٦ / ٦توان به سنن بيهقى  است مى ن اسالم آورنده دانستهاز جمله منابع روايتى آه على بن ابى طالب را نخستي.  ٨١

 / ٤، ُاسد الغابه ٥٧ / ٢ چاپ مؤسسه أعلمى، آامل ٥٥ / ٢ ،تاريخ طبرى ١٧٣ ص ٣٦٨مسند ابو حنيفه، شماره 
 / ٢، مروج الذهب ٤٣٢ / ١، سيره حلبى ٢٦٢ / ١، بدء الوحى والسيرة النبويه ٧١٥ / ٣، تاريخ ابن خلدون ١٦
 .٥٠٧ / ٢، اصابه ٩٢ / ١، عيون األثر ٢٨٣



آنند جهت ارج و احترام به اين  از اين رو، محدثان هر گاه از آن حضرت ياد مى
برند، بدين ترتيب، با  را به آار مى» على آّرم اهللا وجَهه«فضيلت به اتفاق، جمله 

 در دامان رسالت آه به دست نبّوت تغذيه معنوى شد و اخالق بلند )ه السالمعلي(پرورش  امام
 .و پسنديده َنَبوى او را پيراسته گرداند، اسالم در ژرفاى قلبش جايگزين گشت

اگر ما به : دارد گويد اظهار مى  سخن مى)عليه السالم(استاد َعّقاد آن گاه آه از امام
يابيم آه آن بزرگوار، مسلمان به دنيا آمده   در مىميالد عقيده و روح دقت آنيم تحقيقًا

ها آشنايى نداشت، او در  است، زيرا وى ديده بر اسالم گشود و هرگز با پرستش بت
اى آه خاستگاه رسالت اسالمى بود تربيت يافت و نحوه عبادت را قبل از اين آه از  خانه

و همسر پاآدامنش )آله وسلمصلى اهللا عليه و(پدر و مادرش بياموزد، از نماز نبّى اآرم
 )٨٢(.آموخت

 

 نخستين نماز گزار

صلى اهللا عليه وآله ( در تمام تغيير و تحوالت زندگى رسول اآرم)عليه السالم(امام على

 الگوى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(در آنار آن بزرگوار قرار داشت، وى در وجود پيامبر)وسلم
هاى ارزشمند او  توانست پاسخگوى آرزوها و خواسته ديد آه مى تمام عيارى را مى

آرد و حرآات و سكنات او را با دّقت  ى مىبه همين دليل در آارهايش از او پيرو. باشد
صلى اهللا (نمود و از تمام دستورات و نواهى رسول خدا نظاره گر بود و از او متابعت مى

قبل از بعثت شريف َنَبوى تا واپسين لحظات عمر مبارك آن حضرت، )عليه وآله وسلم
صلى اهللا (ول خدااطاعت و فرمانبردارى آرد و به اتفاق تاريخ نگاران، وى در برابر رس

 .آميز بر زبان نياورد  حتى يك آلمه اعتراض)عليه وآله وسلم

صلى ( خود به صراحت فرمود آه نخستين نماز گزار پس از رسول خدا)عليه السالم(امام

 :بوده است)اهللا عليه وآله وسلم

 )٨٣(. آسى در نماز بر من پيشى نگرفت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(غير از رسول خدا

 را فوق العاده خندان يافتم به )عليه السالم(روزى على: از حّبه ُعَرنى نيز نقل شده گفت
هاى نواجدش پديدار شود و  اى آه هيچ گاه او را چنان خندان نديده بودم آه دندان گونه

 :سپس فرمود

                                                           
 روايت بر پيشى ٦٦ بيش از ٢٢٠ / ٣، عالمه امينى در آتاب الغدير ٤٣عبقرية االمام على از عباس محمود عقاد .  ٨٢

 .بر ديگر صحابه، ياد آور شده است) عليه السالم(داشتن اسالم امام على
 .١٣١ خطبه ٣٩٧ج البالغه فيض نه.  ٨٣



 )٨٤(.باشد ل از من تو را پرستيدهاى غير از پيامبر اين اّمت، قب سراغ ندارم بنده! خدايا

 در تفسير اين فرموده خداى متعال

 )٨٥(;)َواْرَآُعوا َمَع اْلرَّاِآِعيَن(

 .با رآوع آنندگان رآوع نماييد

صلى اهللا عليه وآله (اين آيه شريف در شأن رسول خدا: از ابن عباس روايت شده گفت

نازل گشته و اين دو بزرگوار نخستين نماز گزاران و )عليه السالم( و على بن ابى طالب)وسلم
 )٨٦(.رآوع آنندگان بودند

 :فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(از انس بن مالك منقول است آه رسول خدا

ى جز من و على گواهى به ال اله اّال اهللا فرشتگان بر من و على هفت بار درود فرستادند، زيرا از آس

 )٨٧(.و أن محمدًا عبده و رسوله به آسمان باال نرفته بود

 

 جماعت در اسالمنخستين نماز 

آرد   در آغاز بعثت هر گاه آهنگ نماز گزاردن مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم
خواستند  ُبرد و هر اندازه مى رفت و على را نيز با خود مى هاى مكه مى نهانى به دّره

روزى از نماز آه فراغت يافتند به جايگاه خود باز گشتند و درنگى . گزاردند نماز مى
د تا دور از چشم ابو طالب و ديگر عموها و بستگان به نماز بپردازند، آه ابو طالب آردن

مندى،  آيينى آه بدان عقيده: پرسيد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(بر آنان گذر آرد و از رسول خدا
 چيست؟

 : حضرت در پاسخ عموى خود فرمود

است، خداوند مرا بر اين )عليه السالم(اين دين و آيين خدا و فرشتگان و دين پدرمان حضرت ابراهيم

اآنون شما سزاوارتر از ديگران هستى ! عمو جان. دين، پيامبر قرار داد و به سوى بندگانش فرستاد

آه او را پند دهم و به هدايت دعوتش نمايم و سزاوارترين فردى هستى آه به دعوتم پاسخ مثبت دهى 

 .و مرا در راه پيشبرد آن يارى نمايى

 :رمودو على ف

 .من به فرستاده خدا ايمان آوردم و از او پيروى نمودم و همراه با او براى خدا نماز گزاردم! پدر جان

                                                           
 .٨٨، حديث ٤٩ / ١تاريخ دمشق .  ٨٤
 .٤٣ /بقره.  ٨٥
 .٨٥ / ١شواهد التنزيل حسكانى .  ٨٦
 آورده و ابن اثير ٢، باب ١ فصل ٣٠، نظير اين مطلب را شيخ مفيد در ارشاد ١٩، حديث ١٤مناقب ابن مغازلى .  ٨٧

 . مانندش را روايت آرده است١٨ / ٤در ُاسد الغابه 



تو را به راه خير و صالح رهنمون ) پيامبر(او ! فرزندم: ابو طالب پاسخ داد
 )٨٨(.شود، از او جدا مشو مى

بازرگانى : گويد آند و مى ماجراى ديگرى را عفيف ِآندى از عمويش عباس نقل مى
بودم به قصد تجارت به حج آمدم و نزد عباس بن عبدالمطلب رفتم تا از او مقدارى آاال 

مردى از خيمه نزديك او در ِمنى نزد عباس بودم آه ! خريدارى آنم، به خدا سوگند
بيرون آمد و نگاهى به خورشيد آرد آن گاه ديد به وسط آسمان رسيده به نماز ايستاد در 
پى او از همان خيمه زنى خارج شد و پشِت سر او قرار گرفت و مشغول نماز شد و بعد 
 از او نوجوانى در سّن بلوغ از خيمه بيرون آمد در آنار او به نماز ايستاد، از عباس

 اين شخص آيست؟: پرسيدم

 .وى محمد بن عبد اهللا بن عبدالمطلب برادر زاده من است: گفت

 اين زن آيست؟: پرسيدم

 .همسرش خديجه دختر خويلد: گفت

 اين جوان آيست؟: پرسيدم

 .على بن ابى طالب پسر عموى اوست: گفت

 دهند؟ چه آارى انجام مى: پرسيدم

ى دارد و جز همسر و پسر عموى نوجوانش خواند و ادعاى پيامبر او نماز مى: گفت
هاى آسرى و قيصر  آند وى مدعى است آه گنج آسى از دستورات وى پيروى نمى
 )٨٩(.رابه روى اّمت خود خواهد گشود

صلى اهللا ( مبارك اّمت اسالمى متشّكل از رسول خداآرى، پس از به وجود آمدن هسته

 و حضرت خديجه، خبر دين و آيين جديد الهى ميان قريش )عليه السالم( و على)عليه وآله وسلم
منتشر گرديد و آسانى را آه خدا به ايمان هدايت فرموده بود به اسالم گرويدند و بدين 

ساليانى اندك به نظامى قدرتمند سان قدرت و شوآت مسلمانان افزايش يافت و پس از 
مبّدل شد آه توانست به جهت برخوردارى از دين و عقيده و آرمان در برابر انبوه دشمن 

و خداى سبحان به پيامبر ... و رو يا رويى و مبارزه جويى با آنان، اعالن موجوديت آند
ياران رسول . ايدارجمند خود دستور داد تا آن چه را بدو فرمان داده شده، آشكارا بيان نم

 پيش از آن هر گاه قصد نماز خواندن داشتند نهانى به آوه و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا
 در ِشعب مشغول )صلى اهللا عليه وآله وسلم(روزى برخى از ياران رسول خدا. رفتند ها مى دّره
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معى نماز بودند چند تن از مشرآان از جمله ابو سفيان بن حرب و أخنس بن شريق و ج
ها متوجه آنان شده و نماز گزاران را به باد ناسزا و ريشخند  ديگر، با آگاهى از مكان آن

 )٩٠(.گرفته و با يكديگر درگير شدند

 

  و اعالن رسالت)عليه السالم(على

 حديث انذار

 آه حضرت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(تگان پيامبر اآرماين حديث ويژه، به گردهمايى بس
آنان را به هدف فرا خوانى به بيعت و حمايت از خود، دعوت آرد ارتباط دارد در آن 
روز از ميان بستگان نزديك پيامبر، على بن ابى طالب نخستين فردى بود آه به دعوت 

 در تاريخ و تفسير خود مفسران و موّرخان از جمله طبرى. نبّى اآرم پاسخ مثبت داد
صلى اهللا عليه وآله ( بر رسول خدا;)َوَأنِذْر َعِشيَرَتَك اْلَأْقَرِبيَن(هنگامى آه آيه شريف : اند آورده

دانست قريش با او سر   نازل گرديد آن بزرگوار نگران شد، زيرا به خوبى مى)وسلم
خواست تا براى بيم )عليه السالم(دشمنى داشته و به وى حسد مىورزند، ازاين رو، از على

 .دادن آنان و تبليغ رسالت، وى را يارى نمايد

 :فرمايد  مى)عليه السالم(امام على

خداوند به من فرمان داده بستگان ! على:  مرا فرا خواند و فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

ر بخواهم در اين زمينه با آنان سخن  بيم دهم، ولى نگرانم و ميدانم اگ]عذاب الهى[نزديكم را از 

ها خواهم ديد، از اين رو، از انجام اين آار خوددارى آردم تا  بگويم، عكس العمل ناخوشايندى از آن

اى انجام ندهى،  اگر آارى را آه بدان مأمور شده! اى محمد: اين آه جبرئيل بر من نازل شد و فرمود

 .پروردگارت تو را عذاب خواهد آرد

 اآنون با گوشت گوسفند مقدارى غذا تهيه آن و ظرفى پر از شير برايمان تدارك ببين و تو! على

ها  ام بدان خاندان عبد المطلب را نزد من گرد آور تا با آنان سخن بگويم و آن چه را بدان فرمان يافته

 .برسانم

ها را آه در   را اجرا آرد و آن)صلى اهللا عليه وآله وسلم( دستور رسول خدا)عليه السالم(على
آن روز تعدادشان چهل تن بود، از جمله عموهايش ابو طالب و حمزه و عباس و ابولهب 

 : در اين باره فرمود)عليه السالم(على. را دعوت آرد و همگى غذا خوردند
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ها را ديدم و غذا تغييرى نكرده بود سوگند  همه آنان غذا خورده و سير شدند و من تنها جاى دستان آن

آنان افرادى بودند آه هر يك قادر بود تمام غذايى را آه من ! آه جان على در دست اوستبه آسى 

 .براى آنان تدارك ديده بودم يكجا بخورد

 : فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(سپس رسول خدا

آشاميدنى برايشان بياور، و من آن ظرف شير را برايشان آوردم و از آن نوشيدند تا همگى سير 

 .هر يك از آنان به تنهايى قادر بر نوشيدن آن ظرف شير بود!  خدا سوگندشدند، به

ابو لهب :  خواست با آنان سخن بگويد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(هنگامى آه رسول خدا
پيامبرتان شما را جادو آرده است، و بدين ترتيب، : پيشدستى آرد و به آن جمعيت گفت

نتوانست با )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ند و پيامبر اآرممردم با شنيدن سخن ابولهب پراآنده شد
 .آنان سخن بگويد

دستور داد همان آار را تكرار آند و پس از آن آه غذا )عليه السالم(روز بعد به على
اى خاندان :  به آنان فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خورده و شير آشاميدند، رسول خدا

جوانى از عرب را سراغ ندارم برتر از آنچه آه من براى ! به خدا سوگند! عبدالمطلب
ام، براى بستگان خويش آورده باشد، من خير و سعادت دنيا و  شما به ارمغان آورده

خداوند به من فرمان داده شما را به سوى او فرا . ام آخرت را برايتان به ارمغان آورده
شما در انجام اين رسالت با من حاضر به همكارى است تا يك از  خوانم، اآنون آدام

عليه (هيچ يك از حاضران به جز على. برادر و وصّى و جانشين من ميان شما تلقى شود

اى پيامبر خدا من در اين امر تو را يارى : وى با احساسات فرياد زد. پاسخ نداد)السالم
 :ست بر گردن مبارك على نهاد و فرمودد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم. خواهم آرد

 ;»هذا أخي ووصّيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له واطيعوا«

اين شخص، برادر و وصّى و جانشين من ميان شماست، به سخنش گوش فرا دهيد و از او اطاعت 

 .نماييد

به ] ات برادر زاده[: گفتند حاضران به پا خاستند و با خنده و تمسخر به ابو طالب مى
 )٩١(.آنى  فرمان داده به سخن پسرت گوش فرا دهى و از او اطاعتتو

 روز اعالِن صريح آغاز مرحله جديدى ]گردهمايى خانه پيامبر[بدين ترتيب، روز 
 و رسالت اسالمى و نشانه مبارزه جويى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(در زندگى رسول خدا

 .آمد رو و رويا رويى آشكار اسالم و شرك، به شمار مى در رو
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ى قرار دهد و  را مورد بررس)صلى اهللا عليه وآله وسلم(آسى آه سيره و روش پيامبر اآرم
 تمام امور و جزئيات آن در آغاز تشكيل حكومت اسالمى و تشريح دستورات و  بر

سامان دادِن امور و راهكارهاى آن طبق دستورات الهى، آامًال آگاهى يابد مالحظه 
ها با حضرت همكارى داشت و در برابر   در آليه صحنه)عليه السالم(خواهد آرد آه على

هاى جنگ و نبرد و سازندگى بازوى ُپر  نموده و در عرصهدشمنانش از وى حمايت 
شد و تا پايان عمر شريفش سرپرستى   تلقى مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(تواِن رسول اآرم

آغازين روز حرآتى ] روز گردهمايى و بيم دادن[امور مربوط به او را عهده دار بود و 
نفشانى، آسى يار و ياورى نظير بود آه در سخن گفتن و درك و احساس و مبارزه و جا

 .نداشت براى پيامبر اآرم سراغ)عليه السالم(على بن ابى طالب

 

  از آغاز رسالت تا هجرت)عليه السالم(على

قريش از متوقف ساختن روند گسترش اسالم و جلوگيرى از تبليغ و ارشاد پيامبر 
هايش به يأس مبّدل   و دسيسهها  عاجز و ناتوان گشت، و توطئه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم

صلى اهللا (زيرا ابو طالب براى رسول خدا. ها و تهديداتش به شكست انجاميد گشت و تهمت

رفت آه همواره از سلطه و آزار و اذّيت   چونان دژى استوار به شمار مى)عليه وآله وسلم
مردانه آه اى ناجوان از اين رو، قريش به شيوه. آرد قريش در مورد پيامبر جلوگيرى مى

آودآان و اطفال را وادار به اهانت . شد حاآى از حقد و آينه و ضعف آنان بود، متوسل
در چنين موقعيتى براى ابو طالب . نمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(و پرتاب سنگ به رسول خدا

ـ آه پيرى سالخورده و بزرگ بنى هاشم ـ به شمار مى آمد امكان تعقيب آودآان فراهم 
شد   به خوبى مشخص مى)عليه السالم(در اين جا نقش برجسته على بن ابى طالبنبود و 

صلى اهللا (زيرا آن بزرگوار به مقتضاى ِسّن خود، آودآانى را آه قصد اهانت به رسول خدا

 دور )صلى اهللا عليه وآله وسلم( داشتند، تعقيب و از وجود مقدس پيامبر اآرم)عليه وآله وسلم
 )٩٢(.ساخت مى

 

 در ِشعب ابو طالب

با سرعت گرفتن گسترش و انتشار اسالم در مكه اين آيين الهى به نظامى تبديل شد 
ها را مورد  آه خواب را از چشم مشرآان ربود و به عنوان خطرى بزرگ، منافع آن
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مشرآان در جهت خاموش ساختن صداى رسالت اسالم، به حيله و زور . تهديد قرار داد
در تحكيم پوشش امنيتى )عليه السالم( شده و شمشير ستم از نيام آشيدند، ولى ابوطالبمتوسل

آوتاهى نكرد و به خاطر قدرت و جاه و منزلتى آه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وجود رسول اآرم
صلى اهللا عليه وآله (ميان سران قريش برخوردار بود، مشرآان جرأت تعرض به پيامبر خدا

د، چرا آه اين آار معنايش رو در رويى آشكاربا ابو طالب و همه بنى  را نداشتن)وسلم
 .اى بزند شد و قريش هيچ گاه حاضر نبود دست به چنين حرآت ُپر هزينه هاشم تلقى مى

ها از  از اين رو، متوجه بردگان و مسلمانان فقير و مستضعف شده و در مورد آن
نان را از دين و آيين خود و پيروى ها فرونگذاردند تا آ انواع شكنجه و رنج و محنت

 باز دارند، ولى جز پايدارى و استقامت در راه اسالم و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم
بدين ترتيب، رسول . پايبندى آنان به دستورات اين رسالت،  چيزى نصيب قريش نشد

ن مستضعف، خارج شدن  بهترين راه حل را براى رهايى مسلمانا)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا
 )٩٣(.از مكه و رفتن به حبشه دانست

هاى مسلمانان آسى در مكه باقى نماند احتمال  وقتى غير از سران و شخصيت
آه قريش براى هايى  بسيار اندك شد و تمام شيوه]بين قريش و آنان[رويارويى خونين 

ها راهى جز توسل به  سرآوب مسلمانان تدارك ديده بود به سقوط گراييد و در برابر آن
ها را درگير   را به ضعف آشانده و خود آن)صلى اهللا عليه وآله وسلم(آارى آه رسول خدا

ها  هاشم و هواداران آن به همين دليل، تصميم گرفتند بنى. جنگ نسازد، باقى نمانده بود
ه سبب حمايت از رسول خدا در برابر حمالت قريش، در محاصره اجتماعى و را ب

 .اقتصادى قرار دهند و بدين سان مبارزه منفى قريش با بنى هاشم آغاز گرديد

، در شعب ابوطالب )ص(مسلمانان و بنى هاشم در جهت حمايت بيشتر از رسول خدا
 زيرا در آن جا براى گرد آمده تا در اين خصوص راهكارهايى را تدارك ببينند،

رويارويى با هر گونه حرآت تهاجمى قريش، امكان ايجاد خطوط دفاعى وجود 
 جهت احتياط هرچه بيشتر و عالقمندى به حفظ جان رسول )عليه السالم(ابوطالب )٩٤(داشت
آرد براى حفاظت از وجود  درخواست مى، از فرزندش على )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

ها در  ، شب)٩٥(مقدس پيامبر اآرم از ترور و يا شبيخون از ناحيه دشمناِن بيروِن ِشعب
 به سرعت فرمان پدر را )عليه السالم( بخوابد و على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(بستر رسول خدا
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اند و جان خود را براى حفاظت از رسالت و پيامبر َبر َطبق اخالص نهاد جامه عمل پوش
 .خوابيد  مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(و در بستر رسول اآرم

 در به خطر انداختن جان خويش بدين مقدار اآتفا نكرد، بلكه جهت )عليه السالم(على
 چون افراد موجود .رفت تهيه  غذا براى محاصره شدگان، مخفيانه از شعب به مكه مى

 .شدند در ِشعب گاهى از فرط گرسنگى مجبور به خوردن گياهان زمين مى

در آن شرايط دشوار جز فردى بيباك و نترس و بى پروا آه مفهوم رسالت را درك 
عشق و محّبت مىورزيد، آسى قادر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آرده و تا پاى جان به رسول خدا

نان شخصى مى توانست تنها على بن ابى طالب باشد آه بخشى بر چنين آارى نبود و چ
اى آه هفده ساله وارد شعب و  از عنفوان جوانى خويش را در شعب سپرى آرد به گونه

در بيست سالگى از آن خارج شد و اين خود تجربه جديدى بود آه او را به ناچيز شمردن 
هاى بزرگ،  مسئوليتخطرات، عادت داد  و براى برخورد با حوادث ناگهانى و 

نزديك ساخت چنان آه بر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(شايستگى بخشيد و بيشتر به رسول خدا
شدن در ذات مقدس بارى تعالى و عشق و محبت  صبر و شكيبايى و فرمانبردارى و فانى

 .، عادت داد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(به رسول خدا

 

  در هجرت به طائف)عليه السالم(امام

پس از وفات ابوطالب، در مّكه شخصى نبود آه قريش از او حساب ببرد و حرمتى 
نگاه دارد، در نتيجه برستيزه جويى و آزار و اذيت قريش افزوده شد و انبوه حوادث به 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رو آورد تا آن جا آه پيامبر اآرم)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
 :فرمود

 )٩٦(.گونه تعّرضى به من نداشت لب زنده بود قريش جرأت هيچتا ابو طا

بايست با تغيير مكان خود، به   ناگزير مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(از اين رو، پيامبر اآرم
رهسپار گردد آه از امنّيت بيشترى برخوردار باشد تا بتواند از آن جا حرآت جايى 

خويش را در راستاى  رسالت اسالمى به  آليه نقاط جزيرة العرب و سراسر گيتى، 
آن حضرت آار خود را از طائف . رفت به همين دليل، خود نزد قبايل مى; گسترش دهد

ه تنها قبيله ثقيف به او پاسخ مثبت نداد، شروع آرد، پس از ده روز اقامت در آن جا، ن
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صلى اهللا عليه وآله (بلكه آودآان و خدمتكاران و بردگان خويش را به اذيت و آزار رسول خدا

 . وادار آرده، وجود مقدس او را آماج سنگ قراردادند)وسلم

 به اتفاق زيد بن حارثه با تحّمل ضربات سنگ، آودآان را از ادامه )عليه السالم(على
اى آه در اين حادثه هر  داشتند به گونه  باز مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(تعّرض به نبى اآرم

 مورد اصابت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(دو زخمى شدند، با اين همه وجود نازنين رسول خدا
 )٩٧(.ها قرار گرفته و خون از ساق پاهاى مبارآش جارى گشت سنگ

ها با   چند هجرت ديگر داشته آه طى آن)صلى اهللا عليه وآله وسلم(روايت شده پيامبراآرم
حضور ميان قبايل در جهت انتشار رسالت اسالم و پا بر جا ساختن آن، به فّعالّيت 

 آسى با او همكارى )عليه السالم(پرداخته و در اين خصوص جز على بن ابى طالب
نزد قبيله عامر بن صعصعه و ربيعه و بنى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(سول خداوقتى ر. آرد نمى

 .آرد  گام به گام  او را همراهى مى)عليه السالم(، على)٩٨(شيبان رهسپار گرديد

 

  در بيعت عقبه دّوم)عليه السالم(على

صلى اهللا (ن رسول اآرمزمانى آه بر ديدار تاريخى نخستين مسلماناِن مدينه با رهبرشا

 به طور نهانى در خانه عبد المطلب توافق حاصل شد، حمزه عموى پيامبر و )عليه وآله وسلم
 و بيعت، به بهترين شكل ممكن انجام )٩٩(على و عباس در آنار رسول خدا قرار داشتند

 .پذيرفت

يدار و عملى شدن آن اتخاذ شده بود با وجود تمام تدابيرى آه براى نهان داشتن اين د
و حتى خوِد مسلمانان از تشكيل آن بى اطالع بودند، خبر آن به مشرآان رسيد، آنان 

عليهما (مسلحانه به طرف محل اجتماع حرآت آردند ولى حضرت حمزه به اتفاق على

 شدند،  ها بستند، دشمنان ماجراى اجتماع را از حمزه جويا  با شمشير راه را بر آن)السالم
 .وى آن را انكار آرد و مشرآان مأيوسانه باز گشتند

 در اين رخداد مهم و گردهمايى تاريخى، حاآى از نقش )عليه السالم(حضور على
با )عليه السالم(زيرا امام. ترين لحظات دعوت و تاريخ رسالت است  در مهم)عليه السالم(على

هاشم از آن  سالم و حمايت و پشتيبانى بنىحضور خود توانست چهره مناسبى از پيامبر ا

                                                           
 .١٢٧ / ١يد شرح نهج البالغه ابن ابى الحد.  ٩٧

 .١٢٥ / ٤همان  . ٩٨  
 .١٧٤ / ٢سيره حليمى .  ٩٩



بزرگوار، براى انصار ترسيم نمايد آه در پى آن اعتماد و اطمينان آنان به دعوت و 
 .رسالت اسالم، افزايش يافت

ترين مردان بنى هاشم چون   از شجاع)صلى اهللا عليه وآله وسلم(يارى خواستن پيامبر اآرم
آوردن  ورى و بيباآى معروف بودند در راستاى فراهم آه به دال)عليهما السالم(حمزه و على

آميز و تدبيرى  حمايت آافى از رسول خدا و رسالت نوعى برنامه ريزى موّفقيت
 .شد ناپذير تلّقى مى خلل

 

 على در شب هجرت 

 آن را در پى قرار )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فضاى باز و گسترده اسالمى آه پيامبر اآرم
 نقطه آغازين راه )١٠٠(اوس و خزرج در بيعت عقبه دوم، ايجاد نمودداد صلحى آه با 

تر و گامى بلند در جهت ساختار جامعه دينى باايمان،  يابى رسالت اسالم به جهانى وسيع
بلِّغان برگزيده مخلصى آه به دنبال گسترش اسالم در مدينه با تالش م. به شمار مى آمد

براى خدا و نشر تعاليم اسالم از خود فدا آارى نشان دادند، آن سامان به سرزمينى امن 
براى مسلمانان تبديل گشت آه در جهت تبلور امور فرهنگى و تربيتى و رسالت الهى در 

 .جامعه جزيرة العرب پايگاهى مرآزى و مهم تلقى مى شد

 اذيَّت و تحت فشار قرار دادن مسلمانان و مجبور ساختن آن گاه آه قريش بر آزار و
ها از يارى پيامبر و گستاخى و  آنان بر دست برداشتن از آيين اسالم و دلسرد آردن آن

به ياران خود فرمان هجرت به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ظلم و ستم خود ادامه داد، پيامبراآرم
 :مدينه داد و فرمود

 .است زمين امن و برادرانى آه در آنار ايشان زندگى آنيد قرار دادهخداوند براى شما سر 

هاى آوچك و پنهانى و  بدين ترتيب، ياران حضرت در چند مرحله به صورت دسته 
 )١٠١(.دور از چشم قريش رهسپار مدينه گرديدند

 از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ها و فشار و تكذيب و تهديدى آه پيامبراآرم با همه دشوارى
 :دور و نزديك با آن روبرو شد و فرمود

 ;ما ُاوذي احٌد مثل ما أوذيت في اهللا«

 .)١٠٢(»هيچ آس مانند من در راه خدا آزار و اذيت نديد
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گاه  ولى اميد وى به پيروزى بر دشمنان و موفقيت در راه تبليغ رسالت اسالم، هيچ
تر از قريش و توطئه هاى  به ضعف نگراييد و اعتماد آامل وى به ذات بارى تعالى قوى

هاى  آنان بود و قريش، اين واقعيت را در وجود پيامبر سراغ داشت و خطراتى آه سال
يافت زيرا تصور مى آرد اگر پيامبر  ، برايش تجسم مىها پرده مى داشت بعد از آن

امكان يابد به ياران خود ملحق شود و از مدينه به عنوان مرآز و خاستگاهى در جهت 
به همين . ها به خطر خواهد افتاد گسترش رسالت خود استفاده آند، قطعًا موجوديت آن

رود براى نابودى وى، به دليل به تدارك نيرو پرداخته و قبل از آن آه فرصت از دست 
برنامه ريزى نشستند، مشروط به اين آه مسؤليت آشتن آن حضرت را يك شخص يا 
قبيله به تنهايى بر عهده نگيرد، تا بنى هاشم در جهت خونخواهى پيامبرشان نتواند باهمه 

 .قبايل از در جنگ و ستيز وارد شود بلكه با گرفتن خونبها از آنان، راضى گردد

همايى دار الندوه آه آراء و نظرات فراوانى ميان قريش رد و بدل شد، پس از گرد
شمشيرى برنده  شد از هر قبيله جوانى شجاع و دلير مأمور شود تا با تصميم گرفته
اش به محاصره در آورده و يكباره بر او   را در خانه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

و در تعيين زمان اجراى اين نقشه، بايكديگر به هجوم ببرند و وى را به شهادت برسانند 
نازل و حضرت را از ماجرا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(جبرئيل بر رسول اآرم. توافق رسيدند

اگاه ساخت و به او دستود داد آن شب را در بستر خويش نخوابد و بدو اجازه هجرت داد 
 در جريان توطئه دشمن قرار داد و به او على را)صلى اهللا عليه وآله وسلم(در اينجا پيامبر اسالم

فرمان داد تا در استراحت گاه وى در بسترش بخوابد و به وى سفارش آرد پس از 
ها باز گرداند  هاى مردم را به صاحبان آن هايش را بپردازد و امانت هجرت وى، بدهى
 :و نيز به او فرمود

دى، مهياى هجرت به سوى خدا و رسول هر گاه امورى را آه به تو محّول آردم سر و سامان بخشي

 )١٠٣(.ام به تو، بسمت ما حرآت نما باش، و به مجرد رسيدن نامه

در تاريخ مى )عليه السالم(در اين جا صفحه زرين ديگرى از صفحات عظمت على
 را با روحى سرشار از ايمان و )يه وآله وسلمصلى اهللا عل(درخشد زيرا او فرمان رسول خدا

صبر و بردبارى و اطمينان، پذيرا شد و بدين سان آامل ترين نوع اطاعت و 
فرمانبردارى بى چون و چرا در اجراى وظيفه و مسئوليت را براى ما ترسيم نموده، وى 
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جام داد و آگاهانه تسليم رهبر بود و در راه عقيده و آرمان و مكتب جانفشانى بزرگى ان
 :عرضه داشت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(تنها در پاسخ رسول اآرم

 مانى؟ اگر جانم را فدايت آنم شما زنده مى!  اى رسول خدا

 :فرمود

 . است پروردگارم آن را به من وعده داده! آرى

  از سالمتى خود وى را آگاه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(از اين آه رسول خدا)عليه السالم(على
 و سپس پيامبر او را در آغوش آشيد و )١٠٤(ساخت لبخندى زد و سجده شكر به جا آورد

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( نيز از فراق و جدايى رسول خدا)عليه السالم(اشك شوق ريخت و على
 .)١٠٥(افتاد به گريه

 را آه )صلى اهللا عليه وآله وسلم( عباى ويژه رسول خدا)عليه السالم(بافرارسيدن شب، على
حضرت همواره آن را مى پوشيد، به تن آرد و با نفسى مطمئن و خاطرى  آرام و 

اى آه بدو محّول شده  و شادمان از سالمتى وجود رسول  پروا و مسرور از وظيفه بى
 در بستر آن بزرگوار آرميد، جوانان قريش آه سراسر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم
ودشان را شرارت فرا گرفته بود باشمشيرهاى برهنه از راه رسيده و خانه رسول وج
را به محاصره در آوردند و از روزنه در به محلى آه معموًال )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

خوابيد نگريستند، شخصى را در بستر خفته ديدند، با ديدن وى به وجود پيامبر  پيامبر مى
رسول . دند و از موفقيت طرح و نقشه خود اطمينان يافتنددر منزل يقين حاصل آر

اى از خانه پنهان شده بود، ثلث آخر شب از خانه  آه درگوشه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا
گرديد و در آن مخفى شد تا از آن به بعد هجرت مبارك » ثور«بيرون و رهسپار غار 
 .خويش را استمرار بخشد

لد بن وليد در حرآت بود، با فرارسيدن لحظه اجراى دشمنان آه پيشاپيش آنان خا
 از جاى خويش )عليه السالم(نقشه خود به خانه پيامبر اآرم يورش بردند، ناگهان على

جمعيت از مقابل حضرت .  ها حملهور شد برجست و شمشير خالد را برگرفت و بر آن
عليه ( شدند علىگريخته و به بيرون خانه فرار آردند و حال پيامبر را از او جويا

و اين گونه، خداوند سالمتى وجود مقدس .»نمى دانم به آجا رفته است«: فرمود)السالم
 .پيامبر اآرم و گسترش رسالتش را مقرر فرموده بود
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نظيرى آه   با عملكرد شگفت انگيز خود و اقدام شجاعانه و روش بى)عليه السالم(على
مسير تغيير ساختار و اصالح جامعه و اتخاذ آرد، سّنت جانفشانى و فداآارى را در 

رهروان طريق عقيده وجهاد، بنا نهاد و در اين راستا هدفى جز رضاى خدا و سالمتى 
وجود نازنين پيامبراآرم و گسترش رسالت مبارك آن حضرت نداشت و اين آيه مبارآه 

 :در شأن او نازل گشت

 ;)١٠٦()اِت اِهللا َواُهللا َرُؤوٌف ِباْلِعباِدَوِمَن اْلّناِس َمْن َيْشري َنْفَسُه إْبِتغاَء َمْرض(

برخى از مردم براى آسب رضايت الهى، جان خويش را سودا مى آنند و خداوند نسبت به بندگانش 

  .مهربان است

 

  افتخار فرشتگان)عليه السالم(على

 براى قريش تجاوز )صلى اهللا عليه وآله وسلم( در بستر رسول اآرم) السالمعليه(خوابيدن على
گر، ذّلتى آشكار به شمار مى رفت چرا آه آمال و آرزوهاى آنان در آشتن رسول 

به يأس مبدل گشت و طرح و برنامه هاى آن هابه شكست انجاميد، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا
ام و منزلت ايمان فزونى يافت زيرا ثواب و ارزش بينى شيطان به خاك ماليده شد و مق

هيچ عملى به پايه خوابيدن در بستر پيامبر نمى رسيد، چرا چنين نباشد در صورتى آه 
 :خداوند با اين عمل، بر فرشتگان خويش فخر و مباهات نمود، روايت شده

خوابيد، خداوند  )صلى اهللا عليه وآله وسلم( در بستر رسول خدا)عليه السالم(شبى آه على بن ابى طالب«

من ميان شما دو تن، پيمان برادرى  ايجاد آرده و عمر يكى از : به جبرئيل و ميكائيل وحى فرمود

يك حاضريد پذيراى مرگ شويد و زندگى را به  ام، آدام تر از ديگرى قرار داده شمارا طوالنى

ده و به آن ابراز عالقه آردند، خداوند به آنها وحى ديگرى واگذاريد؟ هر دو فرشته زندگى را بر گزي

صلى اهللا عليه وآله (آيا نخواستيد بسان على بن ابى طالب باشيد آن گاه آه ميان او و محمد: فرمود

پيمان برادرى ايجاد آردم، على در بستر او خوابيد تا جان خويش را فداى وى سازد، و زندگى )وسلم

 به زمين فرود آييد و على را از شر دشمن حفاظت آنيد، جبرئيل فرود را به پيامبر واگذاشت؟ اآنون

آفرين بر تو اى فرزند ابو : آمد و باالى سر و ميكائيل پايين پاى حضرت نشست جبرئيل مى گفت
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طالب، چه آسى نظير توست؟ خداوند به وجود تو بر فرشتگان خويش باالى هفت آسمان فخر و 

 )١٠٧(.مباهات مى آند

 

 مأموريت هاى پس از ليلة المبيت 

امنيت الهى با نزديك شدن سپيده دم نخستين روز هجرت مبارك، آه سايه آرامش و 
 را در هر گامى آه به سمت مدينه مقّر و پايگاه جديد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم

رسالت اسالمى بر مى داشت، در ميان گرفته بود، بر سرور و شادى على افزوده مى 
هاى زيادش به پايان رسيد بى  آن شب هراس انگيز با احتماالت فراوان و دشوارى. شد

 شود و آن بزرگوار توانست )عليه السالم(و ياحادثه ناگوارى متوجه امامآن آه خطر 
مأموريت خويش را به شكلى آامل به انجام رساند آه در مقام اجرا و پياده آردن آن در 

 . سطح بسيار بااليى از دقت و آگاهى قرار داشت

ده آسى جز  مسئوليت هاى ديگرى نيز وجود داشت آه از عه)عليه السالم(در برابر امام
 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بر گرداندن امانت هايى آه نزد رسول خدا: او ساخته نبود از جمله

 به دليل امانتدارى و اخالص پيامبر - آه بيشتر آن ها مشرك بودند - بود صاحبان آن ها 
 به راست زيرا پيامبر ميان قريش.  به آن بزرگوار اعتماد داشتند)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم

گويى و امانتدارى معروف بود هم چنين عرب هايى آه در موسم حج به آن ديار مى 
آمدند زر و زيور و دارايى خويش را نزد آن حضرت به امانت سپرده بودند و رسول 

آرد و در امانت هاى   هيچ گاه بر خالف تعهدات خود عمل نمى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا 
يد هر چند شرايط موجود دشوارمى نمود و در آن لحظات زود خويش خيانت نمى ورز

گذرى آه انسان عاقل را مات و مبهوت مى ساخت و خطرات، وجود مقدس پيامبر را 
تهديد مى آرد حضرت فراموش نكرد آن مأموريت را به فردى بسپارد آه به بهترين 

 نبود چرا آه آن )عليه السالم(شكل ممكن آن را به انجام رساند و چنان شخصى جز على
 و امانت سپردگان و دارايى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(حضرت به امور مربوط به رسول خدا

 .اى بر خوردار بود ها، آشناتر از همه واز قدرت و توان فوق العاده آن

ها رساند و سپس در  ها را به صاحبان آن  امانت)عليه السالم(بدين ترتيب، على
آيا آسى هست آه امانتش به وى باز گردانده نشده ! مردم «:لند اعالم آردمسجدالحرام با صداى ب

و چون آسى  »باشد؟ آيا آسى هست آه سفارشى داشته باشد؟ آيا آسى هست آه از پيامبرطلبى داشته باشد؟
بن ابى  على. پيوست)صلى اهللا عليه وآله وسلم(حاضر نشد، رهسپار مدينه شد و به رسول خدا
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تنها سه روز )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم) هجرت( بعد از )ليه وآله وسلمصلى اهللا ع(طالب
 )١٠٨(.آرد در مكه درنگ

 

 )عليه السالم(هجرت امام على

رسيد و مورد » قبا« باآرامش و امنيت به منطقه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
اى به  استقبال انبوه جمعيت انصار قرار گرفت و از آنجا توسط ابو واقد ليثى نامه

نوشت و در آن به او فرمان داد به سوى وى حرآت نموده و شتابان به آن )عليه السالم(على
 رسيد )عليه السالم( به على)مصلى اهللا عليه وآله وسل(وقتى نامه رسول خدا. حضرت بپيوندد

حضرت براى تدارك مقدمات حرآت تعدادى شتر خريدارى آرد و مهياى خروج از مكه 
شد و به مسلمانان مستمندى آه با او در شهر باقى مانده بودند دستور داد از تاريكى شب 

سانند بر) محلى در نزديكى مكه(اى اندك به ذى طوى  استفاده آنند و خود را با بار و بنه
آه حرآت به سمت مكه به همراه )عليه السالم(و بدين سان، سومين مسئوليت دشوار على

صلى اهللا (فاطمه دخت رسول اآرم ) يعنى(حضرت به همراه فواطم . زنان بود، آغاز گرديد

  و فاطمه بنت أسد مادر خود و فاطمه دختر زبير بن عبد المطلب و فاطمه )عليه وآله وسلم
و ابو واقد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مكه خارج گرديد و أيمن غالم رسول خدادختر حمزه از 

 )١٠٩(.ليثى نيز در پى آنان حرآت آردند

راند تا  راند از شّدت ترس و بيم، شتران را به سرعت مى ابو واقد آه شتران را مى
دشوار آمد آه زنان بنى هاشم را در اثر )عليه السالم(ها دست نيابند، بر علىدشمنان به آن 

زنان ! ابو واقد«: سرعت شتران با آن رنج و ناراحتى ببيند از اين رو، به ابو واقد فرمود

 و حضرت خود شخصًا شتران را به آرامى راند و براى »بدنى ضعيف دارند با آن ها مدارا آن
 : آرد رهان خويش اين شعر را زمزمه مىايجاد آرامش در دل هم

 يكفيك رّب النَّاِس ما أهّمكا*** وليس اّال اهللا فأرفع ظّنكا 

است، بنا  قدرتى برتر از خدا وجود ندارد، گمانى غير از اين نداشته باش، حمايت او تو را آافى

 . براين چه دغدغه دارى

آرد تا در مسير راه به  مى هم چنان آاروان را به آرامى رهبرى )عليه السالم(على
رسيد، در اين منطقه مأمورانى آه قريش براى دستگيرى امام و » ضجنان«باالى منطقه 

اين . همراهانش و باز گرداندن آن ها به مكه گسيل داشته بودند، به آاروان رسيدند
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غالم حرب بن » جناح«جمعيت آه هفت سوار جنگاور و نقاب زده را تشكيل مى دادند 
شترها «: به أيمن و ابو واقد دستور داد)عليه السالم(على. نيز آنان را همراهى مى آردامّيه 

خود جلو آمد و زنان را پياده )عليه السالم(و امام» را بخوابانيد و زانوهاى آن هارا ببنديد
اى : آرد و سپس باشمشير در برابر سواران دشمن قرار گرفت، آنان به حضرت گفتند

دى مى توانى اين زنان را نجات دهى، پدرت به عزايت بنشيند، تصور آر! خيانتكار
 . برگرد

از اين سخن امام خشم و نفرت » ...اگر برنگردم چه؟«:  فرمود)عليه السالم(امام على
 .زنيم بايد بر گردى در غير اين صورت گردنت را مى: آنان فزونى گرفت و به او گفتند

 هارا َرْم دهند و بدين وسيله در دل زنان برخى از آنان به شتران نزديك شده تا آن
به » جناح«.  آنان را از آن آار بازداشت)عليه السالم(ايجاد رعب و وحشت آنند آه على

جاخالى داد )عليه السالم(سرعت به سمت امام آمد و ضربتى بر حضرت وارد آورد آه امام
ساخت و شمشير به اى بر آتف او فرود آورد آه او را به دو نيم  و با چاالآى ضربه
 و آن گاه پياده بر ساير سواران حمله برد و آن ها با بيم و هراس )١١٠(آتف اسب او رسيد

اى پسر ابو طالب از ما درگذر و متعّرض  ما : از مقابل حضرت گريختند و به او گفتند
 .مشو

ر و پسر عموى خود رسول من اينك به سوى براد«: به آنان فرمود)عليه السالم(امام
ام هرآس دوست دارد بدنش را قطعه قطعه سازم و خونش  روانه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

سپس . ، سواران باهراس و وحشت پابه فرار گذاشتند»را بريزم به من نزديك شود
زانوان شتران خود را «:رو به ايمن و ابو واقد آرد و به آنان فرمود)عليه السالم(امام
رسيدند در » ضجنان«و بدين سان آاروان به حرآت خويش ادامه داد، تا به  »ازآنيدب
جا يك شبانه روز اتراق آردند تا برخى از مسلمانان مستضعف به آنان بپوندند و شب  آن

را در آن جا بسر برد و فواطم تا سپيده دم خدا را در همه حال ياد مى آردند سپس 
با آنان به جا آورد و به راه خويش ادامه داد، منزلى را پس نماز صبح را )عليه السالم(على

اى از ياد خدا غفلت نورزيد تا وارد مدينه  از منزل ديگر پشت سر را گذاشت و لحظه
 . شدند

قبل از ورود آنان به مدينه در بيان مقام و منزلت پاداشى آه خداوند براى آنان مهيا 
 :آرده بود وحى الهى نازل شد آه
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الّذيَن يذآُرون اهللا قيامًا وُقعودا وعلى ُجنوِبهم ويتفّكُرون فى َخْلق (
فالذين هاَجروا وُأخِرجوا ِمن دياِرِهْم ... فأسَتجاَب َلُهم رّبهم...السَّمواِت
 )١١١(;واهللا عنده حسن الّثواب... و الدخلّنهم جنات... سبيلي وقاتلوا وأوذوافي

اند ياد مى آنند و در اسرار  آنان آه خدا را در حال ايستاده و نشسته و آن گاه آه بر پهلو خوابيده

آنان آه در راه خدا ... خداوند درخواست آن ها را پذيرفت... ها و زمين مى انديشند آفرينش آسمان

هارا به  آن... ن آزار و اذيت ديدندهاى خود بيرون رانده شدند و در راه م هجرت آردند و از خانه

 .ها نزد پروردگار است باغ هاى بهشتى وارد مى آنم و بهترين پاداش

بر عمرو بن عوف وارد شد و بيش » قبا« در منطقه  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
از ده روز نزد آنان اقامت فرمود و نمازهاى پنجگانه را شكسته به جا آورد، مردم به 

آيا نزد ما اقامت مى فرمايى تا برايتان منزل و مسجدى : داشتند ت عرضه مىحضر
من در انتظار على بن ابى طالب هستم و به او «: تدارك ببينيم؟ در پاسخ مى فرمود

ام به من بپيوندد و تا على نزدم نيايد اقامتگاهى انتخاب نمى آنم و إن شاء اهللا  فرمان داده
 !)١١٢(»!به زودى از راه خواهد رسيد

 بدان جا رسيد، پاهاى مبارآش در اثر پياده روى و شدت )عليه السالم(زمانى آه على
 او را با آن وضعيت مشاهده )صلى اهللا عليه وآله وسلم(گرماآماس آرده بود، وقتى رسول خدا

 و آرد اشك از ديدگانش جارى گشت و آن گاه دستان مبارآش را بر پاهاى على آشيد
  )١١٣(.امام بعد از آن احساس درد و ناراحتى نكرد

 رسيد حضرت به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدمت رسول خدا)عليه السالم(آن گاه آه على
ن عوف گرديد و براى آنان نقشه از قبا رهسپار منطقه بنى سالم ب)عليه السالم(اتفاق على

مسجدى طراحى و قبله آن را تعيين فرمود و در آن، دو رآعت نماز گزارد و دو خطبه 
عليه (شد و على خواند و همان روز سوار بر شترى آه با آن از مكه آمده بود، راهى مدينه

. مى شداى از آن بزرگوار جدا ن گام به گاِم پيامبر در حال حرآت بود و لحظه)السالم
 بر ابو ايوب انصارى )عليه السالم(به اتفاق على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(سرانجام رسول خدا

وارد شد و به بناى مسجد خويش پرداخت و پس از آماده شدن خانه خود و على، به 
 )١١٤(منازل خويش منتقل شدند
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 )اهللا عليه وآله وسلمصلى (راِز خوابيدن امام در بستر پيامبر

 شب هجرت در بستر پيامبر به منزله اعالن پختگى )عليه السالم(خوابيدن امام . ١

دارى جانشينى پيامبر   و شايستگى وى در عهده)عليه السالم(شخصيت الهى امام على

 در هر امر دشوار ورخداد پراهميت و دعوت مهم، به شمار )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم

 .آمد مى

 و خوابيدن در )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  با پوشيدن رداى رسول اآرم)عليه السالم(امام. ٢

بستر آن بزرگوار و اين عمل ،خويشاوندى را به ارتباط در دين و عقيده مرتبط 

صلى ( همان جان رسول خداست)عليه السالم(ىساخت و تأآيد بر اين اصل بود آه جان عل مى

درساير مسئوليت هاى مربوط به امور )عليه السالم( به ويژه آن گاه آه امام)اهللا عليه وآله وسلم

 .  عمل نمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(مالى و اجتماعى مخصوص رسول اآرم

ولى خودآه گيرى اص  در مكه و اعالن موضع)عليه السالم(سه روز درنگ امام . ٣

 ثابت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پروا و با اطمينان اظهار داشت بر همان شيوه رسول اآرم بى

قدم است و دستورات حضرت را اجرا و مسئوليت هايى را آه به وى سپرده در آمال 

آرامش و دقت انجام خواهد داد و آن گاه آه در برابر ديدگان قريش آشكارا هجرت 

 . ، دليل بر شجاعت و دالورى آن بزرگ مرد استخويش را آغاز آرد

 برخى از )صلى اهللا عليه وآله وسلم( به جاى پيامبر)عليه السالم(در ماجراى خوابيدن امام  . ٤

زواياى شخصيت آن حضرت مثل شجاعت و دالورى امام و قدرت نفسانى و جسمى و 

دستورات الهى پختگى ذهنى و آگاهى دينى آن بزرگوار و ظرفيت پذيرى نسبت به 

 .نمودارگشت

 

 

  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(امام على از هجرت تا وفات رسول اآرم: مرحله سوم

  و پيمان برادرى)عليه السالم(على . ١

 هسته جامعه اسالمى را تشكيل داد و تصميم )صلى اهللا عليه وآله وسلم(زمانى آه رسول خدا
گيرى صريح  گرفت ارتباط و همبستگى بين افراد آن جامعه را بيشتر آند، در يك موضع

و روشن ميان مسلمانان پيمان برادرى ايجاد آرد تا بدين وسيله يكى از ارآان اساسى 
احكام اسالم راستين راآه رسالت اسالمى در مراحل نهانى و آشكار خود آن را مى طلبيد 

 نخستين مرحله ايجادپيمان برادرى در اسالم قبل از هجرت تحكيم ببخشد، بدين ترتيب،



 ميان مهاجران و انصار عقد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(در مكه صورت پذيرفت و رسول خدا
برادرى ايجاد نمود، با بررسى موضوع پيمان برادرى مالحظه مى آنيم آه رسول 

از افراد با نظير خودش پيمان  در اين ماجرا ميان هر يك )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم
 )١١٥(.برادرى برقرار آرده است

چراآه  مساله پيمان برادرى عملى استراتژيك و گسترده تلقى مى شد و در روند 
حرآت رسالت اسالمى، از نشانه هاى حرآت آفرينى بر خوردار بود و از طريق پل 

شود، خالقّيت نيز به وجود آمده و  ه انديشه ها بارور مىارتباط برادرى همان گونه آ
 . تر مى گردد روابط ميان مسلمانان نيز بايكديگر نزديك

 ميان ياران خود پيمان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(روايت شده هنگامى آه پيامبراآرم
رقرار برادرى ايجاد آرد ميان ابو بكر و عثمان و عبد الرحمان بن عوف، اين پيمان را ب

 )١١٦(.ساخت ولى ميان على بن ابى طالب و آسى عقد برادرى ايجاد نكرد

 : به آن حضرت عرضه داشت)عليه السالم(على

 )از ناراحتى(وقتى ديدم شما ميان يارانت غير از من پيمان برادرى برقرار آردى ! اى رسول خدا

روح از بدنم رفت و پشتم شكست، اگر اين آار را به خاطر نگرانى وخشم از من انجام دادى، 

 .صاحب اختياريد، هرگونه شما خواستيد عمل آنيد

 :فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

غير و الّذي َبَعَثني بالَحّق، ماأخّرتك اّلا لنفسي و انت مّني بمنزلة هارون من موسى «

 ;»أنَّه النبيَّ بعدي و انت أخي و وارثي

 سوگند به آن آس آه مرابه حق و هدايت برآنگيخته، تورابه خاطر ايجاد

پيمان برادرى باخودم در آخر قرار دادم،نسبت تو به من بمنزله نسبت هارون به موسى است با اين 

  .تفاوت آه پس از من پيامبرى نخواهد آمد، و برادر و وارث من هستى

 چه چيز از تو به ارث مى برم؟ : عرض آرد

 :فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

ها آتاب پروردگار و  آن چه را پيامبران پيش از من به ميراث نهادند، به ارث مى برى و ميراث آن

 )١١٧(.دارى سنت پيامبرشان بود و تو در بهشت آنار من در قصرم جاى

                                                           
 . ١٩٤آفايت الطالب حافظ آنجى  . ١١٥
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 . )١١٨(و دومين پيمان برادرى در مدينه، چندماه پس از هجرت ايجاد شد

 

 

 

 )عليها السالم( با زهرا)عليه السالم(ازدواج على . ٢

پس از استقرار و آرامش مسلمانان و جايگزين شدن احكام و دستورات اسالم در دل 
صلى اهللا عليه (ها در دفاع از رسالت و پيامبر اآرم آنان و پديدار گشتن قدرت و شوآت آن

الب فرهنگى اجتماعى فراگيرى اى متمدن و انق ، ارتباط ميانشان در قالب جامعه)وآله وسلم
 آه خداوند او را در فهم و دريافت و ابالغ و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(به رهبرى رسول خدا

 بود )عليه السالم(تربيت و اجراء، از خطا مصون داشته بود، شكوفا گرديد و اينك اين على
فاع از عقيده آه بيش از بيست بهار از عمر شريف او سپرى شده و در عرصه جهاد و د

پرداخت و در آليه امور مربوط به  و آرمان و رسالت اسالمى، به مبارزه و نبرد مى
 در آنار آن حضرت قرار داشت و در دل پيامبر از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

آرد و از همه مسلمانان به  اى برخور دار بود، با او زندگى مى جايگاه بسيار برجسته
 .بودوى نزديك تر 

 دخترش )صلى اهللا عليه وآله وسلم(با گذشت دو سال از هجرت و در خانه نبى اآرم
 براى )١١٩( به سن آمال رسيد و جمع زيادى از جمله ابوبكر و عمر)عليها السالم(زهرا

گرفتند و   بر يكديگر پيشى مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خواستگارى وى از پيامبر خدا
در ارتباط با «: فرمود نهاد و مى حضرت با بيانى پسنديده، دست رد بر سينه آن ها مى

 نيز از جمله عالقه مندان به )عليه السالم(على» ازدواج زهرا در انتظار فرمان خدا هستم
موضوع ازدواج باآن مخدره بود، ولى شرم و حيا و تنگ دستى، مانع مطرح آردن اين 

 از دارايى و ثروتى بر )عليه السالم(مى گشت زيرا على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(با رسول خدا
خوردار نبود ولى با تشويق برخى از ياران پيامبر، وى نيز به خواستگارى حضرت 

 رفت، از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا رفت، وقتى به قصد اين امر نزد رسول)عليها السالم(زهرا
 به هدف وى پى برد از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبراآرم.  وحيا سر به زير افكنده بودشرم
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عليه (على. اى گشاده با او رو برو شد و به آرامى خواسته او را جويا شد اين رو، باچهره

آيا حاضرى فاطمه را به ازدواج من ! اى رسول خدا«: با صدايى ضعيف پاسخ داد)السالم
 » در آورى؟

ضمن خوشامد گويى به على، نزد پاره تنش زهرا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ول اآرمرس
را براى ازدواج با او، به وى ابالغ آند، لذا به دخترش )عليه السالم(رفت تا عالقمندى على

من از پروردگار خود خواستم تو را به ازدواج بهترين و محبوبترين آفريدگان «: فرمود
هاى على آگاهى دارى و اينك امروز به  ائل و ويژگىخود در آورد تو به فض

 »خواستگارى ات آمده، نظرت چيست؟

سكوت «:  سخنى نگفت و سكوت آرد، پيامبر در حالى آه مى فرمود)عليها السالم(زهرا

از نزد دخت گرامى اش خارج شد، سپس مسلمانان را گرد . »زهرا، رضايت و اقرار اوست
خدا به من فرمان داده فاطمه را به ازدواج على در «: مودآورد و با آنان سخن گفت و فر

خداوند به من دستور داده فاطمه «:  آرد و فرمود)عليه السالم(و آن گاه روبه على» ...آورم
 »آيا به اين ازدواج راضى هستى؟... را به ازدواج تو در آورم

 .و سپس سجده شكر به جا آورد» آرى، راضى هستم«: عرضه داشت

خداوند اين ازدواج را بر شما مبارك گرداند و از :  فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر
 .نسل شما فرزندانى بسيار و نيك سرشت عنايت فرمايد

 مبلغ پولى را آه از فروش زره خويش براى هزينه مهريه تهيه آرده )عليه السالم(على
و پيامبر به ابو بكر و بالل و عمار و  قرار داد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بود مقابل رسول خدا

. جمعى از صحابه و ام أيمن دستور داد جهيزيه مربوط به ازدواج را خريدارى نمايند
عرضه آردند، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ها را بر رسول اآرم وقتى خريدارى آردند و آن

وند، اين خدا«: فرمود حضرت آن وسائل را بادست مبارك خود زير و رو مى آرد و مى
 » .اى آه بيشتر ظروف آن هاسفالين است، مبارك گرداند ازدواج را بر خانواده

به آسانى و در آمال سادگى و بدون زحمت، مسأله خواستگارى و ازدواج آن دو 
هاى دختران مدينه به شمار  ترين جهيزيه بزرگوار عملى شد و جهيزيه عروس از ساده

و بنى هاشم اين ازدواج مبارك را جشن )يه وآله وسلمصلى اهللا عل(مى آمد و پيامبر اآرم
 )١٢٠(.گرفتند
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 و )عليها السالم(در ارتباط با ازدواج زهرا)صلى اهللا عليه وآله وسلم(روايت شده رسول خدا
اگر خداوند على بن ابى «:  پاسخ فرموددر. مورد نكوهش قرار گرفت)عليه السالم(على

 ».طالب را نيافريده بود، همتايى براى فاطمه وجود نداشت

عليه (خطاب به على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(در خبر ديگرى آمده است  آه رسول خدا

 )١٢١(».اگر تو نبودى روى زمين همتايى براى فاطمه وجود نداشت«: فرمود)السالم

 

 با پيامبر در ميادين جنگ

  در جنگ بدر-الف 

 باهجرت خود به مدينه در تاريخ بشرّيت به طور عام )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم
ارآان دولت او، پديدار و . و در تاريخ رسالت به شكل خاص، دوران جديدى گشود

از سويى قريش و همدستان مشرك . نان آشكار گشتهاى توان و قدرت  مسلما جلوه
ها، به ظاهر از َدِر صلح  ها و يهود مدينه آه از سر نفاق و سرپوش نهادن بر واقعيت آن

و آشتى در آمده بودند، براى نابودى اسالم و مسلمانان، از طرح و برنامه ريزى هاى 
با حكمت و دور )ه وآله وسلمصلى اهللا علي(اى آرام ننشسته بودند و رسول خدا نهانى لحظه

پرداخت و طبيعى بود آه در مقابل توطئه هاى  انديشى، به سر و سامان دادن امور مى
دشمنان اسالم و تحريكات آنان، موضعى ضعيف و انفعالى نشان ندهد، از اين رو، 

هايى از سپاهيان خويش را براى تهديد و بعضًا تعقيب دشمن به سوى آنان اعزام  دسته
 .شتدا مى

هاى بازرگانى و ارتباطى جزيرة العرب از موقعيتى  جا آه مدينه به دليل راه از آن
استراتژيك برخوردار بود، مسلمانان با افزايش جمعيت خود، به نيروى فشارى تبديل 

 به مدينه )عليه السالم(به مجرد ورود على. شده بودند آه مى بايست روى آن ها حساب آرد
،آن حضرت در تمام زواياى زندگى و امورى آه رسالت )يه وآله وسلمصلى اهللا عل(رسول خدا

اسالمى مى طلبيد و در ساختار دولت و گسترش آيين الهى، با نيروى فوق العاده و قدرت 
اى آه خدا به او ارزانى داشته و قدرت جمع زيادى با آن قابل مقايسه نبود،  و اراده

او به بازوى پرتوان پيامبر .دست به فعاليت زد)لمصلى اهللا عليه وآله وس(دوشادوش نبى اآرم 
ماند آه به وسيله آن دشمن را سرآوب مى ساخت و اين واقعيت را در آليه نبرد  مى

طبيعى است آه . در آن شرآت داشته به روشنى مى توان ديد)عليه السالم(هايى آه على
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ن بخش به موفقيت نبردها معموًال در نخستين درگيرى متوقف نمى شود، هر گروه در اي
 سر فصل آغازين نابودى قواى )١٢٢(دست يابد، برنده جنگ است چنان آه جنگ بدر

ها و فتوحات  نظامى جزيرة العرب به ويژه قريش و نقطه شروع و خاستگاه پيروزى
 . مسلمانان، به شمار مى آمد

 ُعتبه و شيبه پسران ربيعه و وليد پسر ُعتبه از صف ]در جنگ بدر[: منقول است آه
لشكر بيرون آمده و مبارز طلبيدند در آغاز، َعوْف و ُمَعوِّذ پسران عفراء وعبد اهللا بن 

شتافتند، مشرآان فرياد رواحه آه همگى از انصار بودند، براى مبارزه با آنان به ميدان 
 زدند شما آيستيد؟

 .از انصار: گفتند

شما هماوردانى گرامى هستيد، ولى ما را به شما نيازى نيست، بايد : در پاسخ گفتند
 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم. افراد هم شأنى از قبيله خودمان به جنگ ما بيرون آيند

 فرمان داد به مصاف آنان )عليه السالم(و علىبه عمويش حضرت حمزه و عبيدة بن حارث 
بيرون روند، هر يك از آنان به يك تن از طرف مقابل نزديك شدند به اين ترتيب آه  

 با وليد در گير شدند حضرت )عليه السالم(عبيدة بن حارث با عتبه، حمزه باشيبه، وعلى
 وليد راآشت و )السالمعليه (اى مهلت نداد و به هالآت رساند و على حمزه شيبه را لحظه

ميان عبيده و ُعتبه دو ضربت رد و بدل شد و هر يك ديگرى را مجروح ساخت آه حمزه 
 آن گاه آتش نبرد بين طرفين )١٢٣(.و على بر ُعتبه يورش برده و او را به هالآت رساندند

صورت جنگى نا برابر، شعله ور گرديد، جبهه مسلمانان با تعداد از جنبه نظامى به 
 تن آه با ايمان و اعتقاد مى جنگيدند و از حق دفاع آرده و مردم را به حق فرا مى ٣١٣

 تن بود آه براساس غرور و تعصب جاهلى ٩٥٠خواندند و جبهه قريش متشكل از 
صلى اهللا عليه وآله (ى رسول اآرمآردند، در اين جا عناصر جديدى از جمله دعا مبارزه مى

در جنگ )عليه السالم(و پايدارى و دالور مردى حضرت حمزه و توانمندى اميرمؤمنان)وسلم
 .دخالت داشتند

 و دلير مردان لشكر اسالم به قلب سپاه قريش تاختند و خود )عليهما السالم(على و حمزه
اى جنگ در گرفت آه سرها از  و تعداد زياد دشمنانشان را فراموش آرده بودند به گونه

ها جدا و به آسمان پرتاب مى شد و خداوند، مسلمانان را باتوان و عزم واراده و  بدن

                                                           
اى نوزدهم آن ماه اتفاق افتاده  به آن جنگ بدر بزرگ گفته مى شود و در هفده رمضان سال دوم هجرى و به گفته . ١٢٢

 .  است
 .  ٣٥ / ٣ چاب مؤسسه اعلمى و تاريخ طبرى ١٣٥ و ١٣٤ / ٢آامل  .  ١٢٣



پايدارى، مورد حمايت قرار داد، بدين ترتيب مسلمانان تمام دشمنانى را آه از فرار باز 
ه هاى آنان  و تعداد آشت٧٠٢جا آه تعداد اسيران دشمن به  ماندند به اسارت گرفتند تا آن

 .به هفتاد تن رسيد

ها به دست باآفايت  روايات به صراحت بيان مى دارد آه بيشترين تعداد آشته
عليه ( تن توسط اميرالمؤمنين٢٤به هالآت رسيدند، بدين سان، حد اقل )عليه السالم(على

داشت و به نظر  تن ديگر نيز شرآت ٢٨آشته شدند و آن حضرت در آشتن )السالم
آشته شدند پهلوانان نامى و دالوران )عليه السالم(رسد همه آسانى آه به دست على مى

 )١٢٤(.قريش به شمار مى آمدند

اش در پيروزى جنگ،  افزون بر نقش برجسته)عليه السالم(در اين نبرد مهم، على
 )١٢٥(. را نيز بر عهده داشت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ل خداپرچمدارى رسو

: نقل شده مردى از بنى آنانه بر معاوية بن ابى سفيان وارد شد، معاويه به او گفت
 آيا در بدر شرآت داشتى؟

 بگو ببينم در آن عرصه چه ديدى؟: گفت! آرى: گفت

تر از  ما گرچه در آن صحنه بوديم ولى چيزى نديديم  و فتح و ظفرى نزديك: گفت
 .آن مشاهده نكرده بوديم

 چه را ديدى برايم توصيف آن؟ آن: معاويه گفت 

طالب را ديدم در سن جوانى چون شيرى دالور قهرمانانه،  على ابن ابى: گفت
نيروهاى دشمن را پاره پاره مى آرد و هر آس در برابرش پايدارى مى آرد صفوف 

آمد آن را نابود مى ساخت،  رساند و ضربتش بر هر چه فرود مى وى را به هالآت مى
هيچ يك از مردم را از خود گذشته تر از او نديدم، بر دشمن يورش مى برد و سپس چون 

ى دو چشم نيز از پشت سر داشت و در نگريست گوي روباهى زيرك باين سو آن سو مى
 )١٢٦(.جست و خيز به شير درنده مى ماند

 

 ب ـ در جنگ احد

قريش، شكست فاحش و به هالآت رسيدِن  سران و بسيارى از قهرمانان خود را در 
ست رفته خود، از اين رو، براى بازگرداندن اعتبار از د. جنگ بدر فراموش نكرده بود
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مشرآان و .  در پى انتقام از مسلمانان بر آمد و مدت يك سال به تدارك نيرو پرداخت
يهوديان هم پيمان با آن و هر آس آه به نوعى از دين اسالم ناراضى و بدان عناد مى 

ها پيوست و بدين ترتيب، قواى آفر و باطل براى رويارويى باحق با  ورزيد به آن
 تن در اوايل شوال سال ٠٠٠/٣د، سپاهيان آفر باتعدادى بالغ بر يكديگر همدست شدن

 .شدند سوم هجرى از مكه خارج

مسلمانان را گرد آورد و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(به مجرد رسيدن اين خبر به پيامبر اآرم
ها را به  در مورد اتخاذ موضعى مناسب، با آنان به مشورت پرداخت و سخن گفت و آن

و استقامت تشويق و به پيروزى و اجر و پاداش وعده داد و به اتفاق بيش از نبرد و صبر 
يك هزار تن از سپاهيان خويش آماده حرآت شد و پرچم خود را به على ابن ابى 

در اين جا . داد و ساير پرچم ها را ميان مهاجران و انصار توزيع آرد)عليه السالم(طالب
نان به ايفاى نقش پرداخت و عبد اهللا ابن ُابي جبهه نفاق در جهت به ضعف آشاندن مسلما

 )١٢٧(.سيصد تن از هواداران خود در جمع سپاه رسول خدا را از بين راه باز گردند

پيامبر هم چنان به راه خود ادامه داد تابه ُاحد رسيد و ياران خويش را مهياى آارزار 
به برنامه ريزى مناسب و دقيقى پرداخت تا پيروزى آنان را تضمين نمود و براى نبرد 

نمايد، بدين گونه آه پنجاه تير انداز را پشت سر مسلمانان در سمت آوه گمارد و 
هاتأآيد فرمود آه حتى اگر همه مسلمانان آشته شدند، در جاى خود بمانند و آن محل  بدان

 )١٢٨(.را ترك نكنند

سپاهيان نقش و . رسيد و خود را آماده جنگ ساخت» ُأحد«سپاه قريش نيز به  
ها را تقسيم بندى آردند و پرچم خود را به قبيله عبد الدار سپردند و طلحة بن  مسؤوليت

وارد آارزار شود پيامبر با ابى طلحة نخستين فردى بود آه پرچم را از آنان گرفت، تا 
اطالع  از اين ماجرا، پرچم را از على ستاند و به ُمصعب بن ُعمير آه از قبيله عبد الدار 
بود سپرد و اين پرچم تا زمانى آه ُمصعب به شهادت رسيد با او بود و سپس رسول 

 و اين جنگ در ماه شوال )١٢٩(باز گرداند)عليه السالم(آن را به على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا
 .سال سوم هجرى اتفاق افتاد

اى آه صفوف آراسته شد و طلحة بن ابى طلحه پهلوان نامى مشرآان از  لحظه
وى به سمت مسلمانان پيش تاخت و با صداى . صفوف لشكر خارج شد، جنگ در گرفت
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اى ياران محمد : ها را مخاطب ساخت وگفت يز آنبلند مبارز طلبيد و با سخنانى تحقيرآم
 شما مدعى هستيد آه خداوند ما مشرآان! 

را به وسيله شمشيرهايتان شتابان وارد دوزخ و شما را به وسيله شمشيرهاى ما روانه 
او را شتابان وارد  آيا هم اآنون ميان شما آسى هست آه شمشير من. بهشت مى آند

 .تاب راهى دوزخ سازد؟بهشت ويا شمشير او مرا با ش

 و ميان صفوف دو )١٣٠( از صف لشكر بيرون آمد و به سمت او رفت)عليه السالم(على
 در جايگاهى آه براى اشراف )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا. سپاه بايكديگر در گير شدند

عليه (على. ده بود قرار داشتبر ميدان جنگ و نظارت بر آن برايش فراهم ش

ضربتى بر طلحه وارد ساخت و پايش را قطع آرد و او نقش بر زمين شد و )السالم
وى عورت . پرچمش به زمين افتاد، حضرت به سمت او رفت تاسر از بدنش جدا آند

 را به خدا و حرمت خويشاوندى سوگند داد تا از )عليه السالم(خود آشكار ساخت و امام
 و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ف نظر آند، حضرت دست از او برداشت رسول خداآشتن او صر

 .مسلمانان با شادى از نتيجه اين جنگ، نداى تكبير سر دادند

پس از او برادرش عثمان بن ابى طلحه به ميدان شتافت و پرچم را به دست گرفت، 
ت رساند، سپس حمزه بن عبد المطلب بر او حمله ور شد و او را باضربتى به هالآ

 بر او يورش برد و او را به قتل )عليه السالم(برادرش سعيد، پرچم را به دست گرفت، على
او را آشت و بدين )عليه السالم(رساند و آن گاه ارطاة بن َشرَحبيل پرچم را گرفت و على

 تن از قبيله عبد الدار يكى پس از ديگرى پرچم را به دست گرفتند و همه آنان ٩ترتيب 
 )١٣١(.رسيدند  و يا حمزه به هالآت)عليه السالم( شمشير علىبا

آخرين فردى بود آه پرچم را به دست » صواب«اى از قبيله عبد الدار به نام  برده
بر او حمله برد و او را به قتل رساند و پس از او پرچم وسط )عليه السالم(گرفت و على

 .برداشتن آن را نداشتميدان افتاد و آسى جرأت 

بدين سان رعب و وحشت در دل مشرآان راه يافت و روحيه آنان در هم ريخت و 
با شكست پا به فرار گذاشته و به پشت سر خود نمى نگريستند و مسلمانان، زنان آن هارا 

 .به محاصره در آوردند و گويى اين جنگ با پيروزى مسلمانان پايان يافته بود
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اى بس بزرگ بر مسلمانان وارد شد، بدين سان آه تيراندازان،  در اين جا فاجعه
مكان خود را در فراز آوه ترك آرده و پايين آمدند تا باديگر مسلمانان در جمع آورى 

 . تن از آنان آسى در آن جا باقى نماند١٠غنايم جنگى شرآت جويند و جز 

االى آوه و تعداد اندك خالد بن وليد فرمانده سواره نظام مشرآان با مشاهده خلوتى ب
. تير اندازان، بر سواران تحت فرماندهى خود فرياد زد و بر جمع تيراندازان حملهور شد

ِعكرمه نيز در پى او هجوم خود را آغاز آرد و تيراندازان را از دم تيغ گذراندند و بدين 
نفوذ به ترتيب موازنه قدرت تغيير يافت و جنگ به سود مشرآان تمام شد و توانستند با 

 .)١٣٢(سازند ها را پراآنده داخل صفوف مسلمانان آن

اى به وقوع پيوست آه مسلمانان نظير آن را سراغ نداشتند و آنها  بدين سان فاجعه
ها  دچار آشفتگى شده و خود را فراموش آردند و شكستى پس از پيروزى نصيب آن

دت  حضرت حمزه عموى پيامبر و ُمصعب بن عمير همه نيروها از پس از شها. گرديد
پراآنده شده و آن بزرگوار را تسليم دشمن نمودند )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اطراف رسول خدا

 . و اندآى از مهاجران و انصار آسى در آنارش باقى نماند)عليه السالم(و جز على

تاريخ در اين لحظات سرنوشت ساز و دشوار، موارد استقامت و پايمردى و 
 در صفحاتى زّرين )صلى اهللا عليه وآله وسلم( را در مورد رسول اآرم)عليه السالم(جانفشانى على

صلى (آن حضرت با تمام توان و دالور مردى از وجود مقدس رسول خدا.  است ثبت آرده

د و پرچم به يك دست و شمشير در دست ديگر، مانع پيروزى دفاع نمو)اهللا عليه وآله وسلم
گرفت، از آن بزرگوار دفع  قواى دشمن مى شد و حمالتى را آه به پيامبر صورت مى

آرد و تمام توجه وى سالمتى وجود مقدس پيامبر و رسالت وى بود و گويى او به  مى
 است، هر گاه رسول تنهايى به لشكرى مى ماند آه باهمه ساز و برگش به ميدان آمده

! على«: ديد دشمن بر او حمله ور مى شود به على مى فرمود  مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا
بر آنان يورش مى برد و آن ها را متفرق مى ساخت )عليه السالم(و على» بر آن ها حمله آن

خم و هم چنان مبارزه آرد تا از ناحيه صورت و سر و سينه و شكم و دستان مبارآش ز
 )١٣٣(.هاى آارى برداشت

 نازل شد و در خصوص فداآارى حضرت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(جبرئيل بر رسول خدا
 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا; اين است رسم جانبازى: عرضه داشت)عليه السالم(على 
 :فرمود

                                                           
 .  چاپ مؤسسه اعلمى١٩٤ / ٢تاريخ طبرى  . ١٣٢
  ٥٤ / ٢٠، بحار االنوار ٢٨٨ / ١، اعيان الشيعة ١٥٤ / ٢آامل  .  ١٣٣



 ».او از من است و من از او«

من نيز از شمايم و صدايى از آسمان شنيدند آه اعالن داشت  : جبرئيل عرض آرد
 .)١٣٤(و شمشيرى جز ذو الفقار وجود ندارد)عليه السالم(رادمردى جز على

صلى اهللا عليه (توانست از وجود مقدس پيامبر اآرم)عليه السالم(بدين ترتيب، امير مؤمنان

مراقبت و نتيجه جنگ را بى آنكه يكى از دو طرف به پيروزى دست يافته باشند )وآله وسلم
 .به حالتى از توازن برساند

 

 »احد«پس از جنگ  

در پى دشمن : را خواست و بدو فرمود)السالمعليه (على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
رهسپار شو و مراقب آنان باش، اگر بر شتران خود سوار شده و اسب هارا يدك آشيدند، 

 .اند و اگر بر اسب ها سوار و شترهارا پيش راندند، قصد مدينه دارند آهنگ مكه آرده

هارا يدك  شته و اسبدر پى آن ها رفتم ديدم بر شتران سوار گ:  فرمود)عليه السالم(على
 )١٣٥(.مى آشند و آهنگ مكه دارند

اش در مدينه بازگشت، شمشير   نزد خانوده)صلى اهللا عليه وآله وسلم(وقتى رسول خدا
 ».هاى اين شمشير را شست و شوده خون! دخترم«: خودرا به دخترش فاطمه سپرد و به او فرمود

خون از مچ دست تا آتف آن بزرگوار را . نيز شمشير خودرا به وى داد)عليه السالم(على
فاطمه جان شمشير على را «:  به فاطمه فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم. فراگرفته بود

 هالآت بگير به راستى شوهرت حق شمشيرش را ادا آرد و خداوند به وسيله شمشير او، قهرمانان قريش را به

 »)١٣٦(.رساند

نتيجه جنگ احد، ناگوار، بيرحمانه و فوق العاده زيانبار بود، ولى با اين همه 
آن . آنيم  را در آن مشاهده مى)عليه السالم(هاى على ناگوارى پرتوى درخشنده از فداآارى

 :شريك نيستحضرت از امتيازاتى برخوردار است آه هيچ آس در آن ها با وى 

 بود آه با وجود فرار بيشتر مسلمانان، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وى پرچمدار رسول . ١
 .آن پرچم بر زمين نيفتاد
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او پرچمداران مشرآان را يكى پس از ديگرى به قتل  رساند و با اين آار تدبير  . ٢
ى و شكافى نظامى و شجاعت بى نظير خود را به نمايش گذاشت و بدين وسيله پراآندگ
 .در صفوف مشرآان ايجاد آرد آه در همان آغاز جنگ سبب شكست آنان گشت

 ثابت قدم ماند و با وجود فرار مردم )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وى در آنار رسول خدا . ٣
از اطراف پيامبر، هم چنان استوار ايستاد و اين عمل، دليل بر ايمان آامل او به اين نبرد 

 . اعتقاد و ايمانى بود آه در عمق جانش ريشه داشتو حاآى از ژرفاى

 بود و دشمنانى را )صلى اهللا عليه وآله وسلم( حامى و پشتيبان رسول)عليه السالم(امام على . ٤
صلى اهللا عليه (اى ستبر رسول خدا آه قصد آشتن پيامبر را داشتنتد از او دفع و چونان زره

 آرد و اين آار بيانگر عالقه شديد او به رسول را از هرگونه آسيبى محافظت مى)وآله وسلم
 .اش در حفظ سالمتى آن حضرت بود و تالش و فداآارى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم

هاى مشرآان در آن روز به دست با آفايت اميرمؤمنان به هالآت  بيشتر آشته . ٥
مى فوق العاده و قدرت و شجاعت آن بزرگ   و اين خود دليل بر توان رز)١٣٧(رسيدند

 .آيد مرد به شمار مى

هاى انسانى وااليى را در آن نبرد از خود  حضرت سجاياى اخالقى و ارزش . ٦
گاه آه طلحة بن ابى طلحه در عرصه آار زار عورت خود را آشكار  نشان داد و آن

 .آشتن او صرف نظر آرد به جهت شرم و حيا و بزرگوارى، از )عليه السالم(ساخت، امام 

  در اين جنگ همواره در آنار پيامبر قرار داشت و به )عليه السالم(امام على . ٧
او را متوجه مى ساخت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اى به او نزديك بود آه رسول خدا گونه

هايى آه  تامهاجمان را از او دور آند و نيز هنگام سقوط پيامبر اآرم در يكى از چاله
عليه (، على)١٣٨(وسط ابو عامر راهب در ميدان جنگ براى سقوط مسلمانان حفر شده بودت

 .حضرت را گرفتو وى را از آن خارج ساخت دست مبارك آن)السالم

 آب )صلى اهللا عليه وآله وسلم( بود آه با سپر خود براى پيامبر خدا)عليه السالم(نيز تنها على 
 .آورد تا خاك و خون را از سر و صورت مبارآش شستشو دهد

 در اين جنگ جراحات زيادى برداشت و به تالش )عليه السالم(بااين آه على . ٨
 پس ازآن آه سپاه قريش ميدان جنگ را ترك )عليه السالم(فراوانى دست زد رسول اآرم

اين عمل . زام آردآرد، وى را براى آسب اطالع از وضعيت آنان در پى دشمن اع
و دقِت )عليه السالم(به قدرت و توان على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(داللت بر اعتماد رسول خدا
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حضرت در صحت اطالعات و تدبير وى در سروسامان حوادث ناگهانى داشت، در 
 )١٣٩(.صورتى آه هنوز جنگ آامًال پايان نيافته بود

 

 ج ـ در جنگ خندق

شكست و ناآامى قريش در جهت نابود ساختن مسلمانان آامًال روشن بود، ولى 
بار ديگر براى وارد ها را بر اين داشت تا يك  جاهليت و سرآشى و پافشارى بر آفر، آن

اين بار مشرآان با ديگر قبايل . اى آارى بر مسلمانان تدارك جنگى ببينند ساختن ضربه
 هزار تن رسيد و فرماندهى ١٠جاهلى و نيز يهوديان هم پيمان گشته و تعدادشان به 

 و تاآتيك جنگى آه ، وقتى مشرآان باشيوه دفاعى)١٤٠(ها راابوسفيان بر عهده گرفت آن
با مشورت يارانش اتخاذ نموده و سلمان فارسى به حفر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

ها فزونى يافت، ولى بى پروايى و  خندق اشاره آرده بود، روبرو شدند، خشم و آينه آن
هيجان و غرور ساز و برگ و تعداد نيرو، بر احزابى آه براى جنگ بامسلمانان و 

 . آامل اسالم گرد آمده بودند، سخت حكمفرما بودنابودى

برخى از جنگ آوران سواره نظام دشمن با عبور از ناحيه آم عرض خندق توانستند 
در . با مسلمانان در يك رديف قرار گيرند آه اين خود، بر بيم و هراس مسلمانان افزود

سلمانان به حرآت در آمد و  به اتفاق تنى  چند از م)عليه السالم(اين لحظه على بن ابى طالب
 .گذرگاهى راآه دشمن قادر بر عبور دادن اسبان خود از آن شده بودند بر آنان بستند

هاى او  عمر بن عبدود، مسلمانان را به مبارزه طلبيد و مسلمان ها در برابر عربده
هر يك در انديشه خود بودند . مهر سكوت بر لب زده، گويى پرنده بر سرشان نشسته بود

 .آردند  رويارويى با اين جنگجو را فوق العاده دشوار تلقى مىو

عليه ( على»آيا هماوردى برايش وجود دارد؟«فرمود )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

  هماوردش )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اى رسول خدا: حضور وى رسيد و عرضه داشت)السالم
بار دّوم  و سّوم مبارز طلبيد و جز على آسى پيامبر به او دستور نشستن داد، عمرو . منم

 به نشستن وى دستور )صلى اهللا عليه وآله وسلم(به او پاسخ مثبت نداد و در هر بار رسول خدا
سرانجام به وى اجازه ميدان داد و عمامه خود را بر سرش نهاد و ولى .  )١٤١(داد
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شمشيرش را حمايل وى ساخت و زره خويش را براندام حضرت پوشاند و سپس دستان 
 :خود را به آسمان بلند آرد و عرضه داشت

اللهم إنك اخذت عبيدة يوم بدر، و حمزه يوم احد و هذا علّي أخي، و ابن عّمي فال  «

 )١٤٢(;» و انت خير الوارثينتذرني فردًا

ُعبيده را در روز بدر و حمزه را در ُاحد از من گرفتى، اآنون اين على برادر و پسر ! پروردگارا

 .ن است، تو آه بهترين وارثان هستى، مرا تنهامگذارعموى م

 : در حق او فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم( به ميدان شتافت و رسول خدا)عليه السالم(على

 )١٤٣(»برز اإليمان ُآُله، إلى الشرِك ُآّلِه «

 .اآنون تمام ايمان در برابر تمام شرك قرار گرفت

 با دلى سرشار از اطمينان به يارى و حمايت الهى به سمت عمرو )السالمعليه (على
 . در نبرد با خود به ترديد افتاد)عليه السالم(عمرو، از رويا رويى ناگهانى با على. روانه شد

تو در دوران جاهليت مى گفتى هرآس سه «: به عمرو فرمود)عليه السالم(امام على
 .آورده خواهم ساختها را بر خواسته از من بخواهد آن

 ;آرى: گفت

نخست تو را دعوت مى آنم به يگانگى خدا و رسالت «:  فرمود)عليه السالم(امام
 ».گواهى دهى و تسليم پروردگار جهانيان گردى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(محمد

 .از اين خواسته بگذر: عمرو گفت

، ولى عمرو اگر اين خواسته را بپذيرى به خير و صالح توست«: حضرت فرمود
 .پذيرا نشد

 .از همين راهى آه آمدى بازگرد:  در بيان دومين خواسته فرمود)عليه السالم(امام على 

دوست ندارم زنان قريش اين ماجرا را همواره براى يكديگر باز گو : عمرو گفت
 .آنند

 .از اسب پايين آيى تا باهم نبرد آنيم«: در پيشنهاد سّوم فرمود)عليه السالم(امام

عمرو از اين سخن برآشفت و از اسب به زير آمد و آن را پى آرد و سپس به 
عمرو باشمشير ضربتى بر حضرت .  رو آورد و با يكديگر درگير شدند)عليه السالم(على
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 با سپر خود آن را دفع آرد ولى شمشير سپر را شكافت و )عليه السالم(وارد ساخت آه امام
 چنان ضربتى بر آتف او )عليه السالم(گاه علىبه سر مبارك حضرت اصابت آرد و آن 

نواخت آه نقش برزمين شد و در خون خود غلطيد و حضرت تكبير گفت و مسلمانان نيز 
با فرو نشستن گرد و غبار ميدان، جنازه عمرو پديدار شد . در پى او نداى تكبير سر دادند
 به )عليه السالم(ته و علىاى آه مشاهده آردند پا به فرار گذاش و هوادارانش از بيم صحنه

تعقيب آنان پرداخت با فرار دشمن نوفل بن عبد اهللا در خندق  سقوط آرد و حضرت 
 )١٤٤(.پايين رفت و او را به قتل رساند

العاده شگفت آور  يشان فوقضربه آارى آه احزاب در اين جنگ دريافت نمودند برا
زيرا تصور نمى آردند آسى جرأت برابرى با عمرو بن عبدود را ; انگيز بود و حيرت

ها را فراگرفت و هيچ يك جرأت تكرار چنين  از اين رو، ترس و وحشت آن. داشته باشد
حرآتى را به خود ندادند، ولى هم چنان مدينه را مدتى در محاصره قرار دادند تا 

براى نبرد با آنان به شيوه ديگرى متوسل شد و )صلى اهللا عليه وآله وسلم( پيامبر اآرمسرانجام
 .خداوند آن ها را به شكست واداشت

از تمام آسانى آه در جنگ خندق حضور يافته بودند، امتيازاتى برتر )عليه السالم(على
 :داشت از جمله

ش از آن عبور آرده بودند اقدام به حفظ و مراقبت از گذرگاهى آه عمرو و ياران . ١
پروايى حضرت  عملى شد آه اين خود، دليل بر عزم و اراده و بى)عليه السالم(توسط امام

 .شد در رويارويى با حوادث ناگهانى در ميدان آارزار تلقى مى

هما وردى با عمرو و آشتن وى آه مسلمانان در برابرى با او دچار ترديد شده و  . ٢
باتأآيد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(با وى را به خود نداد و رسول اآرمهيچ آس جرأت هماوردى 

 : فرمود)عليه السالم(بر اهميت عملكرد على

رو يارويى على بن ابى طالب در روز خندق با عمرو بن عبدود از عبادت امتم تا قيامت، برتر 

 )١٤٥(.بود

اى آه طى اين نبرد از آن بزرگوار به ظهور رسيد  شجاعت و قدرت فوق العاده . ٣
اى را آه با عمرو از خندق عبور آرده  زمانى بود آه حضرت سواران شكست خورده

 .بودند، پياده تعقيب نمود
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هاى گوناگون  آه در عرصه به فضائل بلند اخالقى آراسته بود )عليه السالم(امام  . ٤
 را به نمايش گذاشت، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نمودار و در آن ها عظمت رسالت و رسول خدا
آمد،  ترين نوع زره عرب به شمار مى از جمله از بر داشتن زره عمرو آه از مرغوب

 .خود دارى آرد

ست خورده دشمن،  با آشتن عمرو و نوفل و تعقيب نيروهاى شك)عليه السالم(امام  . ٥
موجب باز گشت اعتماد به نفس مسلمانان شد زيرا مسلمانان با مشاهده جمعيت انبوه 

ها اعتماد به نفس خويش را از دست داده بودند از سويى اين  قريش و هم پيمانان آن
  در آنار باد شديد و سرمايى آه)عليه السالم(حرآت امام 

نصيب مشرآان گشت، سبب شكست آن ها گرديد و ترس و بيمى در آنان ايجاد آرد 
 .آه ديگر بار هوس جنگ را در سر نپرورانند 

صلى اهللا عليه وآله ( از جايگاه بلند و با عظمتى آه در پى گواهى دادن رسول خدا- ٦

 شد، مى توان ياد )عليه السالم(نصيب على)١٤٦(»برز االيمان آلُه الى الشرك آله«باجمله )وسلم
 .آرد

 

 )١٤٧( در صلح حديبيه-د 

لمانان پس از رخدادهاى گوناگون و دردناك و نبردهاى خونينى آه ميان پيامبر و مس
با قريش و يهود صورت پذيرفت، رسالت اسالمى توانست در مسير پيشرفت خود 

هاى بلندى بردارد و مسلمانان طى آن به آيانى مشخص و نظامى مستقل و قدرتى آه  گام
 .هاى گوناگون روى آن حساب مى شد، دست يابند در عرصه

 گاه در نمازهاى خود مسلمانان به زيارت آعبه اشتياق فراوان نشان مى دادند و هر
اى از عمر رسالت اسالمى،  در برهه. رو به آعبه مى ايستادند از آن ياد مى آردند

 به دستور خدا فرمان يافت به انجام يكى از احكام واجب )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم
زم براى از اين رو، تصميم به حج گرفت و به اتخاذ اقدامات و تدابير ال. اسالم بپردازد

چنين امرى همت گمارد و اعالن داشت وى بر ضّد قريش يا ديگران، تصميم جنگ 
 .ندارد
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قريش با آگاه شدن از ماجرا جملگى تصميم گرفتند هر چند با زحمتو زيان، از ورود 
از اين رو، خالد بن وليد را در رأس گروهى . حضرت به مكه جلوگيرى به عمل آورند

 . اعزام آردند تا راه را بر آن بزرگوار ببنددجنگجو به مسير حرآت حضرت

، آب آشاميدنى آه در اختيار »جحفه«با فرود آمدن پيامبر و مسلمانان در منطقه 
داشتند تمام شد و به آب دسترسى نيافتند، سقاها را در پى آب فرستادند ولى به جهت دو 

در چنين . ر نگشتدلى و ترديد و بيم از قريش، امكان دست يابى به آب برايشان ميس
را خواست و او را همراه با سقاها )عليه السالم(على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(موقعيتى رسول اآرم

نيز مانند افراد قبلى )عليه السالم(براى تهيه آب اعزام نمود سقاها ترديدى نداشتند آه على
 شدند، بدون دست يابى به آب باز خواهد گشت، به هر ترتيب رهسپار اين مأموريت

رسيد و آب بر گرفت و » حرار« به حرآت خود ادامه داد تا به منطقه )عليه السالم(على
هاى حامل آب را با سر و صدا و آشكارا نزد پيامبر اآرم آورد زمانى وى بر  مرآب

وارد شد پيامبر تكبير گفت و در حق آن بزرگوار دعاى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
 )١٤٨(.خير فرمود

شد، تغيير  قريش، پيامبر اسالم را ناگزير ساخت تا از راهى آه به مكه منتهى مى
مسير حضرت را به راهى ناهموار تغيير داد و از » أسلم«مسير دهد و مردى از قبيله  

قريش بارها تالش آرد بر مسلمانان .  و سپس در حديبية فرود آمدندجا به ثنية المراد آن
 و )عليه السالم(حمله ور شده و به فرماندهى خالد بن وليد با آنان به نبرد بپردازد، ولى على

هاى  جمعى از دالور مردان سپاه اسالم از آن حمالت جلوگيرى و در تمام تالش
قريش با مشاهده عزم و اراده و . )١٤٩(خصمانه قريش فرصت را از آنان سلب آردند

پافشارى رسول اآرم و مسلمانان براى ورود به مكه، نا گزير با پيامبر اسالم از َدِر گفت 
شان سهيل بن عمرو و  نمايندگانى براى مذاآره اعزام آرد آه آخرين. آمد و گو در

ظاهرًا آن گفت و گوها محدود به قضيه ورود به مكه . ويطب، از قبيله عبد العزى بودندح
روايت . ، بلكه امور ديگرى را به سود دوطرف نيز در بر داشت)١٥٠(در آن سال نمى شد

روز حديبيه جمعى از مشرآان به سمت ما آمده و به رسول : فرمود)عليه السالم(على: شده
برخى از فرزندان و برادران و بردگان ما آه به ! اى محمد: گفتند)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

اند آشنايى به دين ندارند بلكه به جهت گريز از مسئوليت مراقبت از اموال  سوى تو آمده

                                                           
  باب مناقب نظير آن نقل شده است  ٢٨٠ / ١،  در آشف الغّمه ٢ باب ٣٠ فصل ٠  ١٠٨ ارشاد  .١٤٨
   به نقل از ابن اسحق ٢١٧ / ١سيرة االئمه االثنى عشر، از حسنى  . ١٤٩
 . غزوه حديبيه٤٧٣ / ١٠آنز العمال  . ١٥٠



رسول . ها را به سوى ما باز گردان ، بنابراين، آناند و مزارع ما بدان ديار آمده
ها  اگر آن گونه آه شما مدعى هستيد، آنان به دين آشنايى ندارند، ما آن: فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

اى جماعت قريش از آارهاى خود دست برداريد، در غير اين صورت : را با دين آشنا خواهيم ساخت و افزود

گرداند آه با شمشير گردن شما را مى  بر شما مسلط مى.  آه دلش را با ايمان، آزموده استخداوند آسى را 

 .زند 

 آن فرد آيست؟: ابوبكر و عمر و مشرآان از رسول خدا پرسيدند

اى بود آه پيامبر آفش خود   و آن لحظه وى همان وصله آننده آفش است: حضرت فرمود
  )١٥١(. سپرده بود)عليه السالم(را براى وصله زدن به على

 على )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پس از توافق دوطرف در مورد مواد پيمان نامه، رسول خدا
 .لرحيمبنويس بسم اهللا الرحمن ا! على جان:  را خواست و به او فرمود)عليه السالم(بن ابى طالب

 .من معناى رحمان را نمى دانم، بنويس باسمك اللهم! به خدا سوگند: سهيل گفت

جمله ديگرى نبايد » بسم اهللا الرحمن الرحيم«جز ! به خدا سوگند: مسلمانان گفتند 
 .بنويسيم

باسمك اللهم هذاماقاضى «بنويس  :فرمود)عليه السالم( به على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم

 ».اى است آه محمد رسول خدا با قريش مى بندد اين پيمان نامه ;ليه محمد رسول اهللا ع

اگر شما را فرستاده خدا مى دانستيم، از زيارت خانه خدا بازتان نمى : سهيل گفت
صلى اهللا عليه وآله (محمد بن عبداهللا،  رسول اآرم: داشتيم و با تو نمى جنگيديم، بنويس

آلمه رسول اهللا : تكذيب من بپردازيد، من فرستاده خدا هستم و سپس به على فرمودهر چند به : فرمود)وسلم

صلى (دستم ياراى محو نبوت را از  نام مبارك تو ندارد،پيامبر اآرم! اى رسول خدا: را محو آن عرض آرد

 به چنين تو نيز: آن نوشته را گرفت و خود به محو آن پرداخت و سپس به على فرمود) )اهللا عليه وآله وسلم

 )١٥٢(.وضعى مبتال خواهى شد و به ناچار به آن تن در خواهى داد

 

 )١٥٣(هـ ـ در غزوه خيبر

 از ناحيه قريش )صلى اهللا عليه وآله وسلم(باعملى شدن قرار داد صلح حديبيه، پيامبر اآرم
هاى مشرك جزيرة العرب نسبت به سرنوشت رسالت اسالمى اطمينان  و ساير گروه

مسلمانان تمام شده بود افزون بر اين آه حاصل آرد زيرا مواد آن پيمان نامه به سود 
                                                           

 . ٢٣٧ / ٢، فضائل الخمسه فيروز آبادى ١٧٣ / ١٣، آنز العمال ٥٩ينابيع المودة  . ١٥١
 . ٤٠٤ / ٢ چاپ مؤسسه اعلمى، آامل ٢٨٢ / ٢تاريخ طبرى  . ١٥٢
مدينه قرار  ميلى ٩٠هاى بزرگ است آه در فاصله قريب به  شهرى بزرگ داراى برج وبارو ومزرعه ونخلستان . ١٥٣

 . دارد وجنگ خيبر در اّول محرم سال هفتم هجرى رخ داد



قدرت و توان مسلمانان از حيث ساز و برگ نظامى و نيروى انسانى  رو به رشد بود و 
تعداد زيادى از مردم به اسالم پيوستند و عرب ها دريافتند آه قدرت قريش با همه 

تن اسالم سرآشى و طغيان و توانش، در هم شكسته و نقشه هاى آن براى از ميان برداش
از اين رو، به نظر مى رسيد امضاى قرار داد . از طريق زور، به شكست انجاميده است

 .صلح به نوعى تسليم شدن قريش بود

انگيزى و نفاق  و  اى بودند آه به فتنه يهوديان خارج مدينه تنها قدرت باقيمانده
 اين آه مبادا اينان با  از بيم)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خيانت مشغول بودند و پيامبر اآرم

ها را زير نظر  همكارى قواى ديگرى از خارج، دست به آارى خصمانه بزنند، آن
داشت به ويژه آه تاريخ يهود سرشار از خيانت و پيمان شكنى بود، به همين دليل رسول 

 آشيانه و دژ استوار يهود حمله ور شود،» خيبر«تصميم گرفت به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا
وى به سپاهيانش دستور داد خود را به سرعت مهياى جنگ سازند، با عملى شدن اين 

 سپرد و به سرعت )عليه السالم(آار حضرت از مدينه خارج گرديد و پرچم را به على
 .راهى خيبر شد

شبانگاه بدون اطالع ساآنان آن جا بدان سامان رسيد، صبحگاهان آه يهوديان از 
ا ديدن پيامبر و سپاهيان وى، به دژهاى خود باز گشته و در دژهاى خود خارج شدند، ب

آنان را به محاصره در آورده و در تنگنا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا. ها پناه گرفتند آن
بدين ترتيب در اطراف دژها ميان دوطرف جنگ و گريزهايى به وقوع . قرار داد

وانست برخى از دژهاى آن ها را بگشايد و ت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيوست و نبى اآرم
محاصره و جنگ بيش از بيست روز، هم چنان ادامه داشت و بعضى از دژهاى محكم، 

پرچم خودرا به ابو بكر سپرد، وى بدون آن آه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(سالم ماند، پيامبر اسالم
 .آار مثبتى انجام دهد، از صحنه نبرد باز گشت

 را به دست عمر داد، او نيز مانند رفيق خود مأيوسانه بازگشت و روز دّوم پرچم 
صلى (اين حادثه بر رسول خدا. خود و يارانش هر آدام يكديگر را از جنگ مى ترساندند

 دشوار آمد آه با دست خود پرچمى بپيچد ولى ناآام باز گردد و يا آن را به )اهللا عليه وآله وسلم
از اين رو، سخنى جاودانه و برخوردار . رده باز آيدديگرى بسپارد و او نيز شكست خو

اى آه بيشتر  از مفاهيم ژرف و معانى ارزشمند عنوان آرد و با صداى بلند به گونه
 :مسلمانان آن را مى شنيدند فرمود



َألعطيَّنَّ الراية غدًا رجًال يحبُّ اهللا و رسوله و يحبُُّه اهللا و رسوله، آرَّارًا غير فرار، «

 )١٥٤(;»  عليه، جبرئيل عن يمينه و ميكائيل عن شمالهيفتح اهللا

دارد و خدا و رسول نيز فردا پرچم را به دست آسى خواهم سپرد آه خدا و رسول او را دوست 

دوستار اويند، هيچ گاه پشت به دشمن نمى آند و خداوند پيروزى را به دست با آفايت او عنايت مى 

 .آند، جبرئيل سمت راست و ميكائيل سمت چپ وى قرار دارد

ها آشيده شد تا ببينند وى آيست، هرآس آرزو  پس از سخنان رسول خدا گردن
اى به رياست  تا آن روز عالقه: جا آه عمر بن خطاب گفتآرد همان فردباشد تا آن  مى

 )١٥٥(.و فرماندهى نداشتم ولى آرزو آردم آاش پرچم به دست من سپرده مى شد

 بپاخاست و پرچم را طلبيد صفوف سپاهيان )عليه السالم(سپيده دم آن روز رسول اآرم
على مبتالى به چشم :  حضرت عرض شدبه. آن گاه على را خواست. خود را آراستند

آسى را بفرستيد او را نزدم آورد، سلمة بن اآوع نزد حضرت رفت و : فرمود. درد است
امام چشمانش را با .  آورد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(دست او را گرفت و خدمت رسول خدا

دامان گرفت و اندآى  سر على را به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(دستمالى بسته بود، پيامبر اآرم
از آب دهان خويش را به چشمان آن حضرت آشيد، چشمان وى بهبودى يافت به نحوى 

 دعا فرمود و عرضه )عليه السالم(آه گويى ناراحتى نداشته است و سپس در حق على
 )١٥٦(.محافظت فرما) آليه گزندها(اورا از سرما و گرما ! خدايا :داشت

شمشير خود را بر او حمايل و پرچم را به » ذو الفقار«و » حديد«آن گاه زره خويش 
 :او سپرد و به سمت دژ اعزام نمود و فرمود

ت آن و از حقوق الهى آه در ها وارد شوى، سپس آنان را به اسالم دعو به آرامى پيش رو تا بر آن

صورت پذيرش اسالم بايد از آن برخوردار باشند، آگاهشان ساز، سوگند به آسى آه جانم در دست 

اوست اگر خداوند با رهنمودهايت يك تن را هدايت نمايد، ارزش آن از شتران ُسرخ مو برايت افزون 

 .تر است

 هروله آنان حمله خود را آغاز آرد و )عليه السالم(على! به خدا سوگند: سلمه مى گويد
حضرت پيش رفت و پرچم خود را در البالى يكى از . ما در پى او به حرآت در آمديم

صخرهاى سمت پايين دژ نصب آرد، يكى از يهوديان با مشاهده حضرت از فراز دژ 
 .من على بن ابى طالبم:  فرمود)عليه السالم(آيستى؟ امام: پرسيد

                                                           
 در حاالت امام على، تذآرة الخواص ابن ١٦٦ / ١ چاپ مؤسسه اعلمى، تاريخ دمشق ٣٠٠ / ٢تاريخ طبرى  .  ١٥٤

 . ٣٧ / ٣ سيره حلبى از حاشيه سيره نبوى ٣٢جوزى حنفى 
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  ٢٠٣ حديث ٢٦٤ / ١، فرائد السمطين ٢٢٠ / ٢ چاپ مؤسسه اعلمى، آامل ابن اثير ٣٠١ / ٢تاريخ طبرى  .  ١٥٦



سوگند به توراتى آه بر موسى :  يهودى به هم آيشان خود گفتمرد: راوى مى گويد
 )١٥٧(.تان قطعى است  نازل شده شكست

آه به » مرحب«آن گاه ساآنان دژ، با حضرت رويارو شدند، نخست حارث برادر 
مسلمانان از بيم، اندآى عقب نشستند و . شجاعت معروف بود به جنگ حضرت آمد

حضرت او را به هالآت .  از جا بر جست و با يكديگر درگير شدند)عليه السالم(على
رساند، يهوديان با پذيرش شكست به دژ پناه بردند، سپس برادرش مرحب آه دو زره 
پوشيده و دو شمشير حمايل داشت و دو عمامه بر سر نهاده و نيزه اى سه شاخه در دست 

.  در آويخت، دو ضربت ميان آنان رد و بدل شد)معليه السال(داشت، از دژ خارج و با على
 باشمشير چنان ضربتى بر او نواخت آه آالهخود سنگى او را با زره )عليه السالم(امام

 .زيرين شكافت و سرش را دو نيمه ساخت و شمشير به دندان هايش رسيد

 وقتى يهوديان سرنوشت مرحب، قهرمان خود را مشاهده آردند به داخل دژ گريخته 
 .و در آن را بستند

 خود را به در قلعه رساند و آن را گشود، بيشتر سپاهيانى آه آن )عليه السالم( على
سوى خندق اطراف دژ قرار داشتند، نتوانسته بودند همراه با حضرت از خندق عبور 

 دِرقلعه را از جا بر آند و روى خندق پل قرار داد )عليه السالم(از اين رو، امام. آنند
 )١٥٨(.يان از خندق عبور آردند و دژ را فتح نموده و به غنايم دست يافتندتاسپاه

 روايت شده چندين تن براى حرآت دادن آن در، گرد آمدند ولى ازعهده آن بر 
 .نيامدند

عليه (ما از اين آه  خداوند خيبر را به دست تواناى على: شده گفتاز ابن عمرو نقل 

ايم آه حضرت پس از آن آه در را از  گشود، در شگفت نيستيم، از اين شگفت زده)السالم
متر پشت سر خود پرتاب آرد و چهل مرد قادر بر جا ) ٢٠( ذراع  ٤٠جا بر آند، آن را 

سوگند «: در اين خصوص فرمود) عليه وآله وسلمصلى اهللا(به جا آردن آن نبودند و رسول اآرم

 ».چهل فرشته على را در آندن َدِر قلعه خيبر يارى آردند! به آن آه جانم در دست اوست

 : در نامه خود به سهل بن حنيف فرمود)عليه السالم(امير المؤمنين: روايت شده

من باقدرت بدنى و نيرويى برخاسته از انرژى غذا، دِر قلعه خيبر را از جا بر نكندم و ! به خدا سوگند

آن را چهل ذراع پشت سرم پرتاب ننمودم، بلكه از قدرتى آسمانى و روحى آه بانور خدايى پرتو 

                                                           
 . ٤٠١ / ١اعيان الشيعة  .  ١٥٧
 .١٦/ ٢١، بحار االنوار  ٢ از باب ٣١، فصل ١١٤، چاپ مؤسسه اعلمى ارشاد مفيد ٣٠١ / ٢تاريخ طبري  . ١٥٨



 همانند نسبت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا افشان بود اين عمل را انجام دادم، نسبت من به رسول

 )١٥٩(.روشنايى، به روشنايى است

 

 )١٦٠( و ـ در فتح مكه

صلى (صلح و آرامش بر فضاى پيرامون قريش و مسلمانان حاآم گشت و رسول خدا

 پيمان نامه پايبند ماند، ولى قريش در انديشه نقض پيمان بودند به تمام مواد)اهللا عليه وآله وسلم
به » موته«و تصور آردند قدرت مسلمانان پس از شكست و عقب نشينى در جنگ 

جايى رسيد آه بر ضد قبيله خزاعه  ضعف گراييده است از اين رو، تحقير مسلمانان به
طئه زده و برخى هم پيمانان خود را ، دست به تو)صلى اهللا عليه وآله وسلم(هم پيمان نبى اآرم

از قبيله بكر بر اين آار تحريك آردند و بدين ترتيب، ميان آنان درگيرى به وجود آمد و 
قبيله بكر با پشتيبانى و حمايت قريش بر خزاعه پيروز شد و با اين آار پيمان قريش 

 .نقض و بر ضد مسلمانان اعالن جنگ نمودند

 تصميم به سرآوبى قريش گرفت، و سخن معروف )وآله وسلمصلى اهللا عليه (پيامبر اآرم
 و بدين سان، مهياى نبرد با .ام اگر خزاعه را يارى نكنم پيروز نگشته: خويش را بيان آرد آه

حضرت آوشيد خبر اين موضوع به گوش دشمن نرسد، ولى حاطب بن ابى . آنان شد
اى راتوسط زنى براى قريش  بلتعه،پنهانى اين خبررا فاش ساخت، بدين ترتيب آه نامه

پيش از اين آه آن . سازد آگاه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(فرستاد تا آنان را از تصميم رسول خدا
زن از حومه مدينه دور شود، وحى بر پيامبر نازل شد و اورا در جريان امر قرار 

 دستور ها و زبير را در پى آن زن فرستاد و بدان)عليه السالم(حضرت بى درنگ على.داد
ها خارج شود، به سرعت خود را به او برسانند  داد قبل از اين آه آن زن از دسترس آن

زبير به . و نامه را از او بستانند، آنان در فاصله چند ميلى مدينه به آن زن رسيدند
سرعت نزد او رفت و ماجراى نامه را از او جويا شد، ولى زن آن را انكار آرد و به 

 با دلسوزى به حال او از نزد زن بازگشت تا على را در جريان بى گريه افتاد، زبير
صلى اهللا (بر گرد و اين موضوع را به رسول خدا: گناهى وى قرار دهد و به حضرت گفت

صلى اهللا عليه وآله (رسول خدا: در پاسخ زبير فرمود )عليه السالم(اطالع بده، على)عليه وآله وسلم

آن !  حامل نامه است و تو مى گويى چيزى با خود نداردبه ما خبر داده آه اين زن)وسلم
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شمشير از نيام آشيد و به سمت آن زن رفت و نامه را از او ستاند و )عليه السالم(گاه على
 .)١٦١( باز گشت و آن را تقديم حضرت نمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(نزد رسول خدا

 امكانات و تدارآات الزم را براى حرآت به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وقتى آه پيامبر اآرم
 سپرد و ساير پرچم ها را ميان سران )عليه السالم(مكه تكميل آرد پرچم خويش را به على
 .قبايل تقسيم آرد و رهسپار مكه گرديد

و مسلمانان را در خود نديد، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قريش آه توان برابرى با پيامبر خدا
به آنان اعالن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(تسليم شد و براى اطاعت از امانى آه رسول خدا

 )١٦٢(. اى جز رفتن به خانه خود، نداشتند فرموده بود براى حفظ جان خود چاره

پرچم انصار را )صلى اهللا عليه وآله وسلم(روايت شده سعد بن ُعباده آه از ناحيه رسول خدا
بود،  ايستاده) در مسيرمكه(اى  در دست داشت از نزديكى ابو سفيان آه در تنگه درّه

دردست سعد انصارند و پرچم آنان : اين گروه آيانند؟ گفته شد: گذشت، ابو سفيان پرسيد
امروز روز ! اى ابو سفيان: بن ُعباده است وقتى سعد مقابل ابوسفيان رسيد اظهارداشت 

جنگ و آشتار است و امروز جان و مال شما حالل شمرده مى شود، خداوند قريش را به 
 در مسير حرآت خود از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هنگامى آه رسول خدا. خاك مذّلت آشاند

! ابو سفيان صدا زد اى رسول خدا; يان عبور آرد و برابر وى قرار گرفتآنار ابو سف
امروز، روز جنگ :  زيرا سعد و همراهانش گفتند،اى ات فرمان داده شما به آشتن قبيله

شما را سوگند مى دهم متعرض قبيله خود نشوى زيرا شما نكوآارترين ... و آشتار است
 .ن از همه مردم مهربان تريدترين فرد و در مورد خويشاوندا و بخشنده

 :حضرت فرمود

آذب سعد، اليوم يوم المرحمة، اليوم اعزَّ اهللا فيه قريشًا، اليوم ُيعظُِّم اهللا فيه الكعبة، «

 ;»اليوم ُتكسى فيه الكعبة

سعد دروغ گفته است، امروز روز لطف و مرحمت و روز عزَّت و سر بلندى قريش است، روزى 

 . ر آن ارج مى نهد، امروز بر آعبه پرده پوشانده خواهد شداست آه خداوند آعبه را د

را نزد سعد بن عباده فرستاد تا پرچم را )عليه السالم( على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
 با سپاه انبوهى )صلى اهللا عليه وآله وسلم( پيامبر اآرم)١٦٣(.از او بستاند و با آن وارد مكه گردد

آه مكه نظير آن را در تاريخ طوالنى خود سراغ نداشت  در حالى آه پرچم وى در 
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بود وارد مكه شد و هنوز در دروازه هاى مكه قرار داشت آه اعالن )عليه السالم(دست على
 .عفو عمومى داد

 

 

 )عليه السالم(بت شكنى على

 : روايت شده آه فرمود)يه السالمعل(از على

برد و به من ) مسجد الحرام(ها مرا با خود به   براى شكستن بت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

بپاخيز، اورا بلند آردم : ام باال رفت و فرمود بنشين، من آنار آعبه نشستم و حضرت بر شانه: فرمود

بنشين، من نشستم و حضرت پايين : ور دادحضرت ضعِف مرا زير پاى خويش احساس آرد و دست

تو بر شانه من باال برو، من نيز باال رفتم وقتى  حضرت  مرا از جا بلند آرد ! على: آمد و فرمود

ام، بدين سان، بر بام آعبه قرار گرفتم در آنجا ُبت بزرگى از مس با  تصور آردم به آسمان رسيده

بكوش تا آن را جدا :  فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(داهاى آهنين محكم بسته شده بود، رسول خ طناب

باز هم تالش آن، تا : مى فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(آنى و من نيز تالش مى آردم و رسول خدا

بر آن ضربه وارد آن و آن را بشكن من نيز با : سرانجام آن را از جا برآندم، حضرت فرمود

 )١٦٤(.ضرباتى آن را شكستم و پايين آمدم

 

 )١٦٥(ز ـ در غزوه حنين

پس از آن آه خداوند با ورود پيامبرش به مكه، فتح و پيروزى را نصيب وى ساخت 
و » هوازن «و قريش در برابر او سِر تسليم فرود آورده و به فرمانش گردن نهاد، قبيله 

با همدستى، قبل از اين آه پيامبر متعرض آنان شود، در نبرد با آن حضرت » ثقيف«
پس از اطالع از اين ماجرا، به تدارك ) عليه وآله وسلمصلى اهللا(رسول خدا. پيشدستى آردند

سپاه پرداخت و مسلمانان را با تعدادى بالغ بر دوازده هزار تن، بسيج و به قصد نبرد با 
 .آنان از مكه خارج نمود

صلى اهللا عليه وآله (وقتى سپاهيان اسالم به مواضع دشمن نزديك شدند رسول اآرم

ها را به فرماندهان سپاه و سران قبايل و  پرچم ها و بيرقآنان را به صف آرد و )وسلم
اى با  ، ولى هوازن باطراحى نقشه)١٦٦( سپرد)عليه السالم(پرچم مهاجران را به على 
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استفاده از اصل غافلگيرى، با مسلمانان از در حيله و نيرنگ در آمدند و در گوشه و 
اى موضع گرفتند آه راهى براى عبور سپاه اسالم  ه گونههاى تهامه ب آناريكى از دره
 .وجود نداشت

هايى از قواى هوازن از هر سو  شدند دسته» حنين«هنگامى آه مسلمانان وارد دره  
ها حمله آردند و قبيله سليم آه پيشاپيش مسلمانان در حرآت بود و نيز  غافلگيرانه بر آن

دند و خداوند مسلمانان و دشمنانشان را به ها با شكست مواجه ش نيروهاى  پشت سر آن
خود وانهاد زيرا مسلمانان با مشاهده آثرت جمعيت خود، دچار غرور و خود پسندى شده 

هاشم و أيمن پسر عبيد آسى  جز اندآى از بنى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(و در آنار رسول خدا
 )١٦٧(.باقى نماند

 در اين نبرد دالورانه مقاومت مى آرد و از چپ و راست شمشير )عليه السالم( على
پايدارى . مى زد و هريك از دشمن به پيامبر نزديك مى شد اورا طعمه شمشير مى ساخت

و همراهان وى سبب بازگشت اعتماد )عليه السالم( و دفاع على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(نبى اآرم
يكى از پهلوانان نامى » ابوجرول« ديگران گشت و برهوازن يورش بردند، به نفس

هوازن آه پرچم اين قبيله را به دست داشت، به ميدان تاخت و مردم از ديدن او بيمناك 
با او رويارو و وى را به )عليه السالم(على. شده و در برابرش پايدارى از خود نشان ندادند

 اندازه آه در دل مسلمانان انگيزه به وجود آمد، ترس و قتل رساند و در پى آن به همان
مسلمانان به سپاه هوازن و هم پيمانان آنان هجوم آورده و به . بيم به دل مشرآان راه يافت

در اين نبرد پيشاپيش )عليه السالم(آشتار آن هاپرداخته و آنان را به اسارت گرفتند و على
ن از دشمن را به هالآت رساند و بدين  چهل ت٤٠سپاه در حرآت بود و به تنهايى 

 )١٦٨(.ترتيب، مسلمانان به پيروزى دست يافتند

 

 )١٦٩(ح ـ در غزوه تبوك

 از تصميم روميان به حمله، مهياى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پس از اطالع پيامبر اآرم
اى از نيروى انسانى و  رويارويى با آنان گرديد از اين رو، استراتژى حساب شده

تجهيزاتى را آه در اختيار داشت، آماده ساخت و به جهت اهميت موضوع و نبرد ـ 
واگذارد ولى )يه السالمعل(تصميم داشت فرماندهى سپاهى راآه راهى روم بود، به على

داد از هجوم منافقان و شايعه پراآنان در مدينه و يا  شرايط سياسى و نظامى اجازه نمى
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دست زدن آنان به ديگر اعمال خرابكارانه اطمينان آامل حاصل شود و يا احتمال آن از 
 هاى واال و ها و صالحيت بين برود، به همين دليل، بايد شخصيتى برخوردار از ويژگى

حكمتى برين و آشنابه تمام جزئيات امور در مدينه بماند تا از توان برابرى با رخدادهاى 
براى انجام اين )صلى اهللا عليه وآله وسلم(از اين رو، پيامبر اآرم. ناگهانى برخوردار باشد

را انتخاب آرد تا در نبوِد وى جانشينى وى را بر )عليه السالم(مسؤليت مهم و حساس ، على
إن المدينة ال تصلح اال ! ياعلي«:  به او فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا. يردعهده گ

 .امور مدينه جز باحضور من ياتو، سر و سامان نمى يابد!  اى على;»بي او بك

عليه (و ماندن على» تبوك« به سمت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(زماِن حرآت  رسول اآرم

ر مرآز دولت اسالمى، بر نفاق انگيزان گران آمد و مهم در رأس قدرت محلى د)السالم
تلقى شد و پى بردند آه با حضور على در مدينه تحت مراقبت فردى امين قرار دارند و 
. فرصتى براى طمع در قدرت نخواهند يافت و چنين موضوعى برايشان ناخوشايند بود

ه شايعه زدند آه هاى خود دست ب به همين دليل، در مجالس و محافل و گردهمايى
به جهت رنجيده خاطر شدن از على، نسبت به وى بى اعتنا شده )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر

 )عليه السالم(زدن به اين شايعه بر على دشمن با دامن. و او را با خود همراه نبرده است
بت دادن جنون و  رابا نس)صلى اهللا عليه وآله وسلم(بهتان و افترابست، همان گونه آه رسول خدا

 .جادوگرى به باد ناسزا گرفتند

 از خبر شايعه سازى منافقان درباره خود اطالع حاصل نمود )عليه السالم(وقتى امام 
تصميم گرفت به تكذيب آن پرداخته و دشمن را رسوا سازد از اين رو، شمشير و سالح 

 رساند و عرضه داشت اى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خويش را برگرفت و خود را به پيامبر
اند آه شما از من رنجيده خاطر و نسبت به من بى اعتنا  منافقان مدعى شده! رسول خدا

 به او )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اى، رسول اآرم اى، به همين دليل مرا با خود همراه نبرده شده
 :فرمود

روسامان نخواهد يافت، تو در به مكان خويش باز گرد، زيرا امور مدينه جز با حضور من يا تو س«

آيا خرسند نيستى ! اى على. و هوادارانم جانشين من هستى) مدينه(خاندان من و سرزمين هجرتم 

  ».نسبت تو به من بسان نسبت هارون به موسى باشد با اين تفاوت آه پس از من پيامبرى نخواهد آمد

صلى اهللا عليه وآله (ول اآرمبه مدينه باز گشت و رس)عليه السالم(در پى اين سخنان على 

 )١٧٠( سفر خويش را ادامه داد)وسلم
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 تبليغ سوره برائت

به تبليغ رسالت مبارك خويش و گسترش آيين اسالم )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم
در تمام نقاط جزيرة العرب استمرار بخشيد و هم زمان، با نيروى نظامى خود، بقاياى 

ال نهم هجرى در آستانه پايان قرار گرفت و قواى شرك را تحت تعقيب قرارداد تا س
اسالم، از نظامى سياسى و مستقل و امتى برخوردار گرديد آه از روابطى  قوى و 

مند شد و قواى شرك از قدرت چندانى  سرزمينى پهناور و مرزهايى استحكام يافته، بهره
 .برخور دار نبودند و ناگزير مى بايست آنان را از سر راه برداشت

، احكام و قوانينى آه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بر رسول خدا» برائت«زل شدن سوره  بانا
ها برقرار آرده  موضع آن حضرت را در مورد مشرآان و عهد وپيمان هايى آه با آن

بود، تعيين نمود و مناسب ترين مكان براى اعالن اين منشور و قرائت بيانيه رسمى 
، روز دهم ذى حجه تلقى مى شد آه آليه مشرآان الهى، مسجد الحرام و بهترين فرصت
 .جزيرة العرب در آن گرد هم مى آمدند

 ابو بكر را به اين مأموريت اعزام نمود تا با مردم )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم
آه امروزه به مسجد » ذوالحليفه«را ابالغ آند وقتى به » برائت«حج انجام دهد و سوره 
، رسيد وحى بر پيامبر نازل شد و به او دستور داد على بن ابى شجره معروف است

 را در پى )عليه السالم( على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(طالب را به جاى وى اعزام آند، رسول خدا
ها  او اعزام و به وى فرمان داد آيات آن سوره را از ابو بكر بستاند و خود به ابالغ آن

سوار بر شتر مخصوص پيامبر به سمت مكه حرآت )يه السالمعل(بدين ترتيب، على. بپردازد
آرد تا بين راه به ابو بكر رسيد، وقتى ابو بكر صداى شتر پيامبر  را شنيد آن را شناخت 

آن حضرت آيات .  روبرو شد)عليه السالم(ولى ناگهان با على. و تصور آردرسول خداست
اى در مذّمت او نازل شده و پيامبر  آيهرا از او ستاند وابو بكر بيمناك از اين آه مبادا 

خدا را به خشم آورده باشد، به مدينه باز گشت و خدمت رسول خدا رسيد و عرضه 
خير، ولى : اى نازل شده؟ حضرت فرمود آيا در باره ام آيه: اى پيامبر خدا: داشت 

 )١٧١(.دستور يافتم آن آيات را خود و يا آسى آه از خودم به شمار مى آيد، ابالغ  آند

 به مسير خود ادامه داد تا به مكه رسيد و زمانى آه مردم براى انجام )عليه السالم(على
مناسك خود در آن سامان گرد آمده بودند آيات نخست سوره برائت را بر آنان تالوت آرد 

 :و اعالن داشت
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 .ه بعد هيچ مشرآى نبايد وارد مكه شوداز امسال ب

 .هيچ آس حق ندارد بابدن برهنه طواف انجام دهد

عهد و پيمانى دارد تا پايان مدتش هم چنان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هر آس با رسول خدا
 )١٧٢(.داراى اعتبار است

 

 حضور در مباهله

صلى اهللا عليه (جران با گردهمايى خود، نامه رسول اآرمسران و انديشمندان مسيحياِن ن

را آه آنان را به پذيرش اسالم دعوت آرده بود، مورد بررسى قرار داده ولى به )وآله وسلم
اى نهايى دست نيافتند آنان تعاليم و دستوراتى در اختيار داشتند آه بر ظهور  نتيجه

صلى اهللا (آرد و آارهايى آه از محمدتأآيد مى )عليه السالم(پيامبرى پس از حضرت عيسى

از اين رو، تصميم گرفتند هيئتى .  سر زده بود به پيامبرى وى اشاره داشت)عليه وآله وسلم
 ديدار و گفت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(را حضور پيامبر اعزام آرده تا با شخص رسول اآرم

 .وگو آنند

هاى ديبا  ند پايه ديدار آرد ولى پوشيدن لباس با آن هيئت  بل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر
پرستى داشت، براى حضرت  و ابريشم و به گردن آويختن صليب آه رنگ ُبت

فرداى آن روز با تغيير ظواهر خود بار ديگر حضور پيامبر . ناخوشايند جلوه آرد
آمد گفت و ارج و احترام  به آنان خوش)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسيدند، اين بار رسول خدا

ها فرصت داد تا ديدگاه خود را پيرامون مراسم عبادى خويش  نهاد و به آن
 )١٧٣(.ابرازآنند

سپس اسالم را بر آنان عرضه آرد و آياتى از قرآن برايشان تالوت فرمود، ولى 
م سر باز زدند و بحث و مناقشات فراوانى ميان آنان صورت ها از پذيرش اسال آن

 به فرمان خداى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(گرفت، سر انجام به اين نتيجه رسيدند آه نبى اآرم
 .آردند عزوجل با آنان به مباهله بپردازد و روز بعد را براى انجام مباهله تعيين

 در حالى آه حسين را در آغوش و دست )مصلى اهللا عليه وآله وسل(در آن روز رسول خدا
اش فاطمه و پسر عمويش على بن  حسن را دردست داشت و پشت سر او دخت گرامى

ابى طالب عليهم السالم در حرآت بودند، براى امتثال فرمان خداى متعال در مكان تعيين 
 :شده حضور يافتند آه قرآن حكيم به اين ماجرا اشاره آرده و فرموده است
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َفَمْن حاجََّك فيِه ِمن َبْعِد ما جاَءَك ِمَن الِعلِم َفُقل َتعاَلْوا َنْدُع أبناَئنا َو أبناَءُآم و نساَءنا و (

 )١٧٤(;)نساَءُآم َو أنفَسنا َو أنُفَسُكم ُثَم َنبَتِهل َفَنجَعل َلعنَة اهللا على الكاذبين

: ها بگو از هم آسانى با تو به ستيز بر خيزند، به آنهرگاه بعد از علم و دانشى آه به تو رسيده ب

بياييد ما و شما فرزندان و زنان و نفوس خويش را فرا بخواهيم و آن گاه مباهله انجام دهيم و لعنت 

 .خدارا نثار دروغگويان سازيم

 غير از افراد ياد شده هيچ يك از مسلمانان را با خود )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم
. مراه نبرد تا بدين وسيله پيامبرى و رسالت راستين خويش را براى همگان ثابت آنده

هايى را مى بينم آه  من امروز چهره: در اين جا آشيش نجران به همكيشان خود گفت
اگر از خدا در خواست آنند آوهى را از جا برآند، خداوند دعايشان را مستجاب و آن 

ا با آنان مباهله انجام دهيد به هالآت مى رسيد ويك آار را عملى خواهد ساخت، اگر شم
 .تن مسيحى روى زمين باقى نخواهد ماند

وقتى مسيحيان از مباهله با پيامبر و اهل بيت او صلوات اهللا عليهم اجمعين امتناع 
 : به آنان فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ورزيدند رسول خدا

مند  اوريد و از امتيازاتى آه مسلمانان برخوردارند بهرهايد، اسالم بي اگر از مباهله منصرف شده

 .شويد و حقوقى را آه مسلمانان بايد رعايت آنند شما نيز رعايت آنيد

 .ولى آنان اين پيشنهاد را نپذيرفتند

ما در برابر : در پاسخ عرضه داشتند. »بنابراين، باشما خواهم جنگيد«: حضرت فرمود
ما پيمان صلح مى بنديم مشروط به اين آه به ماحمله عرب توان جنگى نداريم ولى باش

نكنيد و مارا از دين و آيين خودمان بر نگردانيد در عوض ساليانه دو هزار تخته لباس 
گرانبها، نيمى را در ماه صفر و نيمى در رجب و تعداد سى زره معمولى آهنين به شما 

 اين پيشنهاد را پذيرفت و با آنان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(تحويل خواهيم داد، رسول اآرم
 :پيمان صلح برقرار نمود و فرمود

هالآت نجرانيان نزديك شده بود و اگر مباهله انجام داده بودند به ! به خدايى آه جانم دردست اوست

شان برآن ها آتشى بر مى افروخت آه مردم نجران  صورت بوزينه و خوك در مى آمدند و سرزمين

ر درختان، طعمه خويش مى ساخت و هنوز سال به پايان نرسيده بود همه نصارا و حتى پرندگان را ب

 )١٧٥(.به هالآت مى رسيدند و بدين سان، بى آن آه نجرانيان اسالم آورند به ديار خود باز گشتند
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ديرى هاى عاتب و سّيد پس از حرآت،  نقل شده دو تن از سران مسيحيان به نام
 )١٧٦(.باز گشتند و در حضور وى اسالم أورند)صلى اهللا عليه وآله وسلم(نپاييد نزد رسول خدا

 

  در يمن)عليه السالم(على

 خالد بن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(در جهت ادامه و استمرار گسترش اسالم، پيامبر اآرم
را به اسالم فرا خوانند، » َهْمدان«نمود تا قبيله وليد و جمعى از صحابه را به يمن اعزام 

خالد بى آن آه موفقيتى به دست آورد شش ماه در يمن اقامت گزيد و نتوانست قبيله 
صلى اهللا عليه وآله (از اين رو، شخصى را نزد رسول خدا. همدان را به پذيرش اسالم وادارد

م نشده و از اطراف او پراآنده  فرستاد و به وى اطالع داد آه مردم پذيراى اسال)وسلم
 على بن ابى طالب را بدان سامان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(در اين هنگام پيامبر اآرم. اند شده

اعزام و از او خواست خالد را به مدينه باز گرداند و مسئوليت وى را به جاى او بر 
 آه با خالد بدان اى را تواند هريك از افراد مجموعه عهده گيرد و در صورت تمايل مى
 .جا فرستاده شده با خود نگاهدارد

باقى )عليه السالم(از براء بن عازب يكى از همراهان خالد آه در گروه اعزامى على
اعزام شدم و شش ) به يمن (من از جمله آسانى بودم آه با خالد : ماند روايت شده گفت

 آرديم ولى پاسخ مثبت ندادند، ماه در آن سامان مانديم و مردم آن ديار را به اسالم دعوت
را به آن سرزمين اعزام فرمود و به )عليه السالم( على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(سپس رسول اآرم

او دستور داد خالد را برگرداند و خود به جاى او در آن جا حضور داشته باشد، وقتى به 
ما نماز به جا آورد سپس  با )عليه السالم(مردم نزديك شديم، آنان به سمت ما آمده و على

صلى اهللا عليه وآله (جمعيت ما را به صف آرد و در برابرمان قرار گرفت و نامه رسول خدا

ها قرائت آرد و در پى آن همه   را در راستاى دعوت مردم يمن به اسالم براى آن)وسلم
ت انگيز را به اى اين خبر مسرَّ  طى نامه)عليه السالم(افراد قبيله َهْمدان اسالم آوردند و على

به سجده افتاده، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اطالع داد، پيامبر اآرم)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
 )١٧٧(.درود بر َهْمدانيان: سپس سر مبارآش را باال گرفت و فرمود

 ٣٠٠ را به فرماندهى )عليه السالم( على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(شده آه پيامبر اآرمروايت 
را به اسالم » َمْذِحج«جنگجو براى انجام مأموريت ديگرى به يمن اعزام نمود تا قبيله  

 پيچيد و با دست خود عمامه بر سرش نهاد و )عليه السالم(دعوت آند و پرچم را براى على
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وقتى امام وارد . اند، با آنان نبرد نكند ود تا زمانى آه با او نجنگيدهبه او سفارش فرم
منطقه مذحجيان شد آنان را به اسالم فرا خواند، ولى از پذيرش آن سر بر تافتند و 

يارانش را مهياى نبرد ساخت و )عليه السالم(على. حضرت را آماج تير و سنگ قرار دادند
به هالآت رساند بقيه پراآنده شده و شكست  تن از آنهارا ٢٠هايورش برد  بر آن
حضرت درنگى آرد و براى بار دوم آنان را به اسالم دعوت آرد اين بار پاسخ . خوردند

ها با حضرت بيعت آرده و عرضه داشتند ما موافقت  اى از سران آن مثبت دادند و عده
ر شماست، حق اآنون صدقات ما در اختيا; ساير افراد قبيله خودرا تضمين خواهيم آرد

 .ها برداريد خدا را از آن

 : فرمود)عليه السالم(هم چنين روايت شده على

! اى رسول خدا:  مرا به يمن اعزام نمود، عرض آردم)صلى اهللا عليه وآله وسلم(زمانى آه رسول خدا

آشنانيستم، حضرت مرا به سوى اين مردم اعزام مى آنى ولى من جوانم و به فن قضاوت و داورى 

زبانش را از لغزش مصون دار و قلبش را ! خدايا: ام نهاد و فرمود دست مبارك خويش را بر سينه

سفارش آرد هر گاه دوتن براى شكايت نزدت )عليه السالم(رهنمون باش و سپس رسول خدا به على

ر به سخنان آنان گوش آمدند تا زمانى آه سخنان طرفين را نشنيده اى ميان آنان داورى نكن، زيرا اگ

از آن پس هيچ ! به خدا سوگند:  فرمود)عليه السالم(فرادهى، پى مى برى چگونه قضاوت آنى، على

 )١٧٨(.گاه در قضاوت ميان دو تن ترديدى به خود راه ندادم

قيه را ميان ها را جدا آرد و ب  غنايم را جمع آورى و خمس آن)عليه السالم(سپس على
براى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پس از آن اطالع حاصل آرد آه رسول خدا. يارانش تقسيم نمود

روايت . مناسك حج رهسپار مكه شده، به سرعت راه افتاد تا در مكه به پيامبر بپيوندد
حضور داشتند در زمينه )عليه السالم(برخى از آسانى آه در گردان اعزامى امام على: شده
رسيد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(داخت سهميه، از او ِشكِوه داشتند وقتى اين خبر به پيامبر اآرمپر

 :فرمود

او در راه خدا سختگير تر از آن است آه از وى شكايت !از على شكوه نكنيد به خدا سوگند! مردم

 )١٧٩(.گردد

من از جمله جنگجويانى بودم آه رسول : از عمرو بن شاس اسلمى نقل شده آه گفت
 به يمن اعزام نمود، من در آن سفر )عليه السالم( مارا همراه با على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا
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 وقتى به مدينه آمدم در )١٨٠( در دل اندآى احساس بدبينى داشتم،)عليه السالم(نسبت به على
آردم، روزى به  مجالس و محافل مدينه و به هر آس بر مى خوردم از على شكوه مى

 در مسجد نشسته بود،زمانى ديد من به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مسجد آمدم و رسول خدا
 :چشمانش مى نگرم ، او نيز به من نگريست تا نزديك او نشستم، فرمود

 اى، دست از اين آار بردار، به راستى تو مرا آزرده! اى عمرو

 :عرض آردم

 اناهللا وانا اليه راجعون

 به خدا و اسالم پناه مى برم از اين آه رسول خدا را آزرده باشم،

 :فرمود

 ;)١٨١(َمن آذى عليًا فقد آذاني«

 .آسى آه على را بيازارد مرا آزرده است

 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(محور آار پيامبر

 آه همواره درانديشه گسترش رسالت اسالم بود براى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
اى دينى و پابر جا، تمام توان خود را در راه تبليغ و اندرز، به آار گرفت تا  ايجاد جامعه
واند در هر شرايطى پايدار بماند و اسالم در سراسر گيتى حاآميت يابد و در اين جامعه بت

 :اين راستا اساس آار خود را بر دو محور اصلى قرار داد

ارشاد و آگاه ساختن امت، به عنوان توده مردم و در خور فهم و فرهنگ و : يكى
 در اين )يه السالمعل(توانى آه در جهت گذراندن زندگى اسالمى، بدان نياز داشتند و على

در گسترش )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مى توان گفت پيامبر اآرم. محور نقشى مؤثر ايفا نمود
.  بر ژرفا بخشيدن عرضى آن مى آوشيد)عليه السالم(طولى قلمرو جامعه اسالمى و على

يه وآله صلى اهللا عل( تكميل آننده مسئوليت پيامبر اآرم)عليه السالم(بدين ترتيب مسئوليت على

 .تلقى مى شد)وسلم

آماده سازى و ارشاد نخبگانى آه برگزيدگان الهى بودند تا پس از پيامبر : محور دوم
 به جانشينى حضرت در آمده و رهبرى جامعه و رسالت اسالمى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم

زموده را بر عهده و آن را از انحراف و گمراهى حفاظت نمايند و در سطح رهبرى آار آ
در آليه )عليه السالم(پيامبر اسالم از شرآت دادن على. بتوانند اداره آن را به دست گيرند
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هاى الزم به آن بزرگوار آه  هاى مهم و پيچيده و دشوار و ضمن ارائه آگاهى عرصه
ديگران از آن بى بهره بودند، وى را براى به دست گرفتن زمام رهبرى اسالمى پس از 

 : از اميرمؤمنان روايت شده فرمود)١٨٢(.خود مهيا ساخت

من العلم ألف باب يفتح من آل باب ألف )عليه وآله وسلمصلى اهللا (عّلمني رسول اهللا«

 ;)١٨٣(باب

 هزار باب دانش به من آموخت آه از هر بابى هزار باب ديگر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

 ».گشوده مى شود

اى برخوردار بود، اين   صالحيت هاى فوق العادهها و  از مشّخصه)عليه السالم(على
ها به وى شايستگى بخشيد تا در گفتار و آردار، از اعتماد آامل رسول اآرم  ويژگى

عليه (على )صلى اهللا عليه وآله وسلم(برخوردار باشد، به همين دليل، مالحظه مى آنيم آه پيامبر

حت سرپرستى و تربيت خويش بازگرفت و ت) پدر بزرگوارش( را در آودآى از )السالم
. اى از آن بزرگوار جدا نشد  لحظه)صلى اهللا عليه وآله(قرار داد و طى زندگى رسول خدا

صلى اهللا عليه وآله (اندك زمانى از دعوت و رسالت اسالمى سپرى نشده بود آه پيامبر اآرم

به عنوان برادر و حامى و پشتيبان خود در امر رسالت برگزيد و اين سخن  على را )وسلم
را در موارد متعددى تكرار فرمود، بلكه او را برادر خطاب آرد و در همه امور به جز 

 .نبّوت و پيامبرى، مساوى با خود تلقى نمود

وى )له وسلمصلى اهللا عليه وآ( به ظهور رسيد نبى اآرم)عليه السالم(آن گاه آه شخصيت على
آمد، از  را در آارهاى مهمى آه جز پيامبر و يا شخصى نظير او از عهده آن بر نمى

خوابيدن در بستر پيامبر در شب هجرت، باز گردندان امانات مردم به صاحبان : جمله
از جمله مراتب توجهى آه . ها، آوردن فواطم به مدينه، جايگزين خويش ساخت آن

داشت اين بود آه، وقتى به مدينه هجرت نمود )عليه السالم(به علىپيامبر خدا در اين مرحله 
وارد آن شهر نشد و به صراحت بيان داشت تا على به او نپيوندد اقامتگاه جديدى انتخاب 

آن را از ابو بكر باز )عليه السالم(آه امام على» برائت«نخواهد آرد و مأموريت تبليغ سوره 
 .د، مثالى ديگر در اين زمينه استپس گرفت و خود به مردم ابالغ نمو

 ناگزير به درگيرى نظامى مى شد، پرچم )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هرگاه پيامبر اآرم
خويش را تنها به على مى سپرد و وى را به همه صحنه هاى دشوار جنگ آه صالحيتى 
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 نمود وآن حضرت به بهترين شكل ممكن آن را عملى فوق العاده مى طلبيد، اعزام مى
 مى ساخت

 با نيتى خالص و ژرفاى ايمان و فداآاريش در )عليه السالم(اى جديد آه على در مرحله
به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(راه آرمان و مكتب، بر ديگر صحابه امتياز يافت، پيامبر اآرم

ارزش و اهميت اهل بيت خود و حضور آنان و عالقه شديد خود نسبت به آن ها اشاره 
قل ال اسئلكم (  را برترى بخشيد و قرآن آريم نيز با اين فرموده)عليه السالم(فرمود و على

 را مورد حمايت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نظر پيامبر اآرم)١٨٤()عليه اجرا إال المودة فى القربى
 .قرار داد

دان او از  و خان)عليه السالم( به پيراستگى على)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول خدا
هاى مادى و معنوى اشاره آرد و به آسى جز على اجازه نداد در هر حالتى از  پليدى

 .داخل مسجد عبور نمايد

 همواره پايگاه مردمى خود را به گرد آمدن پيرامون شمع )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر
شق و محبت ، جهت داده و به آنان فرمان مى داد تا به على ع)عليه السالم(وجود على

بورزند و درحل مشكالت و يا رخدادهاى دشوار با او در ارتباط باشند و ضرورت درك 
 از جنبه ايمان قوى و آاربرد توان و قدرت او در راه خدا و )عليه السالم(شخصيت على

ژرفاى درك آن حضرت از مبانى اعتقادى اسالم و دانش گسترده آن بزرگوار را 
على در «: حاديثى آه از آن حضرت رسيده فرموده استبرايشان تشريح آرد و در ا

و حوادث و پيشامدها صحت » .قضاوت، در علم و دانش و در دادگرى و عدالت از همه شما برتر است
 .اين معنارا ثابت آرده است

عليه ( در انجام آخرين عبادت از عبادات اسالم تنها على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

از ميان مسلمانان در حج خود شرآت داد و به اين موضوع تصريح نمود وهر را )السالم
 .دو به نحر قربانى پرداختند

اين گونه امور، نوعى آمادگى و زمينه سازى براى اعالن ماجراى غدير به شمار 
 پس از پايان مراسم حجة الوداع در )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مى رفت آن زمان آه پيامبر اآرم

ان توقف نمود تا به همه مسلمانان اعالن دارد به زودى از دنيا رخت بر خواهد آن مك
گرداند و اعالن  بست و على را به عنوان رهبر و مرجع امت پس از خود، جانشين مى

بدين ترتيب، مردم . ، از ناحيه خدا صادر شده است)عليه السالم(اين امر، و نيز نصب على
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امير مؤمنان بيعت آردند و وحى الهى مبنى بر اتمام نعمت و  به عنوان )عليه السالم(با على
 .آامل شدن دين، نازل گرديد

 

 در حجة الوداع

مسلمانان با دل هايى سرشار از شور و اشتياق براى انجام مراسم عبادى سياسى آه 
آاروان پيامبر . تاريخ تا آن زمان نظير آن را سراغ نداشت، رهسپار مكه گرديدند

 در اواخر ذى قعده سال دهم هجرى براى انجام مناسك حج به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم
سمت مكه حرآت آرد، اين مراسم با انبوه جمعيتى آه از گوشه و آنار جزيرة العرب 

لبيك (: گرد آمده بود و يك هدف، آنان را زير پرچم اسالم جمع آرده و يك شعار الهى

 را سر )ك لبيك، ان الحمد و النعمة لك و الملك ال شريك لك لبيكاللهم لبيك، لبيك ال شريك ل
 .دادند، انجام پذيرفت مى

 در يمن به او دستور )عليه السالم(اى به على  طى نامه)صلى اهللا عليه وآله وسلم( پيامبر اآرم
با  همراه )عليه السالم(در پى اين فرمان على. داد براى انجام حج همراه با او به وى بپيوندد

ها دست يافته بود به سرعت از يمن خارج و زمانى  هاى غنيمتى آه بدان غنايم و پارچه
در آستانه ورود به مكه قرار داشت به ديدار آن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آه رسول خدا

حضرت نائل و از ديدن وى شاد و مسرور گشت و اورا در جريان امورى آه در يمن 
ها شادمان گشت وبه   از شنيدن آن)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرمانجام داده بود قرارداد، 

 به چه نيتى احرام بستى؟: فرمود)عليه السالم(على

شما آيفيت احرام خويش را برايم مرقوم نفرمودى و ! اى رسول خدا:  عرض آرد
احرام ! خدايا: از اين رو، به نيت شما نيت آردم و عرضه داشتم.من نيز از آن آگاه نبودم

صلى (رسول خدا. ام  شتر براى قربانى باخود آورده٣٤مى بندم همانند احرام پيامبرت و 

 :فرمود)اهللا عليه وآله وسلم

ام، بنابر اين، تو در انجام حج و مناسك و قربانى، بامن   شتر براى قربانى آورده٦٦من نيز ! اهللا اآبر

مت سپاهيانت برگرد، و آنان را به سرعت به سوى مكه شريك هستى، اآنون بر احرام خود باقى بمان و به س

به نزديكى مكه رسيدند )عليه السالم(وقتى لشكريان علىگسيل دار تا در اين شهر گردهم آييم، 
ها پيشى  را بر سپاه گمارد و خود براى ورود به مكه بر آن حضرت فردى از جمع آنان

 )١٨٥(.گرفت
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انجام )عليه السالم(مناسك عمره و حج را به اتفاق على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اسالم
و با دست مبارك  همه سرزمين منى، قربانگاه به شمار مى آيد: داد و در ارتباط با قربانى فرمود

س مردم گرد هم  شتر، جمعًا صد شتر قربانى آردند و سپ٣٧)عليه السالم( و على٦٣خويش 
 با آنان مشروحًا سخن گفت و مسلمانان را پند )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آمده و رسول خدا

 )١٨٦(وموعظه نمود

 همراه بامسلمانان اعمال خود را در ِمنى به پايان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم
ه مكه باز گشت و وارد مسجد الحرام شد و طواف وداع انجام داد و سپس رسانده و ب

 .راهى مدينه گرديد

 

 در غدير خم

 در بازگشت خود به مدينه به اتفاق انبوه جمعيت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم
مسلمانان، روز هيجدهم ذيحجه در منطقه جحفه آه راه مردم مدينه و عراق و مصر در 

قه از يكديگر جدا مى شد به غدير خم رسيد، وحى الهى از ناحيه خدا اين آيه را آن منط
 :بر او نازل آرد

 ;)١٨٧(يا ايها الرسول بّلغ ما ُانزل اليك ِمن ربك(

 )اى فرستاده ما، دستوراتى را آه از ناحيه پروردگارت برتو نازل شده به مردم برسان

 را به همگان معرفى و آياتى را آه )عليه السالم(و به او فرمان داد تا شخصيت على
درباره واليت آن حضرت نازل گشته و وجوب فرمانبردارى همه مردم از او را، به آنان 

 از گزند )صلى اهللا عليه وآله وسلم(در اين راستا حفاظت از وجود مقدس پيامبر اسالم. ابالغ آند
آنان آه پيشاپيش جمعيت در . سد ورزان تضمين شده وحى الهى بودآينه توزان و ح

دستور داد آن دسته آه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(حرآت بودند نزديك جحفه رسيدند، رسول خدا
اند بدان محل برسند محلى آه قبًال  اند برگردانده شوند و آنان آه عقب مانده جلوتر رفته

گمان اگر وحى الهى نازل نشده بود، رسول خدا نيز آسى در آن جا منزل نكرده بود بى 
پس از تجمع عظيم مردم، حضرت ميان جمعيت ايستاد و . در آن جا فرود نمى آمد

 :شنيدند فرمود اى آه همه مى باصداى بلند به گونه

ام و دعوت حق را لبيك مى گويم، دو امانت  گويى من به پيشگاه خداوند فرا خوانده شده! مردم

ميان شما به وديعه مى نهم، آتاب خدا و عترت و اهل بيتم، توجه داشته باشيد پس از من گرانبها 
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چگونه با آنان رفتارى مى آنيد آن دو از يكديگر جدايى ناپذيرند تا در آنار حوض آوثر بر من وارد 

 .خدا، موال و سرپرست من و من ولى هر مرد و زن با ايمان هستم: شوند و سپس فرمود

 : را گرفت وفرمود)عليه السالم(دست علىو آن گاه 

َمن آنُت مواله فهذا علّي مواله اللهم وال َمن وااله و عاد َمن عاداه، و انُصر َمن «

 ;َنَصره و اخُذل َمن َخَذله، و أِدر الحَق َمعه حيث دار، أال فليبّلغ الشاهُد الغائَب

دوستدارانش را دوست و دشمنانش ! سر پرست اويم، على موالى اوست، خداياهر آس من موال و 

اش بردارند، تنها بگذار، و  را دشمن دار، يارى آنندگانش را يارى نما و آنان را آه دست از يارى

 .حق را بر محور وجودش به گردش در آور، آگاه باشيد، سخنانم را حاضران به غائبان برسانند

 ن پراآنده نشده بود آه وحى الهى اين آيه راهنوز جمعيت حاجيا

 :آرد نازل

 ;)اليوم اآملُت لكم ديَنكم و اتممُت عليكم نعمتي و رضيُت لكم االسالَم دينًا(

يين براى شما اامروز دين شما را آامل و نعمت خويش را بر شما تمام، و اسالم را به عنوان 

 .پذيرفتم

 :   فرمود) عليه وآله وسلمصلى اهللا(با نازل شدن اين آيه، رسول خدا

اهللا اآبر على اآمال الدين و اتمام النعمة، و رضى الرّب برسالتي و الوالية لعلّي ِمن «

 ;بعدي

اهللا اآبر بر آامل نمودن دين و تمام آردن نعمت و خشنودى پروردگار به رسالت من و واليت على 

 ».پس از من

پرداختند، ابو بكر از جمله آسانى )سالمعليه ال(سپس مردم به تهنيت گويى اميرمؤمنان
بخ بخ لك يا ابن ابى طالب اصبحَت و امسيَت موالىو : بود آه پيشاپيش صحابه با جمله

مبارك باد بر تو اى پسر ابو طالب آه موال و سرور ما و  «)١٨٨(;موال آل مؤمنو مؤمنة
 .بدان حضرت تهنيت گفت» هر مرد و زن مؤمنى گشتى

 )عليه السالم(اى براى على  دستور داد خيمه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم: روايت شده
بر پا آردند و به مسلمانان فرمان داد دسته دسته خدمت آن حضرت برسند و به عنوان 
اميرمؤمنان به آن بزرگوار سالم داده و اداى احترام آنند و همه مردم حتى همسران 
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حديث غدير در منابع بسيار زيادى وارد شده آه افزون بر آن چه ياد آور شديم مى توان . ٤٠ى ينابيع الموده قندوز
منابعى چون اسباب النزول نيشابورى، مطالب السؤول آمال الدين شافعى، تفسير مفاتيح  الغيب رازى، تفسير المنار 

خائر العقبى طبرى، رياض النضره محمد عبده، تفسير ابن شريح، تذآرة الخواص ابن جوزى، مسند امام احمد، ذ
محب الدين طبرى ديگر آتب حديثى وتاريخى وتفسيرى را نام برد، در اين خصوص به الغدير عالمه امينى مراجعه 

 . شود



 و همسران مسلمانان، دستور حضرت را عملى ) عليه وآله وسلمصلى اهللا(رسول خدا
 )١٨٩(.ساختند

 

 ماجراى حارث بن نعمان

 »َمن آنُت مواله فعليٌّ مواله« )صلى اهللا عليه وآله وسلم(با پخش و انتشار فرموده پيامبر اآرم
بر شتر خويش خدمت اين خبر در ابطح به حارث بن نعمان فهرى رسيد، وى سوار 

 رسيد، از شتر فرود آمد و زانوى آن را بست و به پيامبر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
در مورد پرستش خدا به ما فرمان ! اى محمد: آه در جمع ياران خود حضور داشت گفت

دادى آه گواهى دهيم معبودى جز خدا وجود ندارد و تو فرستاده او هستى و ما پذيرفتيم 
به اين همه راضى نشدى و : و سپس ساير ارآان اسالم را بر شمرد تا اين آه گفت

: بازوى پسر عمويت را گرفتى و باال بردى و او را بر ما فضيلت و برترى دادى و گفتى
 آيا اين آار را از ناحيه خدا انجام دادى يا از پيش خود؟» َمن آنُت مواله فعليٌّ مواله«

 سوگند به ;واهللا الذي ال إله إّال هو، هو أمُر اهللا «: فرمود)ليه وآله وسلمصلى اهللا ع(پيامبر اآرم

حارث آه به سمت شتر خويش » .اين آار به فرمان خدا بوده است! خدايى آه معبودى جز او نيست
اگر اين سخن درست است، از پيشگاه خود بر ما ! خدايا: گشت اظهار داشت باز مى

وقتى به شتر رسيد خداوند سنگى از . دناك گرفتارمان سازسنگ بباران و يا به عذابى در
آسمان بر سرش فرود آورد آه از سمت ديگر بدنش خارج شد و خداى سبحان اين آيه 

اى تقاضاى عذابى آرد آه به  تقاضا آننده )١٩٠(;)سأَل سائل بعذاب واقع(: شريف را نازل فرمود

 .وقوع پيوست

 

 )معليه السال( در پا بر جايى بيعت على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(تالش پيامبر

 آامًال آگاهى داشت آه پس از او وضعيت مسلمانان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم
ها و امراضى را آه جامعه آن روز  به آجا خواهد انجاميد زيرا آن بزرگوار بيمارى

بدان دچار بود به خوبى زير نظر داشت و با قطع و يقين مى دانست نخستين ضربه، 
 آه پايه و ارآان آن را خود و على تحكيم بخشيدند و نيز متوجه خط رسالتى خواهد شد
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بن صباغ  بااختالف در لفظ، فصول المهمه ا٣١، تذآرة الخواص ص٤٦٤ / ٦، تفسير المنار ١معارج آيه  .  ١٩٠

، تفسير ابو اسحق ثعلبى، دعاة الهداة حاآم حسكانى، تفسير قرطبى، فرائد السمطين حموينى، معارج الوصول ٤٢ص
ودرر السمطين زرندى حنفى، جواهر العقدين سهروردى، تفسير عمارى، تفسير شربينى قاهرى شافعى، فيض الغدير 

ح المواهب اللَّدنِّيَّة زرقانى مالكى، نور االبصار شبلنجى، مناوى شافعى، سيره حلبى، جامع الصغير حنفى شافعى، شر
 .  مراجعه شود » الغدير«براى آگاهى بيشتر به جلد اول دائرة المعارف . وديگران 



رهبرى و زعامتى را آه پيامبر بدان اشاره فرمود تا در خط صحيح رسالت اسالمى 
زيرا اگر زعامت، در خط رسالت ادامه مسير ; جانشين وى گردد، در بر خواهد گرفت

هره بردارى آرده و در سايه داده بود منافع افراد زيادى را آه قصد داشتند از نام اسالم ب
چرا آه اين افراد .آرد هاى خويش دست يابند تهديد مى ها و هوا و هوس آن به خواسته

بى آنكه در راه اسالم تالشى آرده ويا سودى به آن رسانده باشند، در پى به دست گرفتن 
 به شمار )سلمصلى اهللا عليه وآله و(زمام امور نظام بزرگى بودند آه بنيانگذارش پيامبر اآرم

 .آمد مى

 از آن بيم داشت آه آيين اسالم به امورى غير از آن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
چه خدا بر او نازل فرموده بود تبديل شده و تابع هوا و هوس افراد قرار گيرد و در اين 

، ماجراى حارث بن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(راستا مصداق بارز بيمناك بودن رسول خدا
 .نعمان بود آه نزد پيامبر آمد و  عملكرد آن بزرگوار را مورد اعتراض قرار داد

اى  جز اين نديد آه طى مراحل متعددى ديدگاه خودرا در قبال  پيامبر اسالم چاره
اگر : آن بزگوار مكرر به ياران خود مى فرمود. خط صحيح رسالت اسالمى اعالن نمايد

آنم اين آار را انجام دهيد ـ وى را  ارى برگزينيد  ـ آه تصور نمىعلى را به زمامد
 )١٩١(.گردد فردى هدايت يافته خواهيد ديد و شما را به راه راست رهنمون مى

:  به خدا سوگند:سعد بن عباده در حضور جمعى از مردم اظهار داشت: روايت شده 
 : شنيدم فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(از رسول خدا

هرگاه من از دنيا رفتم پس از من، هوا و هوس ها مردم را به انحراف آشانده و به آيين پيشينيان خود 

 .  است)عليه السالم(باز مى گردند و در آن روز حق باعلى

و پيروى )عليه السالم(حديث َثَقلين گواه ديگرى بر ضرورت پايبندى به اطاعت از على
از آن حضرت و پوييدن طريق واليت آن بزرگوار به شمار مى آيد تا سالمت اعتقادات 

 .ها را از انحراف و آژى مصون دارد اسالمى را تضمين و آن

 به عنوان )عليه السالم( على با منصوب آردن)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم
اميرمؤمنان، در جهت آمال بخشيدن فرمان الهى به تدارك طرحى جديد پرداخت، آن 

ببيند تاآليه عناصرى آه امكان داشت با )عليه السالم(حضرت آوشيد سپاهى گران تدارك
وارد عرصه آشمكش سياسى شده و در مورد سرپرستى حكومت )عليه السالم(امام على
زيرا در غير اين ;  آن حضرت به مخالفت برخيزند، در آن شرآت جوينداسالمى با
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صورت، روند حرآت رسالت اسالمى از مسير صحيح خود منحرف و يا حداقل اين 
آمدند و در  عناصر براى خود درپى جايگاهى سياسى يا ادارى در دستگاه دولتى بر مى

چنين چيزى را )ه السالمعلي(شدند در صورتى آه امام قالب موضعى مخالف، ظاهر مى
زيرا اين عمل افزون بر آشفتگى اوضاعى آه امت در پى از دست دادن ; پذيرا نبود

با آن دست به گريبان بود، بعضًا مشكالت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وجود مقدس رسول خدا
 .آورد فراون ديگرى را براى آنان به بار مى

 

  وسپاه ُاسامه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(بيمارى پيامبر

انجام . شد  در حيات پيامبر اآرم و رسالت اسالمى خالصه مى)عليه السالم(زندگى على
ها و   در بسيارى از نبردها و بحران)عليه السالم(امور مهم و دشوارى آه على

صلى اهللا عليه (ها، برعهده گرفت و با تمام دالورى و شجاعت در آنار رسول خدا ناهنجارى

انداز قرابت  ا آخرين لحظات عمر شريف آن حضرت مردانه ايستاد، از چشمو ت)وآله وسلم
 و على پرده برمى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(و نزديكى و ارتباط و پيوستگى عميق رسول خدا

 .دارد

عليه (از آيات و روايات و رخدادهاى تاريخى به خوبى پى مى بريم آه على

 و شايسته رهبرى امت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مامتداد طبيعى شخصيت پيامبر اسال)السالم
 بوده و آسى جز او از چنين شايستگى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اسالمى پس از رسول خدا

 .است برخوردار نبوده

 راز و رمز نبوت و پيامبرى و جزئيات رسالت را )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اآرم 
مراقبت و حراست از آن را بردوش وى نهاد تا آن جا آه به على سپرد و بار مسئوليت و 

صلى اهللا عليه (مسئوليت تجهيز و دفن پيكر پاك خويش را تنها به او واگذارآرد، رسول خدا

دستورات اورا به اجرا در مى )عليه السالم(با آگاهى و اطمينان مى دانست آه على)وآله وسلم
ها ترديدى به خود  شم بر هم زدن در آناى از آن ها تخطى نكرده و يك چ آورد و ذره

 .راه نمى دهد ولى به ديگران  چنين اطمينانى نداشت

هاى   افزون بر سخنان صريح و اشاراتى آه در مناسبت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(نبى اآرم
گوناگون و موارد مختلف داشت حتى در آخرين لحظات زندگى مبارك خود نيز بر 

 . پس از خود پافشارى داشت)عليه السالم( و جانشينى علىروشن ساختن مسأله خالفت



، چند روزى در »مدينه« پس از باز گشت ازحج به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا 
اش شدت يافت و  اين شهر اقامت فرموده بود آه جسم مبارك وى ناخوش و بيمارى

 :همواره مى فرمود

 )١٩٢(;من ذلك السّم ما ازاُل َاجُد ألم الطعام الذي أآلُت بخيبر فهذا آوان انقطاع أبُهري«

همواره درد و رنج غذاى مسمومى را آه در خيبر تناول آردم احساس مى آنم و اآنون در اثر اين سم 

هايى پراضطراب و نگران و باذهنيتى پر   دلمسلمانان با. گذرانم آخرين لحظات زندگيم را مى
از حيرت و سرگردانى و پرس و جو از سر نوشت روزهاى آينده و رسالت آسمانى، 

 خود، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم. دسته دسته  به عيادت آن حضرت مى آمدند
 روند رسالت ها را به امورى آه ضامن ادامه و استمرار خبروفاتش را به آنان داده و آن

 :بود بود وفرموده يابى به سعادت و موفقيت آنان مى گرديد، سفارش آرده الهى و دست

اى نه چندان دور به سرعت روحم قبض مى شود و به آسمان ها باال مى رود، با شما  در آينده! مردم

 .ا به وديعه نهادمآتاب خداى عزَّ وجلَّ و عترت و اهل بيتم را ميان شم! اتمام حجت مى آنم آگاه باشيد

 : راگرفت و فرمود)عليه السالم(و سپس دست على

 ;هذا عليٌّ مع القرآن و القرآن مع عليٍّ، ال يفترقان حتى يردا َعَليَّ الحوض«

اآنون اين على است آه همواره با قرآن است و قرآن با او و از يكديگر جدايى ندارند تا در آنار 

 .حوض آوثر بر من وارد شوند

رت خواست سعى و تالش خود را آامل گردانده تا زمينه را براى نصب آن حض
هاى  هاى رقيب و يا توطئه على به جانشينى پس از خود ُمهّيا سازد بى آنكه قدرت

تمامى تاريخ . هاى منحرفان اورا تحت تأثير قرار دهد غرض ورزان و دسيسه آارى
 در آخرين لحظات )اهللا عليه وآله وسلمصلى (نگاران اتفاق نظر دارند بيشترين توجه رسول خدا

هاى  عمر مبارآش تدارك سپاهى بود آه انبوه مسلمانان از جمله ابوبكر و شخصيت
مهاجر و انصار در آن گرد آمده باشند و ُاسامة بن زيد را به فرماندهى آنان گمارد و آن 

از آن جمع  را )عليه السالم(را به مرزهاى شمالى منطقه جزيرة العرب اعزام و على 
 .استثناء آرد

 را نپسنديدند و از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ولى تعدادى از صحابه فرمان پيامبر اآرم
هاى واهى  رفتن به جنگ و حضور در سپاه ُاسامه خود دارى و به عذر و بهانه تراشى

 آن پرداختند و در مورد فرماندهى ُاسامه با زخم زبان به انتقاد پرداخته و غرض ورزانه
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 ـ باوجود همه درد و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا. را مورد اعتراض قرار دادند
ها را به در آمدن زير پرچم  ناراحتى ها ـ از خانه بيرون رفت و با آنان سخن گفت و آن

ُاسامه تشويق فرمود و با اين آه حالت ضعف و سستى بر آن بزرگوار عارض گرديده 
سپاه ُاسامه :  آن سپاه وحرآت به سوى هدفش، پافشارى آرد و فرمودبود، بر راه انداختن

را اعزام آنيد، خداوند آسانى را آه از سپاه ُاسامه سرپيچى آنند مورد لعن خويش قرار 
 )١٩٣(.دهد

صلى اهللا (خوريم و آن اين آه رسول اآرم در اين جا به رويكردى شگفت آور بر مى

با وجود بيمارى و آگاهى از نزديك شدن زمان رحلت خويش، بر ضرورت )سلمعليه وآله و
حرآت سپاه اسامه به سمت و سويى آه خود آن را تعيين فرموده بود، پافشارى و تأآيد 

بى گمان اگر حضور يكى از نيروهاى تحت امر ُاسامه در حال وفات نبى اآرم . داشت
 .ن شخص را استثناء مى آرددر آنار حضرت اهمّيت داشت، قطعًا پيامبر آ

صلى اهللا عليه (شگفت آورتر از آن اين است آه اين افراد در اجراى فرمان رسول اآرم

گرفت آه  تأخير نموده و طفره رفتند، گويى ماجرايى پشت پرده شكل مى)وآله وسلم
 )١٩٤(.درگيرودار آن بودند

ام  از تحرآاتى آه صحابه انج)صلى اهللا عليه وآله وسلم(به نظر مى رسد رسول خدا
دادند به خوبى پى برده بود آه آنان قصد دارند در مورد اهل بيت غائله ايجاد آنند و  مى

براى آنان حوادث ناگوارى به وجود آورند و در جهت سلب خالفت از آنان، همدست 
اند از اين رو، خواست امت خويش را از انحراف مصون و از فتنه و آشوب ها دور  شده

و )عليه السالم( تصميم گرفت براى پا بر جا ساختن واليت علىبه همين دليل. نگاه دارد
 :جانشينى وى نسبت به خود، دست به تالشى جديد بزند لذا فرمود

 ;»إئتوني بالكتف و الدواة أآتُب اليكم آتابًا لن تضّلوا بعده ابدًا«

به گمراهى دچار استخوان آتف و دواتى برايم بياوريد تا برايتان سفارشى بنگارم آه پس از آن هرگز 

 .نشويد
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ور در سپاه ُاسامه خوددارى آردند، از تكرار اى آه از حض آن چه براين گمان تأآيد دارد اين است آه صحابه . ١٩٤

) عليه السالم(على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ماجرايى آه در غزوه تبوك رخ داد بيمناك بودند، در آن روز رسول خدا
نسبت تو به من بسان نسبت هارون به موسى است با اين «را در مدينه جانشين خود قرار داد ودر پى آن فرمود 

. ترديد وحسد ايجاد آرد)عليه السالم(وهمين امر در دل آنان نسبت به على»  از من پيامبرى نخواهد آمدتفاوت آه پس
آنان پى بردند آه اين بار قضيه ابعاد ديگرى فراتر از مسأله بيرون رفتن با سپاه اسامه دارد، به ويژه زمانى آه ديدند 

ها تأآيد وپافشارى دارد وعلى را استثناء آرده وآثار بيمارى  بر بيرون رفتن آن) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
و در اين مرحله حضرت مكرر مى . حضرت شدت يافته است ووضعيت جسمى آن بزرگوار به وخامت گراييد

 .فرمايد نزديك است نداى حق را لبيك گويم



به نزاع پرداختند  ـ در صورتى آه در حضور هيچ پيامبرى نزاع و ) حاضران(
پيامبر چه مى خواهد بگويد؟ آيا هذيان مى گويد؟ : آشمكش سزاوار نبود ـ سپس گفتند

 :حضرت فرمود. امتحانش آنيد و به  تكرار اين سخنان پرداختند

ه در آن قرار دارم بهتر از چيزى است آه مرا به سوى آن فرا مرا به حال خود وانهيد، حالتى را آ

 :مى خوانيد و سپس آنان را به سه موضوع سفارش آرد و فرمود

 .مشرآان را از جزيرة العرب بيرون برانيد

 .مسافران را مانند دوران خودم جايزه بدهيد

آن را فراموش : راوى در بيان سومين سفارش عمدًا سكوت نموده و يا گفت
 )١٩٥(.ام آرده

 

 نكته

بيشتر مورخان، اين حديث را به همين عبارت در آتب خود ياد آور شده و تنها به 
اند و از بيان  پرداخته)مصلى اهللا عليه وآله وسل(ذآر دو سفارش از سفارشات پيامبر اآرم

صلى اهللا عليه (سفارش سوم خود دارى ويا براى آنار آمدن با حاآمانى آه پس از رسول خدا

رداى خالفت را برتن آردند، خودرا به فراموشكارى زدند در صورتى آه سابقه )وآله وسلم
را تدوين ندارد يكى از راويان احاديث پيامبر، مطلبى را فراموش آرده و يا بى آنكه آن 

هاى آن حضرت  راويان، نفس: نمايد، فرصت را از دست داده باشد، حتى مى توان گفت
اند، چگونه باور آردنى است انبوه حاضرانى آه پيامبر اآرم آنان را  را شماره آرده

گويد، سومين سفارش آن بزرگوار را فراموش آرده باشند؟ با اين آه آنان در  وداع مى
اى آه از آن بزرگوار صادر مى شود آنان را تسكين دهد و اميد به  هانتظار بودند هر آلم

آينده را در دلشان برانگيزاند؟ اگر سفارش سوم آن حضرت تأآيد بر سخنان قبلى آن 
 نبوده هيچ يك از راويان ،آن را فراموش )عليه السالم(حضرت مبنى بر جانشينى على

 )١٩٦(.آردند و يا خود را به فراموشى نمى زدند نمى

 

  و پيامبر در آخرين لحظات )عليه السالم(على

                                                           
 / ١، ارشاد مفيد ٣٢٠ / ٢ چاپ مؤسسه اعلمى، آامل  ابن اثير ٤٣٦ / ٢، تاريخ طبرى ٦٠ / ٤طبقات  ابن سعد  . ١٩٥

١٨٤  
 .٢٥٥ / ١سيره االئمه االثنى  عشر، حسنى  . ١٩٦



برادر و : با شدت يافتن بيمارى  حضرت از هوش رفت، وقتى به هوش آمد فرمود

 مجددًا ضعف بر وجود مقدسش عارض گشت در اين لحظات، عايشه،  .ياورم را فراخوانيد
در جريان امر قرار دادند، همگى نزد پيامبر گرد آمدند، ابو بكر و حفصه ،عمر را 

از نزدم برويد اگر به شما نيازى داشتم آسى را نزدتان مى «: فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرم

 )١٩٧(».فرستادم

صلى اهللا عليه وآله ( نزد حضرت فراخوانده شد، زمانى آه به رسول خدا)عليه السالم(على

 اندآى خم شد و رسول )عليه السالم(اى فرمود و امام نزديك شد، حضرت به وى اشاره)وسلم
رازى طوالنى با او در ميان گذاشت و آن گاه بيمارى حضرت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم

 او پديدار و زمان خارج شدن روح از پيكر مقدسش شدت يافت و نشانه هاى احتضار در
 :فرمود)عليه السالم(فرا رسيد، از اين رو، به على

سرم را در دامان خود قرار ده، زيرا فرمان الهى رسيده است، هرگاه روح از بدنم !) على جان(

 و مفارقت آرد آن را بادست خود برگير و بر صورت خويش بكش و آن گاه مرا رو به قبله نما

تجهيز آن و قبل از همه مردم بر بدنم نماز بگزار و تاپيكرم را در خاك نهان مى سازى، از من جدا 

 )١٩٨(.مشو، و از خداى متعال يارى بخواه

شكل ممكن انجام  پيامبر عظيم الشأن اسالم پس از آن آه رسالت خويش را به بهترين
د خشنودى بود در جوار پروردگار خويش قرار گرفت و داد، در حالى آه خشنود و مور

 در تمام )عليه السالم(پس از خود، مسير را براى امت روشن ساخت، على بن ابى طالب
لحظات، سايه وار در پى آن حضرت بود و در تمام دوران رسالت مبارآش، چونان 

 .آرد شاگردى از آموزگار خود متابعت و پيروى مى

 

                                                           
 . ، مؤسسه أعلمى٤٣٩ / ٢تاريخ طبرى  . ١٩٧
 . ١٨٦ / ١ارشاد مفيد  . ١٩٨



 

 

 

 

 

 قسمت سوم 

 

 

 بخش نخست

 )عليه السالم(عصر امام على بن ابى طالب

 

 بخش دوم

  در دوران ابوبكر)عليه السالم(امام

     

 بخش سوم

  در دوران عمر)عليه السالم(امام

    

 بخش چهارم

  در دوران عثمان )عليه السالم(امام

 

 

 

 

 



 

 

 

 بخش نخست 

 )عليه السالم(عصر امام على

 

 )صلى اهللا عليه وآله(در سوگ پيامبر

 )عليه السالم( آسى جز على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(در آخرين لحظات زندگانى رسول اآرم
و بنى هاشم پيرامون آن بزرگوار حضور نداشت، مردم از صداى شيون و زارى زنان، 

  شدند و پريشان و وحشت زده در مسجد و)صلى اهللا عليه وآله وسلم(متوجه وفات نبى اآرم 
 .بيرون آن گرد آمدند و جز گريه و ناله صدايى نمى شنيدند

وى با . مردم در چنين اوضاعى ناگهان شاهد حرآت شگفت آورى از عمر شدند
 با حرآت دادن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خارج شدن از محل استقرار جنازه مطهر رسول اآرم

 منافقان ادعا مى آنند برخى از: شمشيرى آه در دست داشت فرياد مى زد و مى گفت 
پيامبر از دنيا نرفته، بلكه !  از دنيا رفته، به خدا سوگند)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

 و تا زمان ورود ابو )١٩٩(مانند موسى بن عمران به پيشگاه خداى خويش رفته است 
  عمر هم چنان در تب و تاب بود ابو بكر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(به خانه رسول خدا)٢٠٠(بكر

آنار )هللا عليه وآله وسلمصلى ا(آه وارد خانه پيامبر شد و پارچه از رخسار مبارك رسول اآرم
آسانى آه از پيامبر پيروى مى آنند، بدانند آه ! مردم: زد به سرعت بيرون آمد و گفت

وى دنيا را وداع گفته است و آنان آه خدا را پرستش مى آنند آگاه باشند آه ذات مقدس 
ْت ِمن َقبلِه و ما محّمٌد إال رسوٌل قد َخَل(: او هرگز نمى ميرد و سپس اين آيه را تالوت آرد

 .اند  محمد فرستاده خداست و پيش از او فرستادگان ديگرى نيز وجود داشته)٢٠١(;)...الُرسل

صلى اهللا عليه وآله (اآرم اى آه پيكر نبى آن گاه عمر و ابو بكر و ابو عبيده جراح از خانه

اش آه از   مصيبت زدهدر آن قرار داشت خارج شدند و آن را به على و خاندان)وسلم
 و )عليه السالم(بدين ترتيب، على. شدت اندوه، خود را فراموش آرده بودند، وانهادند

. پرداختند)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خاندانش به تجهيز و نماز و دفن پيكر مطهر رسول خدا
                                                           

 .٣٢٣ / ٢آامل ابن اثير  .  ١٩٩
محلى آه يك ميل يا بيشتر با » سنح«ابو بكر  در منطقه ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(نقل شده زمان رحلت پيامبر .٢٠٠

 . مدينه فاصله دارد، به سر مى برده است
 . ١٤٤  / ـ آل عمران٢٠١



همزمان با اين ماجرا، انصار در سقيفه بنى ساعده براى چاره انديشى در مسأله 
 .شينى، گردهمايى تشكيل داده بودندجان

 

 انصار و هواداران قريش در سقيفه

صلى اهللا عليه (به مجرد اطالع  عمر از گردهمايى انصار در سقيفه به خانه رسول خدا

 آه ابو بكر در آن جا بود آمد آسى را نزد وى فرستاد تا به او بگويد آارى به تو )وآله وسلم
صلى اهللا عليه (بكر پاسخ داد من به امور مربوط به تجهيز پيامبرابو . دارم از خانه بيرون بيا

مجددًا آسى را نزد او فرستاد تا به او بگويد هر چه زودتر بيرون بيا . مشغولم)وآله وسلم
 .حادثه مهمى رخ داده آه حضور تو در آن ضرورى است

و جمعى  ابو بكر از خانه خارج شد و نزد عمر رفت و هر دو به اتفاق ابو عبيده 
وقتى بدان جا رسيدند با حضور انصار در انجمن . ديگر به سرعت راهى سقيفه شدند

خود روبرو شدند و هنوز گردهمايى آنان پايان نپذيرفته  و مردم پراآنده نشده بودند، با 
ورود اين افراد، رنگ ازچهره سعد بن ُعباده پريد و انصار مات و مبهوت شده و سكوتى 

اين سه تن آن چنان  عميقانه در گردهمايى انصار .  آنان حكمفرما شدهمراه باشگفتى بر
ها و خواسته هاى  نفوذ آردند آه گويى به آن چه در دل افراد مى گذشت و از انگيزه

آنان باخبر بودند و از نقاط ضعفى آه طى آن انصار بهت زده شدند، به خوبى اطالع 
 .داشتند

از آن آار باز داشت، زيرا وى از عمر خواست سخن بگويد، ابو بكر اورا 
پرخاشگرى و تند خويى عمر آگاهى داشت و موقعيت، بسيار مهم و آميخته از حقد و 
آينه بود و الزم به نظر مى رسيد در چنين اجتماعى بامهارتى سياسى و سخنانى ماليم، 

 .نخست موقعيت را به دست گرفت تا نوبت درشتى و تندخويى برسد

ماهرانه و مناسب، آغاز سخن آرد و با مالطفت، انصار را اى  ابوبكر باشيوه
مخاطب ساخت و درسخنان خود هيچ گونه آلمه احساس برانگيزى به آار نبرد و اظهار 

ما مهاجران، نخستين افرادى بوديم آه پذيراى اسالم شديم، خاندان ما با فضيلت : داشت
ا در جمع ما حضور داشتند ه تر از همه بودند و نقش محورى داشتند و برترين شخصيت

و شما انصار . آييم به شمار مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(و نزديك ترين خويشاوندان رسول خدا
مان هستيد، دين خدا را يارى آرديد و از خود  برادران دينى ما و شريك در دين و آيين

اميران و شما در فداآارى نشان داديد، خداوند به شما پاداش خير عنايت آند، ما به منزله 



رتبه وزيران قرار داريد، از مشورت با شما خوددارى نخواهيم آرد و بدون حضور 
 .شما، به سامان امور نمى پردازيم

زمام امور خويش را خود به دست گيريد ! اى جماعت انصار: حباب بن منذر گفت
ف شما آنند و آسى جرأت انجام آارى بر خال زيرا مردم درسايه قدرت شما زندگى مى

هايى عزتمند و  شما انسان. را ندارد و قادر نيستند بدون نظر شما دست به عملى بزنند
صاحب قدرت بوده و جمعيت انبوهى را تشكيل مى دهيد، از دالورى و شجاعت بر 

از اين رو، به اختالف نپردازيد آه . نگرند خورداريد و مردم، تنها به عملكرد شما مى
اگر مردم بر سخن خود پافشارى آردند، شما . ا تباه مى سازيدبدين وسيله آارهاى خودر

 .اميرى تعيين آنيد و ما نيز اميرى معرفى خواهيم آرد

به . هرگز چنين چيزى ممكن نيست، دو شمشير در يك غالف نمى گنجد: عمر گفت
عرب ها آه پيامبرشان از غير شماست به زمامدارى شما تن در نخواهند داد !خدا سوگند 

در مورد زمامدارى آسانى آه نبوت ميان آنان بوده، مخالفتى ندارند پس چه آسى ولى 
خيزد در صورتى آه ما دوستداران و  در زمينه حكومت پيامبر با ما به ستيزه بر مى

 آييم؟  نزديكان آن حضرت به شمار مى

مراقب آار ! اى جماعت انصار: پس از سخنان عمر حباب بن منذر اظهار داشت 
يد و به سخن اين مرد و هوادارانش گوش فرا ندهيد آه حق شما را در اين خود باش

خصوص ضايع خواهند ساخت، اگر پذيراى زمامدارى شما نشدند آنان را از اين شهر 
بيرون برانيد زيرا شما به امر خالفت و جانشينى سزاوارتر از ديگرانيد، چه اين آه 

، من پشتوانه مورد اعتماد و پاسدار مردم در سايه شمشيرهاى شما پذيراى دين شدند
اگر مايل باشيد يك بار ! به خدا سوگند. مطمئن اين امر و بچه شيرى در بيشه شيرانم

 .ديگر دست به شمشير برده و آن را از پايه و اساس برمى گردانيم

طرفين در اين جا اوضاع بحرانى شد و بيم آن مى رفت قضيه به درگيرى ميان 
بينجامد، آه ابو عبيده جراح براى جلوگيرى از درگيرى و جبران شكست، به آرامى 

شما نخستين آسانى بوديد آه ! اى جماعت انصار: انصار را مخاطب ساخت و گفت
بنابر اين، خود از نخستين آسانى نباشيد . پيامبر را يارى آرده و مسلمانان را پناه داديد

دهند، سخنان او به آرامى در دل آنان نشست و لحظاتى  بديل مىآه اين سّنت را تغيير و ت
 .سكوت برهمه حكمفرما شد

اين بار، بشير بن سعد فرصت را به سود مهاجران غنيمت شمرد و با حسدى آه از 
آگاه باشيد آه محمد از قبيله قريش ! اى جماعت انصار: سعد بن ُعباده در دل داشت گفت



ها هيچ  من در اين موضوع با آن! به خدا سوگند. ارترنداست و اينان به پيامبر سزاو
با استفاده از شكافى آه ) ابو بكر و عمر و ابو عبيده(آن سه مهاجر  . گونه نزاعى ندارم

ولى ; در صفوف انصار پديد آمد هريك ديگرى را براى اين آار پيش مى انداختند
ندارد و از امتيازى برتر از دريافتند در مورد هيچ يك از آنان نص و دليل شرعى وجود 

 .ديگران در جهت شايستگى خالفت، برخوردار نيستند

اآنون عمر و ابو عبيده اين جا حاضرند، با هريك : ابوبكر درجمع مردم گفت
دستت را بده تابا :  به ابو عبيده گفت و بى درنگ عمر)٢٠٢(بخواهيد مى توانيد بيعت آنيد

:  و ابوبكر خطاب به عمر گفت)٢٠٣(تو بيعت آنم زيرا تو مورد اعتماد اين امت هستى
ابو بكر . تو از من برترى: عمر در پاسخ ابوبكر گفت . دستت را بده با تو بيعت نمايم

در آنار فضيلتى آه تو دارى : وى گفتعمر در پاسخ . ولى تو از من نيرومندترى: گفت
به مجرد . )٢٠٤(نيروى من در اختيار تو خواهد بود، اآنون دستت را بده با تو بيعت آنم

از (اين آه ابوبكر دستش را گشود آه عمر و ابو عبيده با او بيعت آنند، بشير بن سعد  
! بشير: حباب بن منذر بر او بانگ زد و گفت. ودبا پيشدستى با ابوبكر بيعت نم) انصار

 ات حسادت مى آردى؟ آار ناخوشايند غير الزمى را انجام دادى آيا به خالفت عموزاده

وقتى أوسيان ديدند بشير دست به چنين آارى زد و خزرجيان نيز در پى زمامدارى 
يبان ميان آنان اند، برخى به بعضى ديگر آه ُاسيد بن حضير يكى از نق سعد بن ُعباده

اگر براى يك بار نيز خزرجيان زمام امور را به ! به خدا سوگند: حضور داشت، گفتند
دست گيرند براى هميشه بر شما برترى خواهند يافت بنابراين، بپاخيزيد و با ابو بكر 
بيعت آنيد و بدين ترتيب، سعد و خزرجيان با شكست مواجه شده و هواداران ُاسيد به 

و جمعى از انصار اظهار داشتند ما باآسى غير از على )٢٠٥( بكر شتافتندبيعت با ابو
 .)٢٠٦(بيعت نخواهيم آرد

آن گاه اطرافيان ابوبكر و گروهى آه اطرافش را گرفته بودند، وى را چونان دامادى 
صلى ( در صورتى آه هنوز پيكر مطهر رسول اآرم)٢٠٧(همراهى آرده و به مسجد بردند

آنان در حرآت بود  عمر پيشاپيش ابوبكر هروله.  به خاك سپرده نشده بود)اهللا عليه وآله وسلم
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اى با صداى بلند فرياد مى زد آه از دهانش آف برآمده و هوادارانش او را در  و به گونه
گذشتند او  مگى رداى صنعانى بر تن داشتند و برهرآس مىميان گرفته بودند و ه

انداختند و دستش را دراز آرده و راضى يا  رامورد ضرب و شتم قرار داده و جلو مى
 )٢٠٨(.آشيدند ناراضى به دست ابوبكر مى

 :مستند هواداران قريش در سقيفه بر ضد انصار، دو چيز بود

 .مهاجران نخستين گروندگان به اسالم اند . ١

 .  به شمار مى آيند)صلى اهللا عليه وآله وسلم(نزديك ترين خويشاوندان رسول اآرم . ٢

زيرا اگر واقعًا اين سردمداران، در حقيقت با اين سخن، خويشتن را محكوم ساختند، 
ـ آن گونه آه آقايان مدعى شدند ـ خالفت و جانشينى بستگى به سابقه در اسالم و 

 داشت، پس خالفت فقط اختصاص )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خويشاوندى نزديك به رسول خدا
 داشت چرا آه او نخستين گرونده به اسالم بود، به خدا )عليه السالم(به على بن ابى طالب

 آورد و رسالت اسالمى را تصديق نمود و بر اساس پيمان برادرى آه رسول اآرم ايمان
در روز ايجاد عقد برادرى بين مهاجران در مكه و مهاجران و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

برادر دينى )عليه السالم( در مدينه برقرار آرد، على)عليه السالم(انصار و ميان خود و على
 و از نظر خويشاوندى پسر عموى آن حضرت به شمار )ه وآله وسلمصلى اهللا علي(رسول خدا

 .شد و در دل او جاى داشت آمد و بى ترديد نزديك ترين فرد به پيامبر تلقى مى مى

 

 تحليل گردهمايى سقيفه

انصار به سرعت راهى سقيفه بنى ساعده شده و آامًال مخفيانه براى خود گردهمايى 
رئيس قبيله خزرج را در حال بيمارى در آن گردهمايى تشكيل دادند و سعد بن ُعباده 

از آن جا آه به جهت بيمارى قادر نيست : سعد به فرزندش فرمان داد. حاضر نمودند
صدايش را به همه حاضران برساند، هرگاه سخن مى گويد، مطالب اورا براى مردم 

د و سپس با گوش مى دا) قيس(و فرزندش  : گفت تكرار آند، از اين رو، سعد سخن مى
 : سعد خطاب به حاضران گفت. صداى بلند آن مطالب را براى مردم بازگو مى آرد

ايد و در اسالم از ارج و فضيلتى برخورداريد  شما در پذيرش دين الهى پيشى داشته
سيزده )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اى از عرب از آن برخوردار نيست، رسول اآرم آه هيچ قبيله

پرستى فراخواند  ها را به پرستش خدا و ترك بت د زندگى آرد و آنسال ميان قوم خو
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ولى تعدادى اندك به آن بزرگوار ايمان آوردند تا اين آه شما را فضيلت و آرامت بخشيد 
شما باآسانى آه نافرمانى او آردند به شدت برخورد آرديد . و به دين خود اختصاص داد

يد و آن گاه خداوند در حالى آه از شما خشنود و بيش از ديگران با دشمنانش مبارزه نمود
در اين موضوع بايكديگر متحد و يكپارچه باشيد زيرا شما از . بود، روح اورا قبض نمود

 .تريد همه مردم به خالفت سزاوارتر و شايسته

ولى از ديدگاه آسانى آه اين رخدادها را مورد بررسى قرار مى دهند به داليلى آه 
ها خواهيم پرداخت، گردهمايى انصار در آغاز، در جهت اختصاص  در ذيل به بيان آن

 : دادن ميراث پيامبر به خود و غصب خالفت از صاحبان اصلى آن تشكيل نشد

ابو اّيوب انصارى، ُحذيفه يمانى، َبراء بن عازب، ُعبادة : نخبگان انصار نظير . ١
 . حضور نداشتندبن صامت آه در جنگ بدر شرآت آرده بودند، در اين گرد همايى

پيشوايان « از جمله )صلى اهللا عليه وآله وسلم(انصار، سخنان و رهنمودهاى پيامبر اآرم. ٢
ها را به خاطر سپرده بودند و بر آن چه در  را به خوبى فهميده و آن» دين از قريش اند

مورد عترت پاك پيامبر وارد شده بود، آگاهى داشتند و خود، در روز غدير شاهد بودند 
 را به جانشينى خويش منصوب آرد و )عليه السالم( على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(آه رسول خدا 

آنان را به پيروى از على و اهل بيتش، سفارش فرمود ولى به مجرد اين آه متوجه شدند 
ما با آسى غير از على بيعت :  در حكومت نقشى آليدى ندارد گفتند)عليه السالم(على

 )٢٠٩(.نخواهيم آرد

 به خاك )صلى اهللا عليه وآله وسلم(با عنايت به اين آه هنوز پيكر مطهر رسول خدا . ٣
سپرده نشده بود، آيا باعقل سازگار بود آه بزرگان قوم در مراسم دفن پيامبر خدا شرآت 

 !نكرده و به گردهمايى انتخاب جانشين، سرگرم باشند؟

وان گفت گردهمايى انصار به انگيزه تعيين سرنوشت خويش در حكومت ت مى . ٤
ها پس از اين آه اطالع يافتند قريش بنا دارد تصميم خودرا  جديد تشكيل شد، زيرا آن

عملى سازد، دست به تشكيل » عدم جمع بين نبوت و خالفت ميان بنى هاشم«مبنى بر  
هاى سران قريش آامًال  سه با انگيزهچنين گردهمايى زدند و انگيزه آنان از تشكيل جل

از سويى، ترس و بيم انصار پس از فتح مكه سابقه دار بود، زيرا از آن بيم . متفاوت بود
پس از فتح مكه همراه با آنان به مدينه باز )صلى اهللا عليه وآله وسلم(داشتند آه رسول اآرم

 .شته باشندنگردد و طبيعى بود آه از انزواى سياسى و ادارى نيز وحشت دا
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 آه صاحِب  قانونى آن به )عليه السالم( اگر قريش تصميم گرفته بود خالفت را از على
شمار مى آمد، دور آند بنابر اين، نقش انصار آه اآثريت مسلمانان را تشكيل داده و در 

 !نشر و گسترش اسالم نقش مؤثرى داشتند، چه مى شد؟

زار نشد بلكه تشكيل آن جهت گيرى نهايى برگ گردهمايى انصار براى تصميم
دور از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بررسى احتماالتى آه در مسأله جانشينى  پس از رسول خدا

از طرفى تمام انصار بر يك راى نبودند، بلكه در افق آن . انتظار نبود،انجام پذيرفت
يضى هاى ضد و نق گردهمايى، اهداف و مقاصد متفاوتى نهان بود، و افراد، خواسته

نظر : از اين رو، مى بينيم برخى از آنان در پاسخ سعد بن ُعباده مى گويند. داشتند
نهيم و زمام  مناسبى دادى و به نيكى سخن گفتى، ما از آن چه تو بپسندى پا فراتر نمى

اگر مهاجران : سپس از سخن خود برگشتند و گفتند. امور را به دست تو مى سپاريم
 تداران و نزديكان پيامبريم چه آنيم؟نپذيرند و بگويند ما دوس

اميرى از ما و اميرى از شما، سعد بن ُعباده در : دسته ديگرى به پا خاسته و گفتند
 )٢١٠(.اين نخستين گام شكست است: پاسخ به اين پيشنهاد  گفت

ياسى گرانبهايى مهيا ساختند ولى  انصار با اين عملكرد خويش در حقيقت فرصت س
بردند از آن بهره  يابى به قدرت و در اين قضيه نفع مى جناحى آه در انتظار دست

ها و احكام اسالم، دروازه گشاد نزاع و آشمكش را  بردارى آرده و به دور از ارزش
گشودند، زيرا در اين قضّيه، حساب و مصلحت قبيله بر شرع و بر مصلحت رسالت 

 .، مقدم شداسالمى

به : آند عمر در مورد غافلگير آردن انصار در سقيفه، اين گونه عذر تراشى مى
اى مهم تر از بيعت ابو بكر، نمى ديديم، بيم داشتيم اگر مردم  ما مسأله! خدا سوگند

پراآنده شوند و بيعتى صورت نگيرد، پس از رفتن ما، انصار دست به بيعتى مى زدند 
ت بر خالف ميل باطنى خود از آنان پيروى آنيم و يا با آنها از َدر آه  ما ناگزير مى بايس

 )٢١١(...!مخالفت درآييم آه در اين صورت فتنه و فساد به وجود مى آمد

 .تر و بغرنج تر به خود گرفت بدين گونه، اوضاع سياسى، وضعيتى پيچيده

 

 خالفت از ديدگاه قريش
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با پيشرفت رسالت اسالمى در مكه و ميان قريش، ظهور پيامبرى از بنى هاشم آن 
به همين . هاى آن براى قريش قابل تحمل نبود هم از ميان بهترين بلكه برجسته ترين تيره

و بنى هاشم همدست و در اين )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بارزه با پيامبرسبب براى نبرد و م
راستا تمام ابزار جنگ را به آار گرفتند و با انواع تاآتيك هاى مبارزاتى در برابر آنان 

 .ها به برنامه ريزى و طرح و نقشه پرداختند ايستادند و در توطئه برضد آن

ها و يا  قه مندى آنان به پرستش بتحرآتى را آه قريش انجام دادند به جهت عال
ناخرسندى از رسالت جديد انجام نمى گرفت زيرا در آيين اسالم، احكامى مخالف فطرت 

بود آه ساختار سياسى حاآميت خود را  بلكه قريش در اين انديشه)٢١٢(سالم وجود نداشت
براساس تقسيم مناصب عّزت و سربلندى، به ويژه در جامعه آن روز جزيرة العرب آه 

 . اى بر آن حكمفرما بود، تغيير دهد گرايش هاى قبيله

هاى خود امتياز  از همين رهگذر قريش نمى خواست تيره بنى هاشم را برساير تيره
ها برتر بداند بلكه بر اين تصور بود آه بنى هاشم با در اختيار داشتن  خشيده و از آنب

 انجام مى دهد در پى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نّبوت و دفاعى آه تا پاى جان از پيامبر اآرم
هاشم را در  امتياز طلبى و يا انگيزه برترى جويى برهمگان است، به همين دليل بنى

 دست به توطئه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ه گذاشته و براى آشتن رسول خداِشعب به محاصر
هاى آنان در راستاى به قتل رساندن پيامبر به شكست  ولى محاصره و ساير تالش. زدند

انجاميد و چرخ عظيم رسالت اسالمى همه قدرت هاى مخالف را در نورديد و قريش با 
وان و قدرتى آه به تواند در برابر نبّوت مقاومت بى ميلى اسالم آورد و بدين ترتيب، از ت

 .آند، برخوردار نبود

 به فرمان خدا زمينه را براى جانشينى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ولى زمانى آه رسول اآرم
و فرزندان وى پس از خود، آه بيش از همه به اصول و احكام اسالمى )عليه السالم(على

ين دليل بود آه آنان را برتر از ساير پيروان خود مى آشنايى داشتند، مهيا فرمود به ا
ها و تعصبات  تر مى دانست اين راهكار، گرايش شمرد و به رهبرى امت، شايسته

از اين رو، تصميم گرفتند از . اى و آينه توزى جاهلى را در دل قريش بر انگيخت قبيله
و خالفت از ديدگاه جمع نبوت و خالفت بنى هاشم جلوگيرى به عمل آورند زيرا نبوت 

شد چنان آه ابو سفيان در روز فتح مكه اين مطلب  قريش پادشاهى و حكومت تلقى مى
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ات باال گرفته است  پادشاهى برادر زاده: را صريحا به ابن عباس گفت و اظهار داشت
.)٢١٣( 

صلى اهللا (پيامبر اآرماين طرز تفكر بر فضاى داغ سياسى واپسين لحظات عمر شريف 

 مكرر از رحلت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(حكمفرما بود و آن گونه آه رسول خدا)عليه وآله وسلم
 در اثر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خويش خبر داده بود قريش به خوبى مى دانست آه پيامبر خدا

يعى خود حرآت از سويى اگر امور در مسير طب. اين بيمارى دنيا را وداع خواهد گفت
اى آه با بنى هاشم به  در اين جا دار و دسته. آرد قطعًا خالفت به على مى رسيد مى

اى خاص دشمنى و مخالفت داشتند، دست به تالشى   به گونه)عليه السالم(طور عام و با على
 .زدند آه ماجراى سقيفه را به دنبال داشت

فت ميان بنى هاشم بود، مى انديشه و تفكرى را آه خواهان عدم جمع نبّوت و خال
 :توان در گفت و گويى آه در دوران خالفت عمر ميان وى  و ابن عباس رخ داد، يافت

مى دانى چرا قريش پس از پيامبر، مانع به قدرت رسيدن : عمر به ابن عباس گفت
 شما شدند؟

ًا فرض: من دوست نداشتم به او پاسخ دهم از اين رو، به او گفتم: ابن عباس مى گويد
 .اگر من علت آن را ندانم، امير المؤمنين قطعًا مى دانند

دليل آن اين است آه قريش از جمع نبّوت و خالفت ميان شما ناخرسند : عمر گفت
ها جفا روا مى داريد، به همين  بودند و عقيده داشتند اگر شما به قدرت برسيد، برآن

 به نتيجه رسيده و به موفقيت دليل، قريش خالفت را براى خود برگزيد و در اين زمينه
 )٢١٤(.دست يافت

ارتباط دارد اين است آه )عليه السالم(قضيه ديگرى آه به موضوع سلب خالفت از على
ها خون هر فردى را  ها به زانو در آورده بود و عرب آن حضرت قريش را در جنگ
ياديگران به زمين ريخته بود، پس از رحلت )عليه السالم(آه پيامبر توسط شمشير على

نسبت دادند زيرا در عرف و آداب و رسوم قريش ميان )عليه السالم(رسول خدا تنها به على
ها   داراى اين شايستگى نبود آه ريختن آن خون)عليه السالم(هواداران پيامبر آسى جز على

 )٢١٥(.را به وى نسبت دهند
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  از خالفت)عليه السالم(آنار زدن امام على

 با توجه به داليل زير مالحظه خواهيم آرد آه در جناح مخالف

ر، برنامه ريزى دقيقى انجام براى ربودن خالفت از آف آن بزرگوا)عليه السالم(على
 .پذيرفته بود

صلى اهللا (اآرم  به مجرد اين آه از وخامت حال نبى)عليه السالم(مخالفان امام على  . ١

اطالع يافتند در مدينه ماندند و تصميم گرفتند به هيچ قيمتى از شهر خارج )عليه وآله وسلم
 در آن اّيام بر ) عليه وآله وسلمصلى اهللا(از سويى خود شاهد بودند آه پيامبر اآرم. نشوند

 .سفارش به على و ضرورت پيروى از او براى سالمت دين و دولت، تأآيد فراوان دارد

آنان همواره در آنار حضرت قرار داشته و از او جدا نمى شدند و تالش مى  . ٢
 آردند از هرگونه بيان رسول خدا به عنوان حمايت از واليت

يرى به عمل آورند، به همين دليل با شعارى آه عمر سر داد و گفت ، جلوگ)عليه السالم(على
مجلسى آه پيامبراآرم در آن » همان آتاب خدا براى ما آافى است; حسبنا آتاب اهللا«

حضور داشت به هياهو و جنجال آشيده شد و سپس آن پيامبر معصوم را به سخن گفتن 
 را آزرد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ناشى از شدت درد، متهم ساخت آه اين سخن، رسول خدا

 چنين سخنى امكان ».برايم استخوان شانه و دواتى فراهم آنيد«: چرا آه حضرت بدانان فرمود
نداشت بدون سابقه قبلى آه در دل برخى از آنان نهان بود، در همه حاضران ايجاد تنفر 

 اين آه مى خواستند اى نيز براى اعتراض آنان وجود نداشت جز و ترديد نمايد و انگيزه
 .را از نگارش سفارش خود، باز دارند)صلى اهللا عليه وآله وسلم(با هياهو و بلوا رسول اآرم

اين افراد در ارتباط با موضوع خالفت به سرعت تصميم گرفتند و با استفاده از  . ٣
 و بنى هاشم به انجام مقدمات دفن و )عليه السالم(فرصت سر گرم بودن امام على

عمر با . ، بيعت را به پايان رساندند)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پارى پيكر مطهر پيامبرس خاك
اطالع از گردهمايى سقيفه،  شخصى را نزد ابوبكر آه داخل خانه پيامبربود فرستاد و از 

اى پيش آمده آه حضور تو در آن  بيرون بيا، قضيه: او خواست به ابوبكر بگويد
 و يا فرد ديگرى از بنى هاشم از موضوع )عليه السالم(آه علىضرورت دارد و از بيم اين 

آگاه شود، آن قضيه را فاش نساخت، در غير اين صورت چه دليلى براى آتمان آن وجود 
داشت؟ آيا چنين امر مهمى تنها نيازمند حضور ابوبكر بود و مسلمانان و ديگر، آسانى 

قشى نداشتند؟ چرا عمر شخصًا وارد آه از ابو بكر و عمر، به اسالم دلسوزتر بودند، ن
 خانه پيامبر آه مردم در آن گرد آمده بودند نشد تا با آنان در اين زمينه گفت وگو آند؟



ها را با ادعاى اين آه  تالش آردند انصار را هم چنان بى طرف نگاه دارند و آن . ٤
 .قبيله پيامبر به شمار نمى آيند، از عرصه رقابت سياسى دورسازند

زيرا اگر ابتداء با خليفه . در رعايت ترتيب بيعت، نخست از انصار بيعت گرفتند . ٥
جديد بيعت آرده بودند، بيعت آنان از آمترين ارزش واقعى برخوردار نبود و امام 

عليه (و اگر انصار از امام. توانست برضد قريش اقامه دليل نمايد  بعدها مى)عليه السالم(على

 .حضرت را نداشت  هيچ آس توان رقابت با آنهوادارى مى آردند)السالم

 اين واقعيت را مى توان از نحوه بيعت گرفتن آنان پس از بيرون آمدن از سقيفه، به 
چرا : ها بانگ زد و گفت وقتى مردم در مسجد گرد آمدند، عمر بر آن. خوبى دريافت

ر با او بيعت بپاخيزيد و با ابوبكر بيعت آنيد، انصا! ايد؟ گروه گروه دور هم نشسته
از اين رو، عثمان و امويان همراه وى و سعد و عبد الرحمان و بنى زهره . اند آرده

 .بپاخاستند و با ابوبكر دست بيعت دادند

اى آه از خارج شهر مدينه براى پشتيبانى و حمايت از طرف مخالف بنى  عده . ٦
به مجرد اين آه : هاشم، از قبل مهيا شده بودند وارد شهر شدند و سخن عمر آه گفت

 )٢١٦(.افتاد به پيروزى يقين حاصل نمودم، بيانگر همين معناست» اسلم«چشمم به قبيله  

آوشيدند تا بر امورى آه فريب آارانه انجام پذيرفته بود، سرپوش نهند و هر  . ٧
مسلمانان، ها به مخالفت بر خيزد او را به آشوبگرى و فتنه انگيزى ميان  آس آه با آن

متهم سازند و اين واقعيت، طى رخدادهاى پياپى بعدى روشن شد آه اگر آسى از بيعت 
خود دارى آرده و با اصول تعيين شده در سقيفه به مخالفت بر خيزد او را از سر راه 

 .بردارند

عثمان بن عفان هنگام : ها اين بود آه از جمله داليل برنامه ريزى قبلى آن . ٨
بو بكر، از عمر به عنوان جانشين پس از ابو بكر در وصيت نامه نام نوشتن وصيت ا

. برد، در صورتى آه ابو بكر به او چنين فرمانى نداده بود و در بيهوشى بسر مى برد
 بنابراين، عثمان از آجا و چگونه پى برد آه عمر جانشين ابو بكر خواهد بود؟

ها به خالفت مسلمانان  از اين گذشته عمر، عثمان را در جمعى آه يك تن از آن . ٩
اى جا زد آه قطعا برنده مى شد و هر فرد آگاه به تاريخ و آشناى به روند  برسد به گونه

                                                           
، السقيفه والخالفه از عبد الفتاح ٣٤٧ / ٤، عقد الفريد ٥٨٩ / ١، انساب االشراف ١٤٥ ٢ ق/ ٣به طبقات اين سعد  . ٢١٦

سعيد بن عاص، و ابن عساآردر حاالت سعد بن ، السقفيه انقالب ابيض ماجراى ترور خالد بن ١٣عبد المقصود 
 .  مراجعه شود١٣٤ / ٣عباده وآنز العمال  



امور و ترآيب شش نفره آانديداها، قادر بر تجزيه و تحليل اين مسأله است چنان آه امام 
 )٢١٧(.فرمود د، اوضاع را به روشنى تحليل خو)عليه السالم(على

باتشكيل حكومت  زاييده گرد همايى سقيفه، ابوبكر مقام خالفت و ابو عبيده . ١٠
 و مناصب ياد )٢١٨(امور بيت المال و عمر ُپست قضاوت و داورى را بر عهده گرفتند

ترين منصب ها را تشكيل مى  ترين و حساس شده در شيوه حكومت دارى و دولت، مهم
چنين ترآيبى در دستگاه دولت و عناصرى آه به حاآميت رسيدند اتفاقى به وجود . دهند

 .اى عملى نبود نيامد و جز با برنامه ريزى قبلى چنين قضيه

اگر ابو عبيده زنده بود او را به جانشينى خود بر مى : گام مرگ گفتعمر، هن . ١١
، آيا واقعًا شايستگى و لياقت ابوعبيده، عمر را به گفتن اين سخن واداشت، )٢١٩(گزيدم
مى ديد، با اين )عليه السالم(زيرا عمر به خوبى شايستگى زعامت خالفت را در على; هرگز

عليه (خواست در زمان حيات او و پس از مرگش، زمام امور به دست امام على همه نمى 

 . بيفتد)السالم

متهم ساخت و )عليه السالم(معاويه، ابو بكر و عمر را به سلب خالفت از على . ١٢
آه معاويه در پاسخ نامه  اند چنان در اين راستا به نقشه و برنامه ريزى پرداخته: گفت 

من و پدرت به خوبى به : نويسد  اين مطلب تصريح آرده  مىمحمد بن ابو بكر به
فضيلت فرزند ابو طالب آگاهى داشتيم و حق او را بر خود الزم مى شمرديم وقتى پيامبر 

نخستين آسانى بودند » عمر« دنيا را وداع گفت، پدرت و فاروق )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم
و در اين راستا با يكديگر . خالفت برخاستندآه حق على را ربودند و با دستوراتش به م

تبانى آرده و همدست شدند و سپس او را به بيعت با خود فرا خواندند و حضرت از 
بيعت با آنان خود دارى و مدتى درنگ آرد، ولى آن دو در صدد قتل وى بر آمده و او را 

 )٢٢٠(.به مرگ تهديد آردند

امروز : به عمر فرمود) در مورد خالفت ابو بكر ()عليه السالم(امير المؤمنين . ١٣
ابو (هاى حكومت وى  شيرى از سينه خالفت بدوش آه نيمى از آن به تو برسد، پايه

 )٢٢١(.را تحكيم ببخش تا فردا آن را به تو باز گرداند) بكر
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 حاآمان به قدرت رسيده را به حزب گرايى سياسى )عليها السالم(زهراى مرضيَّه . ١٤
متصف ساخت آه براى چنگ زدن به قدرت و محروم ساختن بنى هاشم از خالفت، در 

 :اند، آن جا آه فرمود پى نقشه و تو طئه

 )٢٢٢(;»ابتدارًا زعمتم خوف الفتنة....فوسمتم غير ابلكم و اوردتم غير شربكم«

 ;)اال في الفتنة َسَقطوا وإنَّ جهنَّم لُمحيطٌة بالكافرين(

داديد، در داغ نهاديد، رسيدن به قدرت را مرآِب سوارى خود قرار ) خالفت ( بر غير شترتان 

خود را در ! آگاه باشيد«صورتى آه شتر شما نبود، با دست آويز فتنه و آشوب، غصب خالفت آرديد 

 .فتنه انداخته و جهنم بر آافران احاطه دارد

 

 آثار منفى سقيفه

شرآت آنندگان در گرد همايى سقيفه سفارشات : گيرى خود سرى در تصميم . ١
 را در مورد اهل بيت پاك وى، ناديده گرفتند و به )لمصلى اهللا عليه وآله وس(پيامبر اآرم

دستورات صريح آن حضرت مبنى بر لزوم پيروى و تمسك به آنان ، اهميت قائل نشدند 
نيز سخنى در باره خالفت هيچ يك )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اگر از ناحيه رسول اآرم-  فرضًا -

ان از جنبه اصالت خانوادگى، از خاندان آن بزرگوار صادر نشده بود و اين خاند
خويشاوندى با پيامبر و اخالق، جهاد، علم، عمل، ايمان و يا اخالص بر ديگران امتيازى 
نداشته بلكه مانند ساير صحابه به شمار مى آمدند، از نظر عقل و شرع و عرف چه 

 اهللا صلى(مانعى داشت آه انجام بيعت را تا پايان مراسم آفن و دفن پيكر مطهر رسول اآرم

 .)٢٢٣(! به تأخير اندازند؟)عليه وآله وسلم

اى ازاين افراد براى جبران خالئى آه در پى وفات  انجام چنين عمل شتاب زده
 به وجود آمد، اگر قرار بود بر چيزى داللت آند قطعًا دليل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

صلى اهللا عليه وآله (هاى قانونى رسول خدا ر اين بود آه بايد روايات و يا زمينه سازىب

در مورد اهل بيت را ناديده گرفت سپس به سرعت در پى به دست گرفتن زمام امور )وسلم
به . برآمد تا در صورت جريان امور به روال طبيعى، اين سفارشات تأثيرى بر جاى ننهد

بيعت ابو بكر عملى بى تدبيرانه بود، :  بيعت ابو بكر گفتهمين دليل عمر در مورد

                                                           
 . ٢٢٠ / ٢٩در مسجد پيامبر، بحار االنوار ) عليها السالم(فقراتى از خطبه حضرت زهرا . ٢٢٢
 .  چاپ اسوة٢٥النص واالجتهاد، در  سيد شرف الدين . ٢٢٣



خداوند مسلمانان را از شر آن مصون داشت، به هوش باشيد اگر آسى ديگر بار چنين 
 )٢٢٤(.بيعتى انجام دهد او را بكشيد

هل حل و عقد آه در به دست آوردن اجماع و نيز مشروعيت اين بيعت در جمع ا . ٢
انتخاب، شرطى اساسى به شمار مى آمد، انجام نپذيرفت، زيرا در سقيفه با طبقه برجسته 

 و عباس و عمار ياسر و سلمان و خزيمه بن ثابت و ابوذر و )عليه السالم(صحابه نظير على
ّى بن آعب و بسيارى ديگر، مشورتى ابو اّيوب انصارى و زبير بن عوام و طلحه، و ُاب

 صورت نگرفت 

در شيوه بيعت گرفتن از مسلمانان، سختگيرى و خشونت به آار گرفته شد و  . ٣
بسيارى از مسلمانان به زور وادار به بيعت شدند و تازيانه عمر در راستاى اجرا و 

 .عملى شدن اين بيعت نقش بزرگى ايفاآرد

 مفاهيم انحراف آميز سقيفه . ٤

چه آسى در حكومت محمد باما به ستيزه «الف ـ برترى جويى بر امت آه با شعار 
 .نسبت به مسلمانان، اهانت روا داشتند» !بر خواهد خواست؟

، به حاآميتى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ب ـ تبديل معناى نبوت الهى و جانشينى رسول اآرم
آورد نه از  فاميلى آه قدرت و مشروعيت خود را از انتخاب افراد قبيله به دست مى

 .دستورات آيين مقدس اسالم

ج ـ فرصت دادن به مسلمانان براى طرح تعدد قدرت و رقابت با آسى آه خداوند 
اش اطاعت وى را بر مردم الزم شمرده و به تمرد واداشتن  طبق دستورات حكيمانه

در مسأله ( حاآم معصومى آه به فرمان خدا منصوب شده بود چنان آه مردم در برابر 
 . اميرى از ما واميرى از شما: اظهار داشتند) جانشينى پيامبر

 گردهمايى سقيفه زمينه مناسبى ايجاد آرد تا وجود امت و آراء آنان ناديده گرفته -د 
ر، و بار سّوم هنگام شود چنان آه يك بار ديگر اين مسأله در زمان تعيين جانشينى عم
 .مرگ عمر در شورايى آه وى بر مسلمانان تحميل آرد، تجسم يافت

 

  )عليه السالم(سقيفه از ديدگاه امام

 هيچگونه طمعى به دست يابى و تكيه زدن بر مسند خالفت )عليه السالم(امام على
گسترش آن و ها و ارآان اسالم و  تمام سعى و تالش وى در جهت تحكيم پايه. نداشت
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و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(سربلندى دين و دينداران و بيان عظمت و سيره و رفتار رسول اآرم
 .پذيرفت  تشويق مردم در جهت پيمودن راه آن بزرگوار انجام مى

صلى اهللا ( بااشتغال به انجام مقدمات خاآسپارى و نماز و دفن رسول خدا)عليه السالم(امام

اش خطور نمى آرد آه روزى خالفت از او سلب شود زيرا وى  انديشهدر )عليه وآله وسلم
 .از ناحيه خدا و رسولش شايسته چنين مقامى بود

صلى اهللا عليه وآله ( ولى آن چه را مردم در دل نهان داشتند با سفارشاتى آه رسول اآرم

ن به در غزوه احد و حنين، بر آن تأآيد آرده بود منافات داشت وآز و طمع رسيد)وسلم
بدين ترتيب، . قدرت، آنان را واداشت تا در پى به دست آورى حاآميتى غير حق بر آيند

هاى زمان حيات پيامبر، آن بزرگوار را تنها گذارده و  همان گونه آه در شدايد و سختى
از اطرافش پراآنده شدند اين بار نيز بى آن آه جنازه مطهرش را به خاك بسپارند، آن را 

 .ر پى آسب قدرت بر آمدندرها ساخته و د

 و )عليه السالم( آه على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خبر گرد همايى سقيفه به خانه پيامبر اآرم
صلى اهللا (بنى هاشم و ياران مخلص و با وفاى حضرت پيرامون جسم شريف رسول خدا

:  گفت)لسالمعليه ا(عباس عموى پيامبر به على.  در آن گرد آمده بودند رسيد)عليه وآله وسلم
عموى : دستت را بده تا با تو بيعت آنم، با اين آار مردم خواهند گفت آه ! برادر زاده
 باپسر عموى پيامبر بيعت آرده و بدين گونه حتى دو تن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

 .از مردم در بيعت با شما مخالفت نخواهند آرد

 ».بداند ا واقعا غير از من آسى هست آه خودرا شايسته خالفتآي! عمو جان«:  فرمود)عليه السالم(امام

 .خواهى دانست: عباس گفت

از اين رو، . پوشيده نبود)عليه السالم(پذيرفت بر امام هايى آه صورت مى  البته توطئه
من نمى خواهم چنين بيعتى با من در پشت درهاى بسته انجام : به صراحت به عمويش پاسخ داد

 )٢٢٥(.پذيرد

 

 گيرى ابوسفيان  موضع

 آه على و عباس )صلى اهللا عليه وآله وسلم(روايت شده، ابو سفيان به در خانه رسول اآرم
ترين طايفه قريش قرار  چرا خالفت بايد در آوچك: در آن حضور داشتند آمد و گفت

 از سواره و پياده )ابوبكر(اگر بخواهم شهر مدينه را بر ضد وى ! به خدا سوگند! گيرد؟

                                                           
 . ٢١امة والسياسة االم. ٢٢٥



برگرد، تو مدتى طوالنى با اسالم و مسلمانان ! ابو سفيان«:  فرمود)عليه السالم(على. پر خواهم آرد

 ».دشمنى آردى ولى نتوانستى هيچ گونه ضرر و زيانى بر آن وارد سازى

پس از بيعت مردم با ابو بكر، ابو سفيان از راه رسيد و گفت : هم چنين منقول است
نشاند، اى خاندان عبد  اى را مى بينم آه تنها خون آن را فرومى دود فتنه! وگندبه خدا س

ابو بكر را با شما چه آار؟ على و عباس آن دو تنى آه به ضعف و زبونى آشيده ! مناف
دستت را پيش آر تا با تو بيعت : آرد و گفت)عليه السالم(اند آجايند؟ و سپس رو به على شده

تو از : خوددارى و ابو سفيان را مورد نكوهش قرار داد و فرمودآنم، حضرت از اين آار 

اى، ما به نصيحت تو نيازى  اين آار جز فتنه و آشوب منظور ديگر ندارى و از دير باز بد خواه اسالم بوده

مارا با ابوفصيل : ابو سفيان گفت: بيعت صورت گرفت زمانى آه با ابو بكر )٢٢٦(.نداريم
 !چكار؟ خاندان عبد مناف بايد زمام امور را به دست گيرند

به راستى آه : ابوبكر به پسرت واليت داده است گفت:  به ابو سفيان گفته شد
 .)٢٢٧(خويشاوندى رابه جا آورده است 

 و بنى )عليه السالم( معناى مخالفت ابو سفيان با ما جراى سقيفه، برحق دانستن على
هاشم نبود، بلكه يك حرآت سياسى ظاهرى تلقى مى شد آه به وسيله آن قصد داشت 
نسبت به اسالم مكر و حيله انجام دهد و بدان جفا و ستم روا دارد وگرنه ارتباط ابو بكر 

 .)٢٢٨( العاده قوى بودو ابو سفيان فوق

 

 مخالفان سقيفه

در پى آثار و نتايجى آه سقيفه به جاى نهاد و برندگان آن از شايستگى و لياقت آافى 
مند نبودند طبيعى به نظر مى رسيد آه تعدادى از جناح ها با  براى سرپرستى امت بهره

جناح : نخست: توان اشاره آرد برخيزند آه از آن ميان به سه گروه مىآن به مخالفت 
آه به ايجاد تشكل اسالمى پرداخته و از موقعيت اجتماعى بزرگى برخوردار ; انصار

اين گروه با . ها حساب  آرد بايست روى آن بودند و در عرصه نامزدى و انتخاب مى
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صلى اهللا (رئيس قريش چنين سخنى مى گوييد؟ وبه سرعت خدمت پيامبرنكوهش قرار داد وگفت چرا به بزرگ و
در )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ها گفته بودند قرار داد رسول خدا آمد وى را در جريان سخنى آه آن)عليه وآله وسلم

چنين آرده اى آه چنين سخنى را بر زبان آوردند؟  اگر  هارا به خشم آورده شايد تو آن! پاسخ او فرمود ابو بكر
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ها آشمكش به  ع پرداختند و ميان آنخليفه و دو همراه وى در سقيفه بنى ساعده به نزا
 .وجود آمد آه قضيه به سود قريش تمام شد

 :بدين سان، ابوبكر وهوادارانش در برابر انصار از دو جنبه سود بردند

ريشه دار بودن انديشه وراثت دينى در ذهن عرب ها آه بر همين اساس ابوبكر  . ١
لمانان به او نزديكتر و به جانشينى قريش خويشاوندان پيامبر و از همه مس: اظهار داشت 

 .و حكومت آن حضرت شايسته ترند

اى در مقام تأييد ابوبكر  شكافى آه  در صفوف انصار به وجود آمد و عده . ٢
يا حسد ورزى اى آنان و  برآمدند و جمعى با او مخالفت آردند، نتيجه گرايش هاى قبيله

بعضى نسبت به برخى ديگر تلقى مى شد و تمايل داشتند خود را به دربار هيئت حاآمه 
جديد نزديك و به پست و مقامى دست يابند، چنان آه اين پديده به روشنى در سخنان ُاسيد 

 :بن حضير در سقيفه هويدا شد، آن جا آه گفت

 خزرجيان همواره بدين آار بر حتى اگر براى يك بار سعد را به امارت بر گزينيد،
بنابراين بپا خيزيد . شما برترى مى جويند و هرگز سهمى براى شما منظور نخواهند آرد

 .)٢٢٩(و با ابوبكر بيعت آنيد

 :در حقيقت گردهمايى سقيفه از دو ناحيه، ابوبكر را به قدرت رساند 

زيرا انصار با آارى ; )عليه السالم(ى امام علىبه ضعف آشاندن نقش پايگاه مردم . ١
ها اجازه نمى داد پس از سقيفه به جمع ياران  آه انجام دادند راهى را بر گزيدند آه بدان

 .امام على بپيوندند و در مورد خالفت و سزاوارى حضرت به آن، وارد عمل شوند

جران عمومًا و ابوبكر در گرد همايى انصار به عنوان تنها مدافع حقوق مها . ٢
اى خاص مطرح گرديد، زيرا شرايط براى اين آار آامًال مهيا و  حقوق قريش به گونه

مناسب بود و آن دسته از سران مهاجر آه اگر در سقيفه حضور داشتند، نتيجه آار بدين 
 .جا آشيده نمى شد، در آن جمع حاضر نبودند

دست يابى به جايگاهى جناح امويان و در رأس آن ها ابوسفيان آه براى : دوم
برجسته در حكومت، داراى مطامع سياسى بزرگى بودند تا بدين وسيله بخشى از عظمت 

اش طبق شناختى آه از  را در جاهليت باز گردانند و ابوبكر و دار و دسته سياسى خويش
ها همگرايى  ها و تمايالت سياسى و مادى آنان داشتند، با آن سرشت امويان و خواسته

و در اين راستا براى ابوبكر چندان مهم نبود تا در مورد برخى از اصول و . دندنشان دا
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به همين دليل ابوبكر آليه اموال مسلمانان و اموالى . مبانى و حقوق شرعى، آوتاه بيايد
بابت زآات گرد آورده بود يك جا به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(را آه ابوسفيان به فرمان رسول

اى  به دست آورده بودند به مخالفت  و آسانى آه در سقيفه برگ برنده. ابوسفيان بخشيد
امويان و تهديدى آه ابو سفيان انجام داد و سخنان هيجان آميزش و تمايلى آه به تأييد امام 
و بنى هاشم نشان داد، اعتنايى نكردند بلكه ابو بكر و دار و دسته اموى او در آم رنگ 

آينده، از اين موقعيت استفاده آردند و آار هاى حكومتى ساختن نقش بنى هاشم در حال و 
 .را در تعدادى از مراآز مهّم دولتى در اختيار امويان قرار دادند

جناح هوا دار بنى هاشم و خواص آنان نظير عمار و سلمان و ابو ذر و مقداد : سوم
خالفت را رضوان اهللا تعالى عليهم اجمعين و گروه هاى زيادى از مردم آه حق قانونى 

 در )صلى اهللا عليه وآله وسلم(از آِن خاندان بنى هاشم مى دانستند و طبق فرموده رسول خدا
روز غدير و بر اساس شيوه هاى سياسى آه با آن آشنايى داشتند، اين خاندان را وارثان 

 به شمار مى آوردند و دالئل واهى و پوچى آه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(طبيعى رسول اآرم
ها تاثير گذار نبود، زيرا  هاى درگير در سقيفه مطرح مى آردند بر اين گروه فطر

يابى به  ها دست هاى هواداران سقيفه پى بردند آه هدف آن اينان با مشاهده فعاليت
هاى خود و در اختيار گرفتن حكومت و اختصاص دادن آن به خويشتن است و  خواسته

اسالمى از مسير صحيح خود خارج و اين خود، هشدارى تلقى مى شد آه حكومت 
 .منحرف شده است

 

 نتايج سقيفه

يافتند و  اش در برابر انصار و امويان به پيروزى دست ابو بكر و دار و دسته
موقعيت را به عنوان خليفه مسلمانان به دست گرفتند ولى اين پيروزى وى را به تناقض 

 سقيفه تكيه بر اساس خويشاوندى با سياسى روشنى آشاند زيرا تنها پشتوانه و دليل او در
 بود و به همين دليل براى رسيدن به زمام دارى دينى، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

 .مسلك وراثت را پايه نهاد

ولى بنى هاشم به عنوان جناح مخالف سقيفه، اوضاع سياسى را دگرگون ساخت و با 
بودند با ابو بكر به  ها چيره شده جناحهمان داليلى آه ابو بكر و هوادارانش بر ساير 

اگر قرار است قريش براى دست يابى به خالفت، خود : احتجاج پرداخته و اظهار داشتند 
سزاور تر ببيند، بنى هاشم از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(را از ساير عرب نسبت به رسول خدا

 .اند ساير قريش سزاوارتر به خالفت



 : اعالن اين مطلب فرمود با)عليه السالم(امام على

 اقامه دليل مى آنند ما )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اگر مهاجران به واسطه خويشاوندى با رسول خدا

قادريم بر ضد مهاجران اقامه دليل آنيم و اگر دليل و برهان آن ها در برابر داليل ما شكست خورد، 

در بر چنين اّدعايى هستيم، در غير اين صورت انصار بر ادعاى خود باقى تنها ما هستيم آه قا

 .خواهند بود

اين موضوع را عباس در گفت و گوى خود با ابو بكر به وضوح بيان آرد و اظهار 
بايد بدانى آه . ما شجره رسول خدا هستيم: آنى و مى گويى تو ادعا مى! ابو بكر: داشت 

 )٢٣٠(.دهيم خت هستيد و ما شاخه هاى آن را تشكيل مىشما به منزله همسايگان آن در

 در دل آسانى آه در بازى سقيفه به پيروزى دست يافته بودند، )عليه السالم(امام على
منبع ترس و بيم تلّقى مى شد و در برابر تمايالت و خواسته ها و جاه طلبى هاى آنان 

ر به شمار مى آمد حضرت به خوبى مى توانست از وجود سود جويانى آه سّدى استوا
ها اندك نيز نبود و با وزش هر بادى به سويى متمايل مى شدند و با هر صدايى  تعداد آن

هاى خود را در بازار هاى  سياسى، ارزان عرضه  همنوا مى گشتند و آراء و موقعيت
ارع مدينه و در آمد آالن فدك، شكم آن ها مى آردند، بهره بگيرد و از خمس و غّلات مز

را سير آند، ولى آن حضرت با آماالت انسانى و شخصيتى خود و جايگاه برجسته اى 
آه از آن بر خورداربود، دست به چنين آارى نزد، از سويى، وى قادر بود در برابر 

آه برگ )له وسلمصلى اهللا عليه وآ(سران سقيفه با استناد به خويشاوندى نزديك با رسول خدا 
ها اقامه دليل و حجت نمايد  برنده اى در دست او بود دست به فعاليت بزند و بر ضد آن
 :چنان آه آن بزرگوار در سخن خود به اين مطلب اشاره دارد

 »;احتجوا بالشجرة و اضاعوا الثمرة«

 .يش را تباه ساختند پايه استدالل آن ها درختى بود آه ميوهاه

آه اآثريت مردم نسبت به اهل بيت پيامبر قداست و احترام قائل به همين جهت بود 
بودند و اين عمل، هيئت حاآمه را در بحران سياسى دشوارى قرار مى داد آه راه 

 برتر از آن بود آه دست به چنين )عليه السالم(گريزى از آن نداشت، ولى امير مؤمنان
. لح شخصى مقدم مى داشتامورى بزند، چرا آه او مصلحت بزرگ اسالم را بر مصا

 در اين مسير، بين انتخاب )عليه السالم(حكومت وقت براى جلوگيرى از احتمال حرآت امام
 :دو راه مردد شد
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مسأله خويشاوندى را در امر خالفت به هيچ وجه پذيرا نشود و معناى اين : نخست
 .از وى برآنندآار آن بود لباس مشروعيتى آه ابوبكر آن را در سقيفه به تن آرده بود، 

ها بر اجراى اصل  خود هيئت حاآمه به تناقض گويى مى افتاد زيرا آن: دوم
ها عنوان آرده بودند پافشارى داشتند در صورتى  خويشاوندى آه در برابر ساير جناح

، هيچ گونه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ترين خويشاوندان رسول خدا آه براى بنى هاشم نزديك
ظر نگرفتند و يا اگر حقى منظور مى آردند در شرايطى نبود آه حقى در حكومت درن

بدين ترتيب قدرت حاآم،راه دوم . مخالفت بنى هاشم در رويارويى با حكومت، تلقى شود
 )٢٣١(.را برگزيد
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 بخش دوم 

  در دوران ابوبكر)عليه السالم(امام

 

 رويارويى حكومت، بامخالفان

دست يافتگان به حكومت آه براى تسلط بر آن تالش و برنامه ريزى آرده بودند از 
پابرجا ماندند و قدرت، صرف نظر نكردند و بر اصولى آه در سقيفه اعالن آرده بودند 
هاى گوناگونى  با قطع نظر از مشروعيت و يا صحت اين قبيل نظريات، باابزارها و راه

به همين دليل مالحظه مى آنيم اين گروه، با به . برهمان مواضع پا فشارى نمودند
آارگيرى برخى شيوه ها و حرآت هاى سياسى، آوشيدند  خاندان پيامبر را به طور آلى 

 آنار نهند و بازور و قدرت به انديشه و تفكر حامى بنى هاشم، بلكه از صحنه حكومت
 .هر گونه مخالفت احتمالى آينده پايان دهند  آه در ذيل بدان ها اشاره مى شود

هيئت حاآمه جديد به مخالفان وانمود آرد آه مخالفت آنان با خليفه جديد، به فتنه  . ١
م حرام است، البته شرايط نابسامان و آشوب آشيده خواهد شد و چنين چيزى در اسال

ها را در محكوم ساختن مخالفان آمك مى آرد زيرا افزون بر ارتدادى  دولت اسالمى، آن
در درون مرزهاى دولت نوپاى اسالمى به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آه پس از رسول خدا

قرار مى وجود آمده بود، دشمنان خارجى نيز دولت اسالمى را از خارج مورد تهديد 
 .دادند

خليفه و هوادارانش همان گونه آه بر ضد سعد بن ُعباده در سقيفه از شيوه  . ٢
 نيز به آار )عليه السالم(خشونت و زور استفاده آردند همان روش را بر ضد امام على

عليه (سر سختى و خشونت  آنان به حدى رسيد آه عمر تهديد آرد خانه امام على. گرفتند

 در آن حضور داشته باشد به آتش خواهد )عليها السالم(چند فاطمه زهرا را هر )السالم
 و )عليها السالم(معناى اين آار اين بود آه دستگاه حكومتى نسبت به فاطمه زهرا. )٢٣٢(آشيد

 حرمتى قائل نيست و همين شيوه را در )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هيچ يك از خاندان پيامبر 
 .مورد آنان نيز به آار خواهد گرفت 
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اش، از بيم اين آه مبادا بنى هاشم به خالفت دست يابند،  ابوبكر و دار و دسته . ٣
هيچ يك از آنان را در امور حكومتى شرآت نداد وحتى يك فرمانروا از بنى هاشم را بر 

 .)٢٣٣(اردوجبى از سرزمين پهناور اسالمى نگم

هاى مخالف بنى هاشم جهت دست يابى به خالفت و باالترين مرآز  جناح . ٤
حكومت، دست به ايجاد تشكل بزرگ سياسى زدند تا با خاندان پيامبر به رقابت و دشمنى 

هاى سياسى روشن و   آه امويان بلند پروازىبپردازند، از اين رو، مالحظه مى آنيم
گوناگونى داشته  و در دوران ابوبكر و عمر، از ُپست هاى باالى حكومتى برخوردار 
بودند، افزون بر آن، در شورايى آه از ترفندهاى خليفه دوم بود، عثمان بن عفان از 

 .ديگر رقباى خود، شانِس بيشترى براى خالفت داشت

شكل بزرگ سياسى، دوام و گستردگى آن بود زيرا ارتباط به از ويژگى هاى اين ت
شخص خاصى نداشت بلكه در خاندانى بزرگ تجسم مى يافت، در نتيجه هيچ گاه شرايط 

بتوانند حد اقل به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(و اوضاع مناسبى مهيا نمى شد آه خاندان رسول خدا
 .آسانى به منصب خالفت دست يابند

نقل شده . اصرى  را آه تمايل به بنى هاشم داشتند از آار بر آنار نمودندآليه عن . ٥
ابوبكر، خالد بن سعيد بن عاص را از فرماندهى سپاه بر آنار ساخت، در صورتى آه 

اين آار را بدين . خود، اورا به فرماندهى منصوب و براى فتح شام گسيل داشته بود
اشم و تمايل او را به خاندان پيامبر، به جهت انجام داد آه عمر، گرايش وى به بنى ه

صلى اهللا عليه (ابوبكر گزارش و موضع گيرى مخالفى را آه خالد پس از رحلت رسول خدا

 .)٢٣٤(باآنان داشت به ابوبكر ياد آور شد)وآله وسلم

 جهت )عليه السالم(ن آه مبادا امام را از بيم اي)عليه السالم(توان اقتصادى امام على . ٦
تبليغ در مسير باز گرداندن حق قانونى خود در خالفت از آن بهره بگيرد، به ضعف 

دانست   مصادره آرد زيرا مى)عليها السالم(آشاندند به همين دليل خليفه، فدك را از زهرا
عليه (امهرگاه اميرمؤمنان مردم را به بيعت خود فرا خواند، آن مخدره نسبت به ام

پشتيبانى قوى به شمار مى آيد و اين در صورتى است آه پى برده باشيم جناح هاى )السالم
سياسى، آراء خود را به حكومت فروخته بودند و اگر در اين معامله سود بيشترى 
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شد، امكان فسخ و بر هم زدن آن معامله وجود داشت و ابوبكر شخصًا مال و  عرضه مى
 )٢٣٥(.اى براى فريب مردم و آسب آراء آنان به آار گرفته بود يلهدارايى را به عنوان وس

از ديدگاه پيروان )عليها السالم(اگر بر اين مطلب بيفزاييم آه شخصيت حضرت زهرا
 به خالفت، تلقى مى شد به )سالمعليه ال(خود، دليلى بر شايستگى امام)عليه السالم(امام على

روشنى در خواهيم يافت آه خليفه در تالش هاى سياسى خود آامًال موفق شد تا موضع 
 را موضعى خنثى جلوه دهد و اين )عليه السالم(حامى و پشتيبان اميرمؤمنان)عليها السالم(زهرا

فاطمه : ر داشت موضوع را با ترفندى ماهرانه و غير مستقيم به مسلمانان فهماند و اظها
نيز يك زن، مانند ساير زنان است و نبايد آراء و دعاوى او، حتى در مسأله ناچيزى مانند 
فدك، به عنوان سند و دليل مطرح شود تا چه رسد به مسأله مهمى مانند خالفت، زيرا 

اى آه حق اونيست، بشود امكان دارد آليه دولت  خواستار مزرعه)عليها السالم(اگر زهرا
زد در صورتى آه به ادعاى صحابه نام)٢٣٦(مى را براى شوهرش مطالبه آنداسال

آه زمام امور را به دست گرفتند اميرالمؤمنين هيچ گونه حقى )ص(جانشينى رسول خدا
 .در دولت نداشت

عليها (نقل شده وقتى خالفت ابوبكر پا برجا شد، شخصى را نزد وآيل حضرت زهرا

فرستاد و او را از فدك بيرون راند و خود بر فدك استيالء يافت و به حديثى استناد )السالم
ير از او آسى آن را نقل نكرده بود ابوبكر گفته بود از پيامبر شنيده آه مى آرد آه غ

 بنا به اين ».گذاريم صدقه خواهد بود نهيم، آن چه را به ارث مى ما پيامبران چيزى به ارث نمى«: فرمود
ميراثش هر چه باشد مربوط به مسلمانان فقير و گفته، پيامبر چيزى به ارث نمى گذارد و 

 .)٢٣٧(!مستمند است 

 

 اعتراض به خالفت سقيفه

عليه (صحابه برگزيده و نيك مردانى آه در مطالبه حق قانونى خالفت امام على

در آنار آن بزرگوار قرار داشتند با صالبت و اطمينان و بى پرده و با براهين )السالم
اى آه حاآى از عالقه به حق  روشن و دندان شكن و داليل صريح شرعى و با شيوه

 .گرايى و حراست دولت اسالمى از انحراف بود به حكومت وقت، اعتراض نمودند
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 حضور يافتند و خزيمه بن )يه وآله وسلمصلى اهللا عل(اين جمع برگزيده در مسجد رسول خدا
آيا بياد ! مردم: ثابت،از جمله اصحاب جليل القدر پيامبر از آن ميان بپاخاست و گفت

 گواهى مرا به تنهايى پذيرفت و نيازى به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نداريد آه رسول اآرم 
: وى اظهار داشت. تآن چه مى گويى صحيح اس: گواهى ديگرى در آنار من نديد، گفتند

اهل «: فرمود  شنيدم آه مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(دهم آه از رسول خدا پس من گواهى مى

من آن  ;»بيتم حق و باطل را از يكديگر جدا مى آنند، آنان پيشوايانى هستند آه مردم بايد از آنان پيروى آنند
 .دانيداى ندارم شما خود  چه را مى دانستم گفتم و جز اين وظيفه

! اى قريش و اى مسلمانان: عمار ياسر نيز لب به اعتراض گشود و اظهار داشت 
و اگر آگاهى نداريد، بدانيد آه اهل بيت پيامبرتان به آن ! اگر مى دانيد آه چه بهتر

حضرت سزاوارتر و به ميراث او شايسته تر و به امور دين و مؤمنان آشناتر و نسبت به 
 از ديگرانند، بنابر اين، از پيشواى خود اطاعت آنيد، تا قبل ملت و امتش خير خواه تر

از گرفتارى در بند گمراهى و ضعف و زبونى و تفرقه و پراآندگى و دست به گريبان 
 .گردانيد شدن با فتنه و آشوب، حق را به اهلش بر

دهم رسول  گواهى مى! اى قريشيان: آن گاه سهل بن ُحنيف بپاخاست و اظهار داشت
 را در مسجد ديدم دست على بن ابى طالب را گرفته بود و مى )ى اهللا عليه وآله وسلمصل(خدا

 :فرمود

اين شخص، علي است آه پس از من پيشواى شماست و در زمان حيات و پس از رحلتم وصى ! مردم

هايم وفا مى آند، وى نخستين آسى است آه در آنار حوضم با  من است، او ديون مرا ادا، و به وعده

 ديدار خواهد آرد، خوش به حال آسى آه از او پيروى نمايد و واى بر آن آس آه از فرمان او من

 .سر پيچى آند و تنهايش بنهد

گواهى مى دهم آن گاه آه رسول خدا : سپس ابوهيثم بن تيهان به پاخاست و گفت
آرد، انصار  را به مردم معرفى )عليه السالم( در روز غدير خم على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

او را معرفى : پيامبر على را به جانشينى خود معرفى نمود و برخى اظهار داشتند: گفتند
در اين زمينه بحث .  موال و سرور مردم باشد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(آرد تا مانند رسول خدا

طلب را  فرستاديم و راز م)صلى اهللا عليه وآله وسلم(به درازا آشيد، فردى را خدمت رسول خدا
 :از آن بزرگوار جويا شديم حضرت فرمود

 .است ترين مردم به امت من پس از من ولّى و سرپرست مؤمنان و خير خواه)على ( او 

اآنون من به آن چه ياد دارم گواهى مى دهم، هر آس خواست ايمان آورد و گرنه 
 .آفر بورزد، روز جدايى، ميعاد همگان است



لهب و نعمان  ر و ابو ايوب انصارى و عتبة بن ابىسپس گروه ديگرى از جمله ابوذ
 .)٢٣٨(بن عجالن و سلمان فارسى به پاخاسته  و بر ضد هواداران سقيفه اقامه دليل آردند

 

 بيعت اجبارى

ز صحابه جليل القدرى آه آشكارا اى ا  از بيعت و اقدام عده)عليه السالم(خود دارى امام

به اعتراض پرداخته و از هيئت حاآمه خواستار واگذارى قدرت و سپردن آن به صاحب 

آمد، چراآه در  اش شدند، براى حكومت وقت، خطرى جدى به حساب مى اصلى

عليه (شوراندن احساسات مسلمانان و بسيج و گرد آورى آنان در جمع ياران اميرمؤمنان

 تأثير فوق العاده بسزايى داشت افزون بر عشاير با ايمانى نظير قبايل اسد و )السالم

زيستند و نيز ديگر قبايلى آه از بيعت با  حنيفه آه در حومه مدينه مى  و بنى)٢٣٩(فزاره

 قانونى مى ابوبكر سر بر تافته و از پرداخت زآات، به حكومت جديد آه آن را غير

داشتند و آليه شعائر دينى را انجام مى دادند  دانستند، خوددارى آردند و نماز به پاى مى

براى على بن ابى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(و در روز غدير خم شاهد بودند پيامبر اآرم

از اين رو، . به عنوان امير مؤمنان پس از خود، از مردم بيعت گرفت)عليه السالم(طالب

ت حاآم تصميم گرفت به اين خطر پايان دهد و اين حرآت را با مجبور ساختن رهبر هيئ

 .مخالفان، على بن ابى طالب، به بيعت با ابو بكر، عملى ساخت

آيا قصد ندارى از على : به گفته برخى تاريخ نگاران عمر نزد ابوبكر آمد و بدو گفت

توانى دست به هيچ  نكرده نمىآه با توبيعت نكرده، بيعت بگيرى؟ تاعلى با تو بيعت 

 .آسى را براى گرفتن بيعت نزد او بفرست! اقدامى بزنى

 را مجبور به بيعت با ابوبكر نمايند، )عليه السالم(همه به اين نتيجه رسيدند آه امام على

به همين دليل با اعزام نيروى نظامى خانه حضرت را به محاصره در آوردند و بازور و 

اى غير شايسته آه در شأن فردى آه   و او را به گونه)٢٤٠(ى شدندقلدرى، وارد خانه و

 اش فرموده بود  در باره)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

 »أنت مّني بمنزلة هارون من موسى إّلا أنَّه ال نبّي بعدي«

                                                           
 . ١٨٦ / ١، احتجاج طبرسى ٤٣٢، خصال صدوق ١٥٦ / ١تاريخ ابو الفدا  . ٢٣٨
  چاپ مؤسسه اعلمى  ٤٧٦ / ٢تاريخ طبرى  . ٢٣٩
 . ٤٤٣ / ٢، تاريخ طبرى ٣٠االمامة والسياسة  . ٢٤٠



با : دند و با صداى بلند بر او بانگ زدندنبود از خانه خارج ساخته و نزد ابوبكر آور
باسخنانى حاآى از اطمينان، بى پروا و شجاعانه پاسخ )عليه السالم(ابوبكر بيعت آن، امام

 :داد

من به خالفت، سزاوار تر از شما هستم و با شما بيعت نخواهم آرد، سزاوار تر است شما بامن بيعت 

،خالفت را از انصار )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ول اآرمآنيد چرا آه شما با استناد به خويشاوندى رس

آياشما در برابر انصار مدعى نشديد آه چون ! باز گرفتيد و  اآنون آن را از ما غصب مى آنيد

پيامبر از شماست بنابر اين، به خالفت سزاوار تريد، و برهمين اساس آن ها زمام امور را به دست 

 نمودند؟ اآنون من با استناد به همان دليلى آه شما با انصار به شما سپردند و خالفت را تسليم شما

 و پس از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ما، در زندگى رسول خدا. احتجاج پرداختيد، باشما احتجاج مى آنم

رحلتش به آن بزرگوار سزاوار تر از ديگرانيم، اگر به خدا ايمان داريد با ما منصفانه رفتار آنيد، در 

 )٢٤١(.ايد  صورت آگاهانه بر ما جفا روا داشتهغير اين

گيرى صريح از ماهيت سياسى مستند آنان پرده   با اين موضع)عليه السالم(امام
به همين . اى براى رسيدن به قدرت قراردادند مستندى آه اين افراد آن را بهانه. برداشت

پروراندند و در دل  اى نداشتند ياتسليم شوند و يا با آن چه در انديشه مى دليل آنان چاره
عليه (نهان داشتند بدو پاسخ دهند از اين رو، عمر بن خطاب پس از آن آه از پاسخ امام

تابيعت نكنى دست از :  در ماند، بر آشفت و به زور متوسل شد و به حضرت گفت)السالم
 : وى را مورد نكوهش قرار داد و فرمود)عليه السالم(واهيم داشت، امامتو بر نخ

ال أقبل قولك و ! إحلِب َحلبًا لك شطرُه، و اشدد له اليوم يرّدده عليك غدًا، و اهللا ياعمر«

 )٢٤٢(;ال ُابايعه

را تحكيم ) ابوبكر(شيرى از سينه خالفت بدوش آه نيمش از آن تو باشد، امروز پايه هاى حكومت او 

سخن تو را نخواهم پذيرفت و با ابوبكر ! به خدا سوگند! ببخش تا فردا آن را به تو باز گرداند، عمر

 .»بيعت نخواهم آرد

ا در مورد بيعت  راز تحرآات و جوش و خروش عمر ر)عليه السالم(در اين جا امام
فاش ساخت  زيرا عمر بدين منظور آه خالفت و امور حكومت پس از ابوبكر، به وى 

 .باز گردد، اين آار را انجام داد

ابوبكر از آن بيم داشت آه مبادا گردش اوضاع به سود او نباشد و از فرجام خشم 
اگر خود نخواهى بيعت آنى :  گفت)عليه السالم(بيمناك بود از اين رو، به امام )عليه السالم(امام
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من تو را مجبور نمى آنم، سپس براى آرام ساختن و دلجويى از امام، از ابوعبيده جراح 
 :گفت)عليه السالم(ابو عبيده به امام. خواست با آن حضرت گفت و گو آند

شوند، آن  شما جوان هستى و اين آقايان سالخوردگان فاميل شما تلقى مى! عموزاده
امور، با تجربه تر و آشنا تر از شمايند، من ابوبكر را در امر خالفت از شما ها نسبت به 

توانا تر مى بينم، وى بيش از شما تحمل بار اين مسئوليت را دارد و بدان آگاه تراست، 
بنابراين خالفت را به ابوبكر تسليم آن، اگر خداوند به تو عمر طوالنى دهد، از جنبه 

 به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(سابقه و نسبتت به رسول اآرمفضل و دين و دانش و درك و 
 .)٢٤٣(خالفت شايسته تر و برازنده تر هستى

گيرى تلقى  فرجام اين انحرافات چيزى جز فريب افكار عمومى و تعلل در موضع
كه پديدار شدن آثار انحراف، رنج و  پوشيده نبود بل)عليه السالم(نمى شد و اين امور برامام

نگرانى اش را افزايش داده و  او را رنجيده خاطر ساخت و حضرت را واداشت تا مردم 
 :را مخاطب قرار داده و آنان را بر اشتباهاتشان آگاه سازد لذا فرمود

اش  خدارا در نظر داشته باشيد، خالفت و حكومت محمد را ميان عرب از خانه! اى گروه مهاجران

خارج نكنيد و به خانه هاى خود منتقل نسازيد و خاندانش را از جايگاه و حق او ميان مردم، آنار 

سزاوارتريم )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ما از همه مردم به رسول خدا! ننهيد، اى مهاجران به خدا سوگند

ى آتاب خدا، و فقيه در زيرا ما اهل بيت آن بزرگوار به شمار مى آييم و تا آن زمان آه ميان ما قار

هاى   و امور مردم، آه گرفتارى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(دين الهى و افراد آشناى به سنت رسول خدا

و ! آنان را رفع مى آنند و ميانشان با عدالت رفتار مى آنند، و جود داشته باشند آه به خدا سوگند

س پيروى نكنيد آه از راه خدامنحرف  و از جود دارند، ما از شما به خالفت سزاوارتريم، ازهواى نف

 )٢٤٤(.حق بيشتر فاصله مى گيريد

عليه ( از بيم سوء قصد دشمنان به امام )عليها السالم(حضرت زهرا: روايت شده

 درپى آن )عليه السالم(دست فرزندانش حسن و حسين راگرفت و براى دفاع از امام)السالم
حضرت به . فتاد همه زنان بنى هاشم آن مخدره را همراهى مى آردندحضرت به راه ا

مسجد رسيد و به آنان اعالن داشت اگر امام را رها نكنند آن هارا نفرين خواهد آرد و 
 :فرمود
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خّلوا عن ابن عّمي، خّلوا عن بعلي، و اهللا ألنشرّن شعري و ألضعّن قميص أبي على «

لح باآرم على اهللا مّني، و ال فصيلها بأآرم على رأسي و ألدعوّن عليكم، فما ناقة صا

 )٢٤٥(;اهللا من ُولدي

دست از پسر عمو و همسرم بر داريد و گرنه گيسوى خود را پريشان خواهم آرد و پيراهن پدرم را 

عزيزتر نبود و بچه آن ناقه نزد بر سر مى افكنم و شما را نفرين مى آنم، ناقه صالح نزد خدا، از من 

 .خدا از فرزندانم عزيزتر نبود

 

 هاى سقيفه   و پيچيدگى)عليه السالم(امام على

گيرى وى در مورد خالفت  ، موضع)عليه السالم(با همه  شگفت انگيزى مواضع امام 
در شگفت آورتر به شمار مى آمد، زيرا آيين الهى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پس از رسول خدا

طلبد آه جان و مال خويش را در راه آن قربانى ساخته و سبب  هر زمان قهرمانى مى
به استقبال مرگ » ليلة المبيت«را در )عليه السالم(تقويت مكتب گردد و همين اصل على

 .فرستاد و روز هجرت، پيامبر عظيم الشأن اسالم را به ساحل نجات رهنمون شد

صلى اهللا ( پس از رحلت برادرش رسول خدا)ه السالمعلي(در رنج و دشوارى هايى آه على

 با آن ها دست به گريبان بود زمينه قربانى آردن فرزندانش حسن و حسين )عليه وآله وسلم
خويشتن را جهت قرار دادن خالفت در مسيرى )عليه السالم(برايش مهيا نبود زيرا اگر امام

 از او آسى براى سر و سامان آرد، پس آه خود، آن را قانونى مى دانست، قربانى مى
در آودآى از چنان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(دادن اوضاع، وجود نداشت و نوادگان رسول خدا
 .موقعيتى آه امام در نظر داشت، برخوردار نبودند

 در سراسر زندگى، از والدت در آعبه تاشهادت در مسجد آوفه، در )عليه السالم(على
در )عليه السالم(امام. ان خويش در آمال آمادگى قرار داشتجهت قربانى شدن در راه آرم

 وى را بدان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(حقيقت، موقعيتى را قربانى ساخت آه رسول خدا
 اورا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(در راستاى مصلحت بزرگى آه پيامبر اآرم. منصوب نموده بود

. رى سياسى ظاهرى صرف نظر آردوصى و نگاهبان بر آن مقرر داشت، از زمامدا
برسر چند راهى قرار گرفته بود آه پيمودن هريك از آن راه ها برايش )عليه السالم(امام

 :سخت و دشوار مى نمود
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بايست مانند ساير مسلمانان بدون هيچ مانعى با ابوبكر بيعت آند، بلكه با  يا مى . ١
اش حفاظت آند و در دستگاه  اين آار از وجود خويش و منافع شخصى و مصالح آينده

حكومتى جاه و مقامى بيابد و از تكريم و احترام برخوردار باشد و چنين چيزى براى 
حضرتش ممكن نبود زيرا معناى امضاى بيعت و واليت ابوبكر، مخالفت با دستورات 

  تلقى مى شد و براى هميشه به انحراف و اليت و امامت،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا
هايى آه رسول  ها و فداآارى از مسير اصلى و معناى حقيقى خود مى انجاميد و تالش

درجهت تحكيم ارآان اسالم و پايه هاى )عليه السالم( و امام على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم
خالفت قانونى مبذول داشته بودند، از ميان مى رفت و در نتيجه، مجموعه نظام اسالمى 

 .ه مى شدبه انحراف آشيد

و يا بسان فردى آه خار در چشم و استخوان در گلو دارد، سكوت اختيار آند و  . ٢
بكوشد تا براى حفظ نظام اسالمى و مسلمانان راهى معتدل بپيمايد تا باز دهى و آثار و 

 .نتايج آن با تأخير انجام پذيرد

مسلحانه دست بزند و  بر ضد خالفت ابوبكر، به جنبشى )عليه السالم(يا اين آه امام  . ٣
توانست در بر داشته  اى مى مردم را به سوى خود فراخواند، اما چنين جنبشى چه نتيجه

باشد؟ اينك ما در صدديم در پرتو شرايط تاريخى مربوط به آن لحظات دشوار، اين 
 .موضوع را روشن نماييم

اس آنند، از معموًال حاآمان و فرمانروايان با اندك مخالفتى آه در برابر خود احس
قدرت آنار نمى روند و با آشنايى آه از اين خلفا داريم شديدًا در پى دست يابى به خالفت 
. بودند و معناى اين آار اين بود آه اينان از حكومت جديد شان به دفاع برخواهند خاست

در چنين موقعيتى فوق العاده، باعقل و منطق سازگار بود آه سعد بن عباده براى اعالن 
اش، فرصت را غنيمت بشمرد،  گى ديگر جهت دست يابى به خواسته هاى سياسىجن

زيرا به خوبى مى دانيم زمانى آه از او در خواست بيعت شد، وى حزب پيروز را به 
تا تير در ترآش دارم مبارزه خواهم آرد و ! به خدا سوگند«: شورش تهديد آرد و گفت

نتان شمشير مى نهم و همراه با خاندان و ام را از خونتان رنگين مى سازم و ميا نيزه
هوادارانم با شما خواهم جنگيد و اگر جن و انس از شما پيشتبانى آنند با شما بيعت 

 )٢٤٦(»نخواهم آرد
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نيافت، به گمان قوى، وى  تهديد آرد آه دست به شورش خواهد زد ولى جرأت 
نخستين فردى باشد آه برروى خالفت موجود تيغ مى آشد لذا تنها به تهديد شديد اللحنى 
آه به منزله اعالن جنگ تلقى مى شد اآتفا آرد و در انتظار ضعف و آشفتگى اوضاع 

البته جا داشت آه شورش سعد عملى شود . بود تا به همراه ديگران دست به شمشير ببرد
ن برود و حزب حاآم در نظرش ضعيف جلوه آند زيرا او ندايى و ترس و بيمش از ميا

قوى را به حمايت از خويش مالحظه آرد آه آشكارا اعالن شورش مى آند با اين هدف 
چنان آه ُحباب . آه مهاجران را با قدرت شمشير از مدينه براند و آار را از سر بگيرد

 )٢٤٧(.سعد آشكارا بيان آردبن ُمنذر در گردهمايى سقيفه همين موضوع را از زبان 

به مقام و البته بعد از بيان اين ماجرا، تشكالت سياسى امويان را در مسير دست يابى 
قدرت و نفوذى آه سال هاى پايانى جاهليت در مكه از آن برخوردار بودند، نبايد 

در آن دوران زمام شهر را در رويارويى با اسالم و حكومت نبوى، ابو . فراموش آرد
سفيان بر عهده داشت ولى اآنون عتاب بن ُاسيد بن ُامّيه، فرمانرواى بى چون و چراى 

 .آمدآن سامان به شمار مى 

، مالحظه مى آنيم وقتى رسول )٢٤٨(با بررسى اوضاع و شرايط تاريخى آن زمان
 دنيا را وداع گفت و خبر رحلت آن بزرگوار به مكه رسيد، عتاب )وسلمصلى اهللا عليه وآله (خدا

فرمانرواى آن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بن ُاسيد بن ابو العاص بن ُامّيه آه از ناحيه رسول خدا
ديار بود متوارى و مخفى شد و اوضاع شهر متزلزل شد و مردمش در آستانه ارتداد 

ها از دين قانع آننده نيست و آن گونه آه برخى  تن آنهر چند داليل برگش. قرار گرفتند
پژوهشگران قائلند دليل اين واپسگرايى دينى اين نبود آه آنان پيروزى خويش را در 
پيروزى ابوبكر و پيروزى بر مردم مدينه بپندارد، زيرا خالفت ابوبكر در همان روز 

، و به گمان قوى خبر مربوط به سر و سامان يافت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رحلت رسول اآرم
به مردم مكه رسيد بلكه سبب اين )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خالفت، همزمان با خبر وفات پيامبر

عتاب بن ُاسيد در انتظار اتخاذ موضع سياسى خاندان خويش بود، به : ماجرا اين بود آه
ا دريابد چنانچه همين دليل متوارى و مخفى شد و بدين وسيله اوضاع را آشفته ساخت ت

خشم ابو سفيان فرونشسته و از اوضاع راضى است و با حاآمان به نتايجى رسيده آه به 

                                                           
اگر شما بخواهيد آار را از سر ! ، در ماجراى سقيفه حباب بن منذر گفت به خدا سوگند٤٥٩ / ٢تاريخ طبرى  . ٢٤٧

 گيريم   مى
زمانى آه فرمانروايى مكه را عتاب ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(، خبر وفات رسول اآرم١٢٣ / ٣آامل ابن اثير  . ٢٤٨

 . بن ُاسيد بن ابوالعاص بن اميه عهده دار بود،  بدان جا رسد



سود خاندان اموى باشد يك بار ديگر در انظار مردم ظاهر شود و امور را به مسير 
 )٢٤٩(.گرداند اصلى خود باز

بنابر اين، در آن برهه، بين شخصيت هاى اموى ارتباطات سياسى آامًال برقرار و 
ى ابوسفيان پنهان آرده بود، ها اين معنا بيانگر قدرتى بود آه خود را در آن سوى گفته

اى را مشاهده  دود فتنه: زيرا وقتى ابوسفيان بر ابوبكر و هوادارانش خشمگين شد گفت
 و عباس )عليه السالم(مى آنم آه جز خون چيزى آن را فرو نمى نشاند و در مورد على 

سوگند به آن آه جانم در دست اوست، از آن دو پشتيبانى خواهم : عموى وى گفت
 )٢٥٠(.آرد

عليه (امويان در ايجاد بلوا و شورش و آودتا آامًال آمادگى داشتند و زمانى  آه از على

خواستند رهبرى مخالفان را بر عهده گيرد حضرت به روشنى اين معنارا دريافت و )السالم
لكه قصد به خوبى مى دانست آه به حمايت و پشتيبانى آنان نمى توان اطمينان آرد ب

عليه (از اين رو، امام. دارند از طريق آن حضرت به اهداف خود دست يابند

ها را نپذيرفت و انتظار مى رفت در شرائط و اوضاعى آه نظاره  درخواست آن)السالم
گر دشمنى و خصومت احزاب بودند، سر از اطاعت برتابند و از سويى در جهت حفظ 

يز مطمئن نبودند و معناى پراآندگى و جدايى مصالح خود، به قدرت زمامداران حاآم ن
 .آنان همين بود آه از دين برگردند و مكه از مدينه جدا شود

بنابراين، درآن شرايط، نهضت علوى اعالن مخالفتى خونين  به شمار مى آمد آه 
هاى مختلف صورت مى پذيرفت و  هاى خونبار ديگرى با انگيزه درپى آن قطعًا مخالفت

 .صت طلبى آشوب گران و منافقان فراهم مى گشتزمينه براى فر

 اجازه نمى داد به تنهايى روياروى قدرت حاآم )عليه السالم(آن شرايط رنج بار، به على

ها با اهداف و انگيزه هاى گوناگونى بايكديگر در گير مى شدند و نظام  بايستد بلكه جناح

اى گرد آيند و تمام   يكپارچهاسالمى در همان لحظاتى آه بايد مسلمانان پيرامون رهبرى

توان خود را صرف مراقبت از فتنه و شورش هاى بر آمده از آن شرايط، نمايند، به 

 .)٢٥١(تباهى و سقوط آشيده مى شد

                                                           
مانروايى رساند، جوش وخروش ابو سفيان  وقتى خليفه اول معاويه پسر ابو سفيان را به فر٤٤٩ / ٢تاريخ طبرى  . ٢٤٩
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ن اى را برگزيند تا بتواند بيشتري  مى بايست راه ميانه)عليه السالم(ازاين رو، امام على

 او را مأمور اجراى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مقدار ممكن از اهداف الهى را آه رسول اآرم

 .ها قرار داده بود، عملى سازد آن

 دو روش و يا يك شيوه دو )صلى اهللا عليه وآله وسلم(از همين جا پى مى بريم آه رسول خدا

ن مرحله آن منصوب آردن  در نظرگرفت آه نخستي)عليه السالم(اى براى امام على  مرحله

وى به عنوان پيشواى قانونى و جانشين رسمى خود بود آه آن را صريحا اعالن داشت و 

از مسلمانان براى آن حضرت بيعت گرفت و روز غدير، بر حاضران و غايبان، اتمام 

 .حجت نمود

و پيامبر اآرم به عنوان رهبرى سياسى و آار آزموده، بصيرت و دور انديشى 

عالقمندى خود به امت و ارتباط هميشگى خود را به جهان غيب و دانش الهى آه دين 

هاى الهى بر اساس آن  اسالم را آخرين آيين مقرر داشت آه همه اهداف رسالت

از اين رهگذر و ; باشد، به تاريخ و همه معاصران خود به اثبات رساند پذير مى تحقق

دانست آه آگاهى مردم از   به خوبى مى) عليه وآله وسلمصلى اهللا(نيز از اين جنبه آه رسول خدا

هاى  رسالت اسالمى در عصر آن حضرت تا چه پايه است و تا چه اندازه محو ارزش

اى تازه مسلمان و پذيراى دولت رسول خدا در بردارنده  رسالتند و اينكه طبيعت جامعه

 به سرعت و با است آه ريشه آن ساختن آن ها تعّصبات و آداب و رسوم جاهلى

و ديگر امورى آه در شرايط ; هاى تربيتى آوتاه مدت، دشوار به نظر مى رسيد شيوه

موجود پيرامون پيامبر اآرم و دولت آن حضرت براى اهل نظر قابل درك است، هر 

بيند آه بتواند در بلند مدت،  پژوهشگرى وجود برنامه ريزى دراز مدتى را ضرورى مى

 رسالت باشد، زيرا پس از نگرشى خاص به شيوه هايى آه ضامن اجراى اهداف بزرگ

جامعه را دستخوش تغيير مى آرد، دست يابى به نتايجى مورد انتظار، از روند حرآت 

رسالت در آن برهه و جامعه، آن هم در آوتاه مدت، آارى محال و يا دشوار به نظر مى 

 . رسيد

ر برابر دستورات پيامبر در بنابراين پس از روگردانى امت يا عدم تسليم آنان د

مرحله دوم بايد صبر و پايدارى از خود نشان داد و در سايه دولت اسالمى نوپا به برنامه 

ريزى عملى دقيق در جهت آارهاى تربيتى بنيادين پرداخت تا شرايط الزم براى به 



دست گرفتن زمام امور و اجراى آن برنامه ها، مهيا شود و آليه اهداف ممكن، براى 

 .يابد اجراى صحيح و پسنديده اين آيين جاودان، تحقق

 

  و گرد آورى قرآن)عليه السالم(امام على

صلى اهللا ( پس از تجهيز پيكر پاك نبى اآرم)عليه السالم(روايات صحيح متفقند آه امام على

سپارى آن حضرت، در خانه خود به گرد آورى و تنظيم آيات قرآن به  و خاك)عليه وآله وسلم

ب نزول آن ها پرداخت، اين آيات قبًال به صورت لوح و نوشتارهايى پراآنده موجود ترتي

 .بودند

 به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا:  روايت شده آه)عليه السالم(از امام صادق
قرآن آه روى مصحف و حرير و آاغذ به نگارش در آمده ! اى على:  فرمود)عليه السالم(على

 دارد آن را برگيريد و گرد آورى نماييد و آن گونه آه يهوديان تورات را تباهپشت بستر من قرار 

آار خودرا آغاز و قرآن را در پارچه زرد )عليه السالم(ساختند، قرآن را به تباهى نكشانيد وعلى

 )٢٥٢(.رنگى گرد آورد

با )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هنگام وفات رسول اآرم)عليه السالم(امام على: نيز منقول است

جفايى آه از مردم ديد سوگند ياد آرد تا قرآن را گرد نياورده ردايش را بدوش ننهد، به 

 .)٢٥٣(همين دليل براى گردآورى قرآن سه روز در خانه نشست 

مدتى از مردم آناره گرفت تا قرآن را گرد آورى )عليه السالم(م علىاما: روايت شده

نمود و سپس رداى خويش بردوش نهاد و نزد مخالفان خود آه در مسجد اجتماع آرده 

 :ها بر زمين نهاد و فرمود وسط جمعيت آه رسيد قرآن را در جمع آن. بودند، رفت

كتم به لن تضّلوا، آتاب اهللا و عترتي إنِّي مخّلف فيكم ما إن تمس«: إنَّ رسول اهللا قال«

 ;)٢٥٤(و هذا آتاب اهللا و أنا العترة» اهل بيتي

من ميان شما امانتى به وديعه نهادم آه اگر بدان متمسك :) فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا(

اآنون اين آتاب » شويد هرگز گمراه نخواهيد شد، آن امانت آتاب خدا و عترت و اهل بيت منند

لئّلا تقولوا غدًا إّنا ُآّنا عن هذا «: و بدانان فرمود» خداست و من عترت آن حضرت به شمار مى آيم

 .تا فردا نگوييد ما از اين موضوع بى خبر بوديم) حجت آردم با شما اتمام(; غافلين
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 :س فرمودسپ

روز رستاخيز نگوييد شما را به يارى خود فرا نخواندم و حق خويش را برايتان ياد آورى ننمودم و 

 )٢٥٥(.شمارا به آتاب خدا از فاتحه الكتاب تاپايان آن دعوت نكردم

 دارى ما نيز نظير آن را اگر تو قرآنى در اختيار:  گفت)عليه السالم(عمر در پاسخ امام

 .داريم و نيازى به تو و قرآنت نداريم

 به گرد آورى آيات قرآن بسنده نكرد و بر اساس )عليه السالم(آن چه مسلم است امام

ها پرداخت و به آيات عام و خاص و مطلق و مقيد و محكم و  ترتيب نزول، به تنظيم آن

سنن آن اشاره آرد و اسباب نزول آن را متشابه و ناسخ و منسوخ و امر و نهى و آداب و 

 نوع علوم قرآنى را امالء فرمود و براى هر يك مثالى ويژه آن ذآر ٦٠بيان داشت و 

ترين اصول و ارآان اسالم را  با اين آار بزرگ توانست يكى از مهم)عليه السالم(امام. نمود

علوم سرشار حراست نمايد و انديشه مسلمانان را به سمت و سوى تحقيق و بررسى 

قرآنى، سوق دهد، تا قرآن به سرچشمه اصلى انديشه و منبع مستقيمى آه انسانيت، 

 .نيازهاى زندگى خودرا از آن دريافت مى آند، مبدل گردد

 : از شايستگى چنين آارى بر خوردار بود زيرا خود فرمود)عليه السالم(اميرمؤمنان

نازل شد، آنرا برايم قرائت آرد و بر من امالء )سلمصلى اهللا عليه وآله و(اى آه بر رسول خدا هر آيه

نمود و من آن را با دستخط خود نگاشتم و تأويل و تفسير و ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه آن را به 

اى از آتاب  من آموخت و از خداى عز وجل خواست فهم آن را به من بياموزد، از آن پس نه آيه

دانشى راآه حضرت بر من امالء نمود بلكه آن را ياداشت خداى عز وجل را فراموش آردم و نه 

آردم، هر گونه حالل و حرام و امر و نهى و هر اطاعت و معصيت گذشته و آينده را به من آموخت 

 )٢٥٦(.و آن را حفظ نمودم و حتى يك حرف آن را فراموش نكردم

 

 در دوران ابوبكر

 : فرمود)عليه السالم(امام على 

هر گز در اين انديشه نبودم و به خاطرم نيز خطور نمى آرد آه عرب پس از پيامبر أمر ! به خدا

خالفت و رهبرى را از اهل بيت او سلب و به ديگرى واگذارند و آن را از من دور سازند، تنها 

مردم گرداگرد ابوبكر بود تا با او بيعت آنند، دست روى چيزى آه سبب نگرانى من شد اجتماع 
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دست گذاردم، تااين آه باچشم خود ديدم گروهى از اسالم باز گشته و قصد دارند دين پيامبر را به 

نابودى بكشانند، از اين رو، ترسيدم اگراسالم و مسلمانان را يارى نكنم بايد شاهد نابودى و جدايى و 

ه مصيبت آن برايم به مراتب از رها ساختن خالفت و حكومت بر شما بزرگتر تفرقه در اسالم باشم آ

بود، چرا آه چنين خالفتى بهره دوران آوتاه زندگى دنياست و مانند سرابى تمام شدنى و يابه ابرهايى 

از هم پاشيده مى ماند لذا براى دفع اين حوادث بپاخاستم تا باطل از ميان رفت و نابود شد و دين 

 )٢٥٧(. و استوار گرديدپابرجا

 در فضايى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(با وجود آليه رخدادهايى آه پس از وفات رسول اآرم

پيمودند، به  آآنده از آينه توزى و دور از واقعيت و در غير مسيرى آه بايد مسلمانان مى

 فراموش نكرد آه وصى بر اين امت و  اين واقعيت را)عليه السالم(وقوع پيوست، باز على

 مسؤل اجراى احكام رسالت اسالمى است

 رادر اداره امور امت سلب و او را )عليه السالم(بيعت با ابو بكر مستقيما حق امام

و پيمانى )عليه السالم(ناگزير به آناره گيرى ساخت، سفارشات پيامبر اسالم در مورد امام

آه رسول اآرم به دستور خدا براى حراست امت و تأآيد فراوان بر جلوگيرى از 

گرفت، آن حضرت )عليه السالم(پراآندگى و تباهى رسالت و جامعه اسالمى از اميرمؤمنان

 .دارد ها قرار را برترين سمبل مدافع از موجوديت اسالم در تمامى عرصه

آرد و در هر  موقعيتى استفاده مى از هر )عليه السالم(از همين رهگذر امام على

موردى آه سران دولت به مسأله دشوارى برمى خوردند به تشريح ارآان دين 

پرداخت و ميان امتى آه هنوز آيين الهى در روح و جانشان  رسوخ نكرده بود، به  مى

چه در )عليه السالم(آرد، به همين دليل امام  ارائه نقطه نظرات صحيح خويش اقدام مى

 ابوبكر و چه برهه بعدى حكومت خلفاء در امور زندگى مسلمانان، معيار قضاوت دوران

 .و داورى و صدور فتوا،  به شمار مى آمد

هايش ياور او  اى آه در رنج و دشوارى   به همراه صحابه برگزيده)عليه السالم(على

به عمل بودند، به دفاع از مدينه پرداخت تا از هجوم واپس گرايان از اسالم جلوگيرى 

 .آورد

 

 وصيت ابوبكر به عمر

                                                           
 . ٦٢نهج البالغه نامه   . ٢٥٧



 همواره مورد جفا و ستم قرار گرفت و حقش را از او دور )عليه السالم(امام على
ساختند، وى از درجا زدن خالفت و به ضعف گراييدن رسالت رنج مى برد و راهى جز 

وى در خطبه خود شكيبايى نمى يافت و صبر و برد بارى مى آرد و نيك مى انديشيد 
 :برمى دارد و مى فرمايد معروف به شقشقيه از حزن و اندوه  و دردهايش پرده

دانست نقش من در گردش حكومت  ابوبكر رداى خالفت را به تن آرد و به خوبى مى! به خدا سوگند

 .اسالمى چونان محور سنگ آسياست

و . ار وجود من جارى استها و چشمه هاى علم و فضيلت از دامن آوهس او آگاهى داشت سيل

ها، به افكار بلندم دسترسى ندارند، من رداى خالفت را رها ساختم و دامن  مرغان دور پرواز انديشه

خود از آن بر گرفتم در حالى آه در اين انديشه بودم آيا با دست تنها بپاخيزم و حق خود و مردم را 

ند صبر پيشه آنم؟ محيطى آه پيران را فرسوده بستانم و يا در آن محيط پر خفقانى آه پديد آورده بود

 .و جوانان را پير و مردان با ايمان را تا واپسين لحظات زندگى به رنج وامى داشت

تر ديدم از اين رو، شكيبايى ورزيدم ولى به  سرانجام، بردبارى و صبر را به عقل و خرد نزديك

 را گرفته  و با چشم خود مى ديدم آسى مى ماندم آه چشمش پر از خاشاك و استخوان راه گلويش

 .ميراثم را به غارت مى برند

او آه در زمان حيات ! تا اّولى جان سپرد و پس از خودش خالفت را به پسر خطاب سپرد، شگفتا

خود از مردم مى خواست عذرش را بپذيرند و او را از خالفت معذور دارند، اآنون خود هنگام 

شگفت آورتر اين آه هر دو از خالفت به نوبت ! آابين بستمرگ، عروس خالفت را براى ديگرى 

 !بهره گرفتند

به هر حال آن را در اختيار آسى قرار دادند  آه وجودش سراسر خشونت و سختگيرى و اشتباه 

 )٢٥٨(.آارى و پوزش طلبى بود

ر بستر مرگ افتاد دوران ابوبكر چندان به طول نينجاميد و به بيمارى دچار شد و د
تصميم گرفت پس از خود، خالفت را به عمر بسپارد، ولى بسيارى از مهاجران و 
انصار لب به اعتراض گشودند و ناراحتى خودرا از اين تصميم ابراز داشتند زيرا آن ها 

 )٢٥٩(.بودند از اخالق خشن و بد رفتارى عمر با مردم به خوبى آگاه

ولى ابوبكر بر تصميم خود پافشارى آرد و عثمان بن عفان را به تنهايى خواست تا 
بنويس بسم اهللا الرحمن الرحيم، : وصيت او را مبنى بر جانشينى عمر، بنگارد و بدو گفت

اين را گفت واز هوش ...ست، اما بعداين سفارش ابوبكر بن ابو قحافه به مسلمانان ا
                                                           

 .٣نهج البالغه، خطبه   . ٢٥٨
 ٤٢٥ / ٢ چاپ مؤسسه اعلمى، آامل ابن اثير ٦١٩  و ٦١٨ / ٢رى  تاريخ طب٣٦االمامة والسياسة  . ٢٥٩



من عمر بن خطاب را به جانشينى خود بر شما : رفت، عثمان خود، در اين فاصله نوشت
ام، سپس ابوبكر به هوش آمد و  بر گزيدم و اذعان دارم در خيرخواهى شما دريغ نكرده

خواند اش را براى وى  عثمان نوشته. اى برايم بخوان آن چه را نوشته: به عثمان گفت
به نظر مى رسد ترسيدى اگر من در اين بيهوشى از : ابو بكر تكبير گفت و اظهار داشت
 دنيا بروم مردم به اختالف بيفتند؟

 آرى،: عثمان پاسخ داد

 )٢٦٠(خدا به تو پاداش خير عنايت آند: ابو بكر گفت

 

 ايرادات وصيت ابوبكر 

 :شمريم از نحوه عملكرد ابوبكر ناخرسندبود  به داليلى آه بر مى)عليه السالم(امام على

ابوبكر براى تعيين سر نوشت خالفت، باهيچ يك از مسلمانان جز عبد الرحمان بن . ١
ها آامًال آگاه بودند آه ابوبكر تمايل دارد  عوف و عثمان بن عفان مشورت نكرد، زيرا آن

ى ابوبكر بيم آن داشت آه مبادا برخى از از سوي. عمر را پس ازخود جانشين قرار دهد
 .صحابه دور انديش و مخلص، اورا از گزينش عمر منصرف آنند

 از صحنه سياسى و مسأله تعيين )عليه السالم(ابوبكر بر، آنار نهادن امام على . ٢
سرنوشت خالفت پافشارى نمود در اين خصوص با آن حضرت مشورت نكرد، در 

شد و يا تنها ديدگاه  ئل دشوار خود به حضرت متوسل مىصورتى آه ابوبكر درحل مسا
بود آه در خالفت عمر، خير خواهانه و لغزش ناپذير به شمار )عليه السالم(ها و نظرات امام

 .آمد مى

عمر بن خطاب را جانشين خود بر شما : ابوبكر، عمر را با گفتن اين جمله آه  . ٣
طاعت آنيد، بر مسلمانان تحميل آرد، قرار دادم، گوش به فرمان او بوده و از وى ا

گويى وى در زندگى و پس از مرگ بر مردم قيمومت داشت با اين آه آثار خشم و 
 .آرد غضب را در چهره بسيارى از صحابه مشاهده مى

 خود را به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وى در ادعايش مبنى بر پيمودن راه رسول اآرم . ٤
 در )صلى اهللا عليه وآله وسلم(يرا وى مدعى بود آه پيامبر خداتناقض گويى گرفتار ساخت، ز

                                                           
  ٤٢٥ / ٢آامل ابن اثير  . ٢٦٠



آنيم  مورد خالفت پس از خود ، به آسى سفارشى نكرده، در صورتى آه مالحظه مى
 .)٢٦١(خود، رفيقش عمر را به جانشينى برمى گزيند

اسالم و ابوبكر حكومت را براى بنى اميه آه منشأ آن همه رنج و بدبختى براى  . ٥
مسلمانان بودند، فراهم ساخت به اين نحو آه آنان را در امر خالفت به طمع انداخت و 

اگر عمر نبود، دست از تو بر نمى : براى دست يابى به آن تشويق آرد و به عثمان گفت
متمايل به بنى اميه است و آن ها ابوبكر مى دانست عثمان فردى احساساتى و . )٢٦٢(داشتم

 .را به قدرت خواهد رساند و همين گونه نيز اتفاق افتاد

 

                                                           
ود گوش فرا مى شگفت آور است وقتى ابوبكر به هوش مى آيد به نوشته عثمان در مورد تعيين جانشين پس از خ . ٢٦١

رسد، ترسيدى  اگر من در اين بيهوشى از دنيا بروم، مردم به اختالف افتند، وعثمان در  دهد ومى گويد به نظر مى
پاسخ مى گويد آرى، چگونه ممكن است او وعثمان از اختالف مردم بيمناك باشند ولى پيامبر حكيم خدا، از اختالف 

آه آشكارا اعالن آرده بودند پيامبر آسى را به جانشينى خود تعيين نكرده دليل ان اين بود ! امتش بيمناك  نباشد؟
صلى (بلكه مى بينيم عمر، در آخرين لحظات عمر شريف پيامبر اآرم ! اف بر آن هاچگونه داورى مى آنند؟....است

 وچوبدستى  از نوشتن سفارش حضرت جلوگيرى مى آند ولى اينك در حالى آه در مجلس نشسته)اهللا عليه وآله وسلم
. غالم ابوبكر آه نوشتار مربوط به جانشينى عمر را به دست دارد، اورا همراهى مى آند» شديد«در دست دارد و 

به سخن جانشين رسول خدا گوش فرا دهيد واز فرمانش اطاعت آنيد وى مى گويد من بهترين ! عمر مى گويد مردم
آيا ! آيا ميان اين دو ديدگاه، تناقض به چشم نمى خورد؟. وپا چاپ ار٢١٣٨ / ١طبرى . فرد را بر شما حاآميت ندادم

 !معنايى داشت؟) صلى اهللا عليه وآله وسلم(اين آار جز توطئه بر ضد برنامه ريزى پيامبر
 . ١٦٤ / ١شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد  . ٢٦٢



 



 

 

 

 بخش سوم

 )٢٦٣( در دوران عمر)عليه السالم(امام

 

و بدون خطاب مهّيا ساخت و او به آسانى  ابوبكر، مسند خالفت را براى عمربن
زحمت وبى هيچ  گونه مخالفتى از ناحيه سران مهاجر و انصار، بر آن تكيه زد و زمام 
حكومت را با قدرت به دست گرفت و اداره امور مردم را با خشونت عهده دار شد تا آن 
جا آه بزرگان صحابه نيز از اصطكاك با او پرهيز و خوددارى مى آردند و جاهليت 

يروزى سياسى ديگرى، خط و مشى خود را ادامه داده تا هيچ قريش با به دست آوردن پ
 .گونه حقى براى بنى هاشم قائل نشوند و عمر، اين روند را آامًال تحكيم بخشيد

 پس از مشاهده عملكرد قدرت حاآم و سرسختى و )عليه السالم(ولى اميرمؤمنان
 گيرى حق غصب پافشارى  زمامداران نا آگاه آن بر انحراف مسير خالفت، به باز پس

شده خود نپرداخت و خود، در نقش انسانى خيرخواه و امين، خليفه جديد را يارى داد، 
 با درك اين مسئوليت مهم و بزرگ، امين بر سالمت رسالت و امت به )عليه السالم(امام

شمار مى آمد، آن بزرگوار با تالش خود به قدر امكان در جهت حيات عمومى جامعه 
استاى آموزش احكام دين و آگاهى دادن و بينش و قضاوت و داورى به سهيم بود و در ر

اى گسترده تر از نقشى آه در دوران ابوبكر داشت، انجام وظيفه نمود زيرا  گونه
ضرورت، چنين اقتضايى داشت از سويى با گسترش قلمرو سرزمين اسالمى رخدادهاى 

 و تمام صحابه همفكرش از حل اى به وجود آمده بود آه خليفه جديد تازه و غير منتظره
ها عاجز و ناتوان ماندند و جز از ناحيه فردى آه خدا او را از گناه و اشتباه مصون  آن

از اين رو، عمر حقيرانه در برابر . ها نمى يافت داشته بود، راه حّلى براى آن
 فرمان او ايستاد و به نظرات او احترام قائل مى شد و حكم و  مى)عليه السالم(اميرالمؤمنين

را به اجرا در مى آورد به نحوى آه نقل شده وى مكرر و در موارد بسيار دشوار مى 
 .)٢٦٤(خداوند مرا به مشكلى آه ابو الحسن در آنارم نباشد، گرفتار نسازد: گفت

                                                           
 .هجرى به خالفت رسيد) ١٣(عمر بن خطاب در جمادى اآلخر سال  . ٢٦٣
آنر العمال ، ١٩٧ / ٢، رياض النضره ١٠٧١ حديث ٣٩ / ٣، تاريخ دمشق ٢٩٦ / ٧، التهذيب ٢٢ / ٤ُاسد الغايه  . ٢٦٤
٨٣٢ / ٥. 



عليه (روايت شده، عمر خواست زن ديوانه اى را به اتهام زنا سنگسار آند آه امام

را به وى ياد آور شد )صلى اهللا عليه وآله وسلم(داورى عمر را مردود و حديث رسول خدا)السالم
 آه به ديوانه تا زمانى آه بهبودى يابد، انسانى: قلم از سه گروه برداشته شده«...آه 

: در اين جا عمر گفت» خواب رفته تا بيدار شود و آودك تا خوب و بد را تشخيص دهد
 )٢٦٥(.اگر على نبود، عمر به هالآت رسيده بود

 

 )٢٦٦(نمودارى از رفتار عمر 

وى بادرشتى و خشونت با مردم رفتار مى آرد و با إعمال زور و قلدرى به  . ١
از جمله موارد . اى عمل مى نمود آه بيگانه و خودى از او بيمناك و ترسان بودند گونه

توان به ماجراى زن باردارى آه جهت پرسشى نزد او آمد  رفتار خشونت آميز عمر مى
يم، بچه ساقط آرد و به سرگذشت وى با جبّله و رفتار خشنى آه با او داشت و از شدت ب

توان اشاره آرد آه همين رفتار، سبب شد جبّله از دين برگردد و به سرزمين  نيز مى
 )٢٦٧(. روم بگريزد

لمانان مساوات قائل نشده و بر اساس روش و در پرداخت بيت المال، ميان مس . ٢
 و قرآن مورد تأييد نبود، بلكه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اى آه نه تنها از ناحيه رسول خدا شيوه
هاى   ميان آنان تفاوت قائل شد و همين عمل در دوره)٢٦٨(اى تعصب آميز داشت، جنبه

مدن فاصله طبقاتى را در پى داشت، براى اين آار، نسب شناسان بعدى آثارى چون پديد آ
به تدوين و گرد آورى نسب ها و اصل و تبار قبايل پرداختند آه اين عمل، خشم و غضب 
و نفرت و عيب جويى غير عرب را نسبت به اعراب، همراه داشت و با اين شيوه، نسبت 

و روش رفيقش ابوبكر نيز به مخالفت  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(به سيره وروش نبى اآرم
هاى آالنى را در اختيار بسيارى  پرداخت و در روزهاى پايانى حكومتش، وقتى ثروت

اگر : اش شد، از عملكرد خود پشيمان گشت و گفت از صحابه ديد و موجب نا خرسندى
ان را آن چه را اآنون مى بينم قبًال بدان پى برده بودم، اضافه اموال و دارايى ثروتمند

 )٢٦٩(.مى ستاندم و به فقرا و مستمندان بر مى گرداندم

                                                           
 . ٣٠٩ / ٢، فضائل الخمسه من الصحاح السته ٩٦ آفاية الطالب ٨٧تذآرة الخواص  . ٢٦٥
  مراجعه شود  ١٤٨دين به آتاب نض واجتهاد سيد شرف ال . ٢٦٦
 . ٥٦ / ٢، عقد الفريد ٢٩١ / ٣، تاريخ طبرى ٢٨٥ / ٣طبقات آبرى  . ٢٦٧
 .٢٩٢ و ٢٩١ / ٣تاريخ طبرى  . ٢٦٨
 .٢٩ / ٩شرح نهج البالغه  . ٢٦٩



او در انتخاب آار گزاران و فرمانروايان، بر پايه مبانى اسالمى آه در خدمت . ٣
آيان حكومت اسالمى بوده و حافظ نظام امت تلقى مى شد واقع گرايى به خرج نداد، بلكه 

رد آه به فساد و بى توجهى به دين معروف بودند و با اين عملكرد افرادى را به آار گما
خويش، بر دور ساختن تمام آسانى آه به نحوى به خالفت منسوب بودند از پيرامون امام 

 و صحابه جليل القدرى آه در آنار آن حضرت حضور داشتند، از خود )عليه السالم(على
 )٢٧٠(.پافشارى نشان داد

معاويه را از حسابرسى و نظارتى آه آن را در مورد ساير فرمانروايانش به  . ٤
شدت إعمال مى آرد استثناء نمود و اورا به خود و انهاد تا سال هاى طوالنى به دلخواه 

استقاللش در شام در خويش عمل آند و همين آار معاويه را بر طغيان و سرآشى و 
وى : عصر عثمان يارى داد چنان آه از عثمان نقل شده در توجيه آارهاى معاويه گفت

 )٢٧١(.پادشاه عرب است

 

 مصيبت شورا

آمد و  اگر سقيفه و بيعت ابوبكر ـ به گفته عمر ـ عملى بى تدبيرانه به شمار مى
وند مسلمانان را از شر آن نگاه داشت بايد گفت شورا، آشوب و بلوايى به مراتب خدا

در . تر به شمار مى آمد تر و در مسير حرآت رسالت اسالمى انحرافى بزرگ سخت
حقيقت، مسلمانان در اين شورا به آزمونى دشوار گرفتار آمدند آه برايشان فتنه ها و 

اى فراوانى براى آنان به بار آورد و در ورطه دردسرها در پى داشت و بال و بدبختى ه
مشكل بزرگى دچار شان ساخت، زيرا درجهت آنارنهادن امام على از حكومت  و 
سپردن زمام امور به دست افراد منحرف بى آن آه مورد نكوهش وجدان قرار گيرند، و 

 پديدار اى به سر نوشت امت داشته باشند، توطئه ها به صورت علنى و آشكار، يا عالقه
 .شد

وقتى عمر درپى زخم هايى آه برداشته بود از زندگى مأيوس شد و به مرگ خود 
 .براى خود جانشينى بر ما بگمار: يقين حاصل آرد به او گفته شد

من در زندگى و مرگ نتوانستم شما را آن گونه آه بايد به حق ! به خدا سوگند: گفت
خود جانشينى برگزينم به اين دليل اگر من براى : رهنمون شوم و سپس اظهار داشت

است، فردى آه ـ ابوبكر ـ بهتر از من بود نيز اين آار را انجام داد و اگر از آن بگذرم 
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 و سپس در فقدان )٢٧٢(براى اين است، آن آه از من برتر بود ـ پيامبر ـ نيز چنين آرد
برخى افرادى آه در طريق رسيدن به خالفت با او تشريك مساعى داشتند، اظهار تأسف 

تم زيرا وى امين بود اگر ابو عبيده حيات داشت اورا جانشين خود مى ساخ: آرد و گفت
و اگر سالم غالم ابوحذيفه زنده بود، او را جانشين خويش قرار مى دادم زيرا وى شديدًا 

 .دوستدار خدابود

تصميم داشتم : گفت; براى خود جانشينى تعيين آن! اى اميرالمؤمنين: به او گفته شد
شما سزاوارتر پس از سخن گفتن با شما، در اين زمينه بينديشم و آسى را آه از همه 

عليه (است به جانشينى خود برگزينم تا شما را به حق رهنمون سازد ـ و به امام على

اشاره آرد ـ ولى وقتى از هوش رفتم درخواب ديدم مردى وارد باغى آه خود )السالم
هاى نارس و رسيده آن را چيد و جمع آورى  درختانش را آاشته بود، شد و آليه ميوه

د قرار داد دانستم آه خداوند بر آار خود چيره است و روح عمر آرد سپس زير پاى خو
صلى اهللا عليه وآله (را قبض خواهد آرد از اين رو، من قصد دارم گروهى را آه رسول خدا

: مژده بهشت به آنان داده در زندگى و پس از مرگ بر شما بگمارم آنان عبارتند از)وسلم
عوام و طلحة بن عبيد اهللا، اين جمع بايد يكى على، عثمان، عبد الرحمان، سعد، زبير بن 

از خود را به خالفت برگزينند و در اين صورت  همه بايد از او پشتيبانى و حمايت 
 )٢٧٣(.آنند

خود را آن شش تن را در محلى نگاه دارند تادر سه روز، يكى از : عمر دستور داد
برگزينند و آسى را آه با اآثريت و يا با گروهى آه عبد الرحمان بن عوف در آن است، 
به مخالفت برخيزد، گردن بزنند و فرمان داد صهيب رومى سه روز با مردم نماز 

اى براى خويش تعيين آنند و از بزرگان انصار خواست بى  بگزارد تا مسلمانان خليفه
 )٢٧٤(داشته باشند، در آن محل حضور يابندآن آه نقشى در اين ماجرا 

اى نكوهش آميز آنان را   وقتى اعضاى شورا نزد عمر حاضر شدند، وى به گونه
 ارشاد صحيح به چشم نمى در اين سخنان داللتى بر راهنمايى و. مورد انتقاد قرار داد

خورد تا در راستاى انتخابى آه بتواند مسلمانان  را از بحران موجود خارج آند، آنان را 
 .يارى دهد

توبا اين آه مرد جنگى، ولى به جهت درشت : اى سعد به خدا سوگند:  وى گفت
اين  تو فرعون ! خويى و خشونتت تو را به جانشينى خود بر نمى گزينم، اى عبدالرحمان
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تو هر گاه خرسند باشى به افراد با ايمان مى مانى، ولى خشمى چون ! امتى، اى زبير
به اين آار انتخاب نخواهم )٢٧٥(آافران دارى و طلحه را به خاطر آينه توزى و تكبرش

به ! وتو عثمان. آرد، اگر او به خالفت برسد، انگشترش را در انگشت همسرش مى آند
م واى جهت حزب گرايى و طرفدارى از فاميل و خاندانت تو را به اين آار بر نمى گزين

آنم ولى  اى آه به خالفت دارى براى اين آار انتخاب نمى تو را به خاطر عالقه! على
تو از همه سزاوارترى و اگر به خالفت برسى مردم را به حق آشكار و راه راست، 

 )٢٧٦(.رهنمون مى گردى

 

 

 ايرادات شورا

نظام شورايى آه عمر آن را بنيان نهاد، عارى از صحت بود و در روند حرآت آن 
شد، و در آن امورى را مالحظه مى آنيم آه اين نظام را از دقت و واقع  تناقض ديده مى

 :گرايى دور مى سازد، به عنوان مثال

مردم نامزدهاى شورا طبق موازين انتخابات، به امتياز برتر، دست نيافتند زيرا  . ١
در امر آانديدا آردن و انتخابات، شرآت نداشتند، به همين دليل اطالق شورا بر اين نظام 

شورا تنها يك تن براى جمعى آانديدا شده ) به اصطالح(سخنى گزاف است، چون در اين 
بود تا وى را بر امت تحميل آنند، از اين جا بود آه عمر باتهديد به قتل و زور اسلحه، 

 .ردهمايى و تعيين يك تن از ميان خود فراخواندآنان را به گ

ترآيب شخصيت ها و طرز تفكرات اعضاى شورا با يكديگر متفاوت بود و  . ٢
بنابراين، چگونه ممكن بود رأى آنان بيانگر . هريك نظر شخصى خود را اعالن مى آرد

ه و رأى امت باشد؟ از طرفى پس از شورا، اختالفاتى ميان آنان بروز آرد آه تفرق
 )٢٧٧(.پراآندگى مسلمانان را به دنبال داشت

عمر در گزينش اعضاى شورا، خود به تناقض گويى گرفتار شد زيرا او در  . ٣
سقيفه مدعى شده بود آه خالفت مربوط به قريش است و بر آن پافشارى آرده بود، در 
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غالم » سالم«ه مالحظه مى آنيم وى در اين جا در آرزوى حيات و زندگى صورتى آ
 .آزاد شده ابوحذيفه است تا او را به جانشينى خويش برگزيند

 از آنان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(از سويى او اعضاى شورا را با اين ادعا آه رسول خدا
گزينش آرد ولى ناسزاهايى را به خرسند بوده و يا اهل بهشت اند، از ميان ديگر صحابه 

آنان نسبت داد آه با رضايت پيامبر از آن ها و باآسانى آه اهل بهشت اند همخوانى 
پس از آن عمر به صهيب فرمان داد سه روز با مردم نماز بگزارد، چون به . نداشت

نظر وى نماز گزاردن با مردم ارتباطى به خالفت نداشت و از لوازم آن به شمار 
مد، ولى همين شخص آه روز سقيفه جهت به خالفت رسيدن ابوبكر به مبارزه آ نمى

پرداخت ، نماز مورد ادعايش نخستين دليل او در شايستگى ابوبكر به خالفت، تلقى مى 
 .شد

 را به جانشينى برگزيند زيرا وى مردم  را به راه )عليه السالم(عمر خواست على . ٤
عليه (سبب رؤيايى آه ديد از جانشينى امامصحيح و روشن رهنمون مى شد ولى به 

عليه (منصرف شد گويى وى با اين آار خواست در مقام و منزلت و شايستگى امام)السالم

 .خدشه وارد سازد)السالم

دوست ندارم مسئوليت خالفت را در زندگى و پس از مرگ بر عهده : عمر گفت . ٥
ين و با اين عمل، خود را مسلط گيرم، ولى خود از اين امت بزرگ، تنها شش تن را مع

 .هانشان داد برامت و مقدرات آن

اى طراحى شده بود تا  رسيد گزينش اعضاى شورا از قبل به گونه به نظر مى . ٦
 آه از ناحيه خدا و )عليه السالم(به احتمال قوى، خالفت به عثمان برسد نه به امام على

ديدا آردن طلحه براى شوراندن آينه رسول او شايستگى پيشوايى مردم را دارا بود، آان
 در دوران خالفت ابوبكر، رقيب )عليه السالم(هاى قبيله تيم، انجام پذيرفت، زيرا امام توزى

و مخالف او به شمار مى آمد و اآنون نيز با طلحه آانديداى جديد خالفت در رقابت بود و 
يختن احساس قدرت توزى هاى بنى اميه و بر انگ نامزدى عثمان به جهت تثبيت آينه

خواهى و جاه طلبى آنان صورت پذيرفت و آانديدا ساختن عبد الرحمان و سعد به جهت 
 عملى گشت زيرا اين افراد از )عليه السالم(گشودن جبهه سياسى جديدى براى رقابت با امام

عليه (تيره بنى زهره بوده و بابنى اميه خويشى داشتند و بديهى بود آه اگر عثمان با امام

 .به رقابت مى پرداخت، اين افراد به عثمان تمايل نشان مى دادند)السالم

عمر فرمان داد در صورتى آه اعضاى شورا به توافقى دست نيافته و يا  . ٧
توان  ها را از دم تيغ بگذرانند چگونه مى مخالفتى سر زد و بر آن پافشارى آردند، آن



 درحال خشنودى از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا: اش آه بين سخن عمر و بين اين گفته
اين صحابه رحلت فرمود، جمع آرد؟ آيا مخالفت با نظريه عمر، موجب آشتن صحابه 

 )٢٧٨(مى شود؟

 

 گفت و گوى ابن عباس و عمر

 .داد ميان عمر و ابن عباس در مورد خالفت، گفت و گويى رخ: نقل شده

 پسر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پس از رسول خدا! به خدا سوگند:  به ابن عباس گفتعمر
از همه مردم به خالفت سزاوار تر است، ولى ما به دو دليل از او ) على(عمويت 
 .بيمناآيم

 آن دو مورد چيست؟! اميرالمؤمنين: ابن عباس گفت

در يكى از . المطلبيكى جوانى او و ديگرى عالقه وى به خاندان عبد : عمر گفت
اى از جمله عبد اهللا بن عباس حضور داشتند، عمر به ابن  مجالس عمر بن خطاب آه عده

 آيا مى دانى چرا قريش شمارا از خالفت آنار نهاد؟! ابن عباس: عباس گفت

 .خير: ابن عباس گفت

 .ولى من مى دانم: عمر گفت

 به چه دليل؟: ابن عباس گفت

ش ناراضى بود نبوت و خالفت هردو در دست شما باشد براى اين آه قري: عمر گفت
خود انديشيد و فردى را  از اين رو، در آار. و بدين وسيله در حق مردم جفا روا داريد

 .آه خود مى خواست برگزيد و در اين راستا به موفقيت دست يافت

مگين اگر در اين زمينه سخنى بگويم آيا اميرالمؤمنين از من خش: ابن عباس پاسخ داد
 .نمى شود؟ عمر او را امان داد و گفت هرچه مى خواهى بگو

بدان . (بوده اين آه شما مى گويى قريش آراهت داشته و ناراضى: ابن عباس گفت
اين بدان جهت است آه از آن چه «: خداى متعال در مورد افراد ناراضى فرموده است) آه

 »)٢٧٩(.حان اعمالشان را نابود ساختاز اين رو، خداى سب. خداوند نازل آرده آراهت داشتند

اگر ما به وسيله خالفت، ) بدان. (ولى شما عنوان آردى آه ما جفا روا مى داشتيم
جفا و ) تر بود به مراتب مهم(اهل جفا و ستم بوديم، در مورد خويشاوندى به پيامبر آه 

اخالقمان از ُخلق نكوى رسول مامردمى هستيم آه ) آگاه باش(ستم روا مى داشتيم، ولى 
از اخالق بسيار )پيامبر(تو : اش فرمود  است آه خداوند درباره)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم
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 بامؤمنان: و نيز فرمود )٢٨٠(.اى برخوردارى پسنديده

 .)٢٨١(آن فروتنى

خداى ) توجه داشته باش..(قريش، فردى را آه خود مى خواستند برگزيدند: اما گفتى
 )٢٨٢(.پروردگار تو هرچه را بخواهد مى آفريند و آنان حق اختيارندارند: متعال فرمود

 

پى بردى آه خداوند هر آه را خود خواست از ) از اين آيات! (امير المؤمنين
باشند قطعًا بندگانش بر گزيد و اگر قريش طبق گزينش الهى براى خود پيشوايى برگزيده 

 .است به موفقيت دست يافته

ابن عباس آرام باش،دل هاى شما همواره در باره :  عمر اندآى انديشيد و سپس گفت
 .قريش خيانت روا داشته و آينه ورزيده است و تمام شدنى نيز نيست

هاى بنى هاشم  آرام باش، فريب و خيانت را به دل! امير المؤمنين: ابن عباس گفت
ها را پاآيزه و  هاى آنان از قلب پيامبر به شمار آمده و خداوند آن زيرا قلبنسبت مده، 

 :پيراسته گردانده است آنان خاندانى اند آه خداوند در مورد شان فرموده است

 )٢٨٣(;)إنما ُيريد اهللا لُيذهَب عنُكم الرجَس اَهل البيت و ُيطّهرُآم َتطهيرًا (

 . گرداند خداوند مى خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور آند و شما را آامًال پيراسته

گفتى حقد و آينه، آسى آه حقش : سپس ابن عباس خطاب به عمر اظهار داشت
 غصب شده و آن را در دست ديگرى مى بيند، چگونه حقد و آينه نورزد؟

 اين لحظه چيزى به يادش آمد آه  ولى ناگهان در-عمر به خشم آمد و فرياد زد 
در مورد تو ! گويى سخنان شگفت آورى مى!  ابن عباس-همواره آن را نهان مى داشت 

خبرى به من رسيده آه دوست ندارم تورا در جريان آن قرار دهم تا بدين وسيله جاه و 
 .دهى منزلت و ارزش و اعتبار خويش را نزد من از دست

است اميرالمؤمنين بگويند آن موضوع چيست؟ مرا ممكن : ابن عباس اظهار داشت
اى باشد، مطمئن باش فردى نظير  از آن آگاه ساز، اگر واقعًا آن موضوع سخن بيهوده

من بيهوده گويى را از خود دور مى سازد و اگر سخن حقى است بنابر اين، به واسطه 
 .ام نزد تو آاسته نمى شود آن از مقام و مرتبه

خالفت از سر حسد و جور و :  رسيده تو همواره مى گويىبه من خبر: عمر گفت
 .ستم از ما گرفته شد
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آرى، از َسِر : ابن عباس بى آنكه از جاى خود حرآت آند بى درنگ در پاسخ گفت
حسد اين آار را انجام دادند و حضرت آدم نيز مورد حسد ابليس قرار گرفت و از بهشت 

تو به خوبى مى دانى ! اى اميرالمومنين. اشتندرانده شد، در حق ما نيز جور و ستم روا د
به ) بر سر خالفت(خالفت حق آيست؟ آيا عرب برغير عرب و قريش بر ساير عرب، 

استناد نكردند؟ اگر اين گونه باشد، ما از قريش )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خويشاوندى رسول خدا
 .يمسزاوارتر)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا و غير قريش به رسول

هنگامى ديد ابن عباس به پاخاسته بيرون . از من دور شو! ابن عباس: عمر گفت
 رود، ترسيد مبادا در مورد او نوعى بى احترامى تلقى شود، شتابزده

 .آرد من حقوق تورا در حكومت رعايت خواهم! ابن عباس: به او گفت و با مهربانى

من از ناحيه ! اميرالمؤمنيناى : ابن عباس متوجه او شد و با جدّيت به عمر گفت
رسول خدا بر تو و همه مسلمانان حقى دارم، هرآس اين حقوق را رعايت آرد، حق 
خويش را رعايت آرده و هرآس آن را تباه سازد، حق خود را به تباهى آشانده 

 )٢٨٤(.است

 

 

 

 )عليه السالم(شورا از ديدگاه امام

 به عنوان يكى از اعضاى شورا، )عليه السالم(گيرى عمر و آانديد آردن امام  با موضع
اى در آار است تا   راه يافت و به يقين دانست آه حيله)عليه السالم(حزن و اندوه به دل امام

به . او را از خالفت آنار نهند و حكومت اسالمى را از مسير صحيح منحرف سازند
 از نزد عمر خارج شد عمويش عباس با او ديدار آرد و )ه السالمعلي(مجرد اين آه امام

 ».ديگران رسيد عمو جان خالفت از ما به«: باپيشدستى  به او فرمود)عليه السالم(امام

 از آجا دانستى؟: عباس گفت

عثمان قرين و همطراز من شد، عمر در جمع ) به اين دليل آه در اين جمع:  فرمود)عليه السالم(على

شماها بايد طرفدار اآثريت باشيد، اگر هر دو تن از اعضا، يك تن را برگزيدند، به : گفت) ى شورااعضا(

جمعى آه عبد الرحمان بن عوف در آن است در آييد زيرا سعد باپسر عمويش عبد الرحمان مخالفت نمى آند و 

 عبد الرحمان باعثمان بيعت عبد الرحمان نيز داماد عثمان است و بايكديگر اختالفى ندارند، با اين وصف يا
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بنابر اين اگر فرضًا دو تن باقيمانده نيز با من )  عمو جان(آند و خالفت را بدو مى سپارد و يا بر عكس، مى

  )٢٨٥(موافق باشند، سودى به حال من نخواهد داشت

نى عثمان و عبد  به خوبى قضيه را دريافت و بدين ترتيب، با تبا)عليه السالم(امام
سعد وقاص، حق خويش را در شورا به : نقل شده آه. الرحمان، خالفت به عثمان رسيد

پسر عمويش عبد الرحمان بخشيد و طلحه نيز به عثمان تمايل نشان داد و حقش را به او 
واگذارد و تنها زبير باقى مانده بود آه به سود امام از حق خود گذشت در اين جا 

اگر : عمار به عبدالرحمان گفت; بايست يا امام ويا عثمان را بر گزيندعبدالرحمان مى 
مى خواهى مسلمانان دچار اختالف نشوند، با على بيعت آن و ابن أبى سرح نيز به او ياد 
آور شد اگر مى خواهى قريش به اختالف نيفتند، با عثمان بيعت نما و بدين سان، خالفت 

هاى انحراف آه آتش تعصب و حزب گرايى،  هدر مسير ناصحيحى قرار گرفت و نشان
 .ها را دامن مى زد، پديدار گشت  آن

به هر حال عبد الرحمان بيعت خود را به شرط عمل به آتاب و سنت پيامبر و شيوه 
دو را پذيرا  عرضه آرد و حضرت مبناى عملكرد آن )عليه السالم(ابوبكر و عمر بر امام

عليه (نشد، ولى عثمان آن را پذيرفت و بدين ترتيب، عبد الرحمان با او بيعت آرد و امام

 : خطاب به عبد الرحمان فرمود)السالم

آن را براى هميشه به او بخشيدى، اين نخستين بارى نيست آه در آن برما جفا روا داشتيد، ما صبر و 

 )٢٨٦(.وصيف مى آنيد، از خدا يارى مى طلبيمبردبارى پيشه مى آنيم و در آن چه شما ت

اى  را داشتى آه رفيقتان از دوستش  تو اين آار را انجام دادى و از آن همان خواسته!به خدا سوگند

 )٢٨٧(.داشت خداوند بين شما جدايى بيندازد

ها را در مسأله خالفت و نيز   متوجه مردم شد تا اشتباه مكرر آن)عليه السالم(س امامسپ
 :ديدگاه خويش را در سرنوشت رسالت اسالمى برايشان تشريح آند لذا فرمود

شما به خوبى آگاهيد آه من از همه به خالفت سزاوارترم و اينك آار به جايى رسيده آه خود ! مردم

تازمانى آه اوضاع مسلمانان سامان نيابد و به غير از من بر آسى جور و ! دمى بينيد، به خدا سوگن

ستم نشود، هم چنان خاموش خواهم ماند، اين آار را بدين جهت انجام مى دهم آه به اجر و پاداش 

ها در رقابتيد، دورى ورزيده  دست يابم و از زر و زيورهايى آه شما براى به دست آوردن آن

 )٢٨٨(.باشم
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 همراه با ساير اعضا وارد شورا شد و به خوبى آگاه بود آه امور به او )عليه السالم(امام
به شورا بدين جهت بود آه تناقض گويى عمر و )عليه السالم(باز خواهد گشت، ورود امام

ى اهللا عليه وآله صل(دار و دسته اش را پديدار سازد، زيرا عمر هنگام وفات رسول اآرم

 را )عليه السالم(جمع خالفت و نبوت را در يك خاندان روا نمى دانست، ولى اآنون امام)وسلم
 .آانديداى خالفت آرده بود

 : روايت شده آه فرمود)عليه السالم(از امير المؤمنين

 است، ولى اآنون من در شوراى آنان شرآت مى جويم زيرا عمرهم اآنون مرا شايسته خالفت دانسته

 )٢٨٩(.آيند نبوت و خالفت در يك خاندان گرد نمى: در صورتى آه قبًال مى گفت

 به جهت اصالح و ارشاد امت، با عثمان بن عفان بيعت آرد تا به )عليه السالم(امام
 نصيحت و ارشاد و مراقبت از آيان امت بپردازد و در اين راستا از بذل هيچ گونه پند و

تربيت، فروگذارى نكرد، هر چند خالفت را از او دور ساختند ولى حضرت باتمام توان، 
حقيقت را روشن و مردم را بدان رهنمون شد، و راه صحيح را نشان داده و مردم را 
بدان راهنمايى نمود و هرگاه خليفه در مى ماند او را يارى مى داد و آن گاه آه در دام 

ادانى گرفتار مى آمد، مسائل را به او ياد مى داد و هر گاه به ضرب و شتم مردم جهل و ن
 .مى پرداخت وى را از آن آار باز مى داشت

 

 

  و عدم پذيرش شرط عبدالرحمان)عليه السالم(امام

 درقبال اين دو خليفه اتخاذ آرد، به جهت )عليه السالم(موضع مخالفى آه امام على
 شخصى نبود، بلكه در راستاى مصلحت دين و امت و آرمان مصلحتى ويژه و يا هدفى

 .اسالمى و به دور از هوا و هوس چنين موضعى گرفت

هاى خود به قرآن و سنت استناد آرد و درهمه تصميمات  گيرى وى در آليه موضع
صلى اهللا (خويش بر واقع گرايى و جنبه دينى پافشارى داشت زيرا او پس از پيامبر اآرم

مسؤليت امور رسالت و امت را عهده دار بود تارسالت اسالمى با امورى در )وسلمعليه وآله 
 از )عليه السالم(نياميزد آه آن را از فلسفه و هدف نزولش دور نسازد، و سبب اين آه امام

عمل نمايد، ) و عمر ابوبكر (پذيرش بيعت سر باز زد و حاضر نشد طبق شيوه شيخين 
همين قضيه بود زيرا با وجود قرآن و سنت نبوى، در اصول اعتقادى، چيزى به نام 
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با اين شرط موافقت آرده بود، معنايش )عليه السالم(سيره شيخين وجود نداشت و اگر امام
با . اين بود آه حضرت عملكرد آن دو را به عنوان سنت نبوى امضاء و تأييد نموده است

نه تنها بين سيره هريك . ها ديده مى شد  در سيره شيخين انواع تناقضات و تفاوتاين آه
 .خورد بلكه بين سيره آنان و قرآن و سنت شريف پيامبر نيز تناقض و تفاوت به چشم مى

صلى اهللا عليه ( به خوبى آگاه بود آه خود، پس از رسول خدا)عليه السالم(از اين گذشته امام

ت نقش مربى دارد، بنابر اين، عمل آردن طبق شيوه شيخين زيبنده امام در اين ام)وآله وسلم
نبود تا ناگزير شود بعدًا با آن به مخالفت برخيزد، چنان آه عثمان به اين شرط تن در داد 

 .ولى بدان عمل نكرد

 

 

 

 

 

 بخش چهارم 

 )٢٩٠( در دوران عثمان)عليه السالم(امام

 

 :  خود، دوران عثمان را چنين توصيف مى آند)عليه السالم(امير المؤمنين

إلى أن قام ثالث القوم نافجًا حضنيه بين نثيله و معتلفه و قام بنو ابيه يخضمون مال «

ليه فُتُله و أجهز عليه عمله، و َآّبت به اهللا خضمَة اإلبل نبتَة الربيع، الى أن انتكث ع

 )٢٩١(;»بطنتُه

سومى به پاخاست، و همانند شترى پرخور و شكم بر آمده، توجهى جز جمع ) باالخره(تااين آه  

آورى و خوردن بيت المال نداشت، بستگان پدرى اش به همكارى وى برخاستند، آنان نظير شتران 

اى آه در بهاران به علف زار برسند، به خوردن اموال خدا دست زدند، ولى سرانجام  هگرسن

اش براى هميشه او را  هايش پنبه شد و آردار ناشايست او آارش را تباه ساخت و شكم بارگى بافته

 .نابود ساخت

عثمان مانند دو خليفه قبلى خود، از حيله سياسى برخوردار نبود آه بادقت، به اداره 
مور خويش بپردازد، به مجرد اين آه ابن عوف وى  را به عنوان خليفه بر مسلمانان ا
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آوردند )صلى اهللا عليه وآله وسلم(تحميل آرد و او را با سان و رژه به مسجد رسول خدا
آند، بر فراز منبر  هاى خويش را در امور جديد بيان تاسياست حكومت نوپا و ديدگاه
نشست در صورتى آه ابوبكر و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدارفت و در جايگاه ويژه رسول 

نشستند و سپس در اين زمينه با مردم سخن  عمر هر آدام يك پله پايين تر از آن مكان مى
 )٢٩٢(.امروز شر متولد شد: برخى اظهار داشتند) در آن مجلس: (گفت

; اما بعد: عثمان قادر بر سخن گفتن نبود، تنها سخنى آه اظهار داشت اين بود آه 
اين نخستين مسئوليت دشوار است، ما سخنور نيستيم و خدا بدان آگاه است، آسى آه ميان 

 .)٢٩٣(بگيرد او و حضرت آدم جز يك پدر مرده فاصله نيست، بايد پند

عثمان به پاخاست و مدتى طوالنى سخن نگفت و سپس اظهار : يعقوبى مى گويد
اند و شما مردم به  ابوبكر و عمر براى چنين موقعيتى گفتنى هايى را مهيا آرده: داشت

سخن گفتن باشد و اگر با چنين  پيشواى عادل نياز بيشترى داريد تا پيشوايى آه اهل
يشامدهاى ناگوارى باشيد، و سپس از منبر پايين وضعيتى زندگى آنيد بايد در انتظار پ

 .)٢٩٤(آمد

اش را  عثمان آار خورا با امورى آغاز آرد آه جز بستگانش  ـ بنى اميه ـ همه، آينه
به دل گرفتند، وى حضور قبيله خود را در در بارش  علنى ساخته و آن هارا به حاآميت 

داند و مقام و منصب فرمانروايى را ميان بنى اميه تقسيم آرد رساند و بر مردم مسلط گر
اى، آن را به بازى  و زمام امور را به دست آنان سپرد تا بدون هيچ گونه عامل بازدارنده

اى آه ابوبكر و عمر برايش ترسيم آرده  عثمان از مرز سياست نظام قبيله. بگيرند
ليت هاى رسمى دولت را در محدوده بودند، پافراتر نهاد و مقام و منصب ها و مسئو

 .خاندان بنى اميه، منحصر ساخت

اعتنايى نكرد، )عليه السالم(وى به پند و هشدار صحابه و در رأس آنان اميرمؤمنان
اى در برابر شيوه صحيح حكومت  زمانى وى به حكومت رسيد آه توجه به نظام قبيله

غيير و تبديل سياست حكومت، به اسالمى، قوت گرفته و نقش مستقيم افراد برجسته در ت
 را )عليه السالم(سياستى آه ابوبكر و عمر پيش گرفتند و امام على. ضعف آشانده شده بود

از حكومت آنار زده و بر آراء و نظرات خويش متكى شدند، تأثيرى شگرف بر انحراف 
ين از ا. هاى مخالف خط اهل بيت، داشت روند حرآت هيئت  حاآمه و پديدار شدن جناح
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ها و  هاى منافقان و آزاد شده رسيد آه خليفه جديد با وجود جناح رو، آسان به نظر نمى
 .سودجويانى آه پيرامون او گرد آمده بودند، به پند و نصيحت تن در دهد

 

 ابو سفيان پس از بيعت عثمان

پس از پايان يافتن بيعت عثمان، ابوسفيان به خانه عثمان آمد خانه وى پر از بستگان 
يابى به حكومت بودند،   هوادارانش بود و همه سرمست از پيروزى و توفيق دستو

هاى سرور و شادى بر چهره ابو سفيان نمايان بود و لبخندى آينه توزانه و شماتت  نشانه
ها  آميز بر لبانش نقشه بسته بود و پس از آن آه دين مقدس اسالم، خود بينى و غرور آن

ابوسفيان نگاهى به . آبر و نخوت از آن فضا پديدار بودرا در هم شكست، اآنون آثار 
آيا : اين سو و آن سو افكند و به حاضرانى آه در خانه عثمان گرد آمده بودند گفت

 اى ميان شمانيست؟ غريبه

 ;خير: گفتند

خالفت را چونان توپ، دست به دست گردانيد، به آسى آه ابو ! اى بنى اميه: گفت
رد، نه بهشت و جهنمى در آار است و نه حساب و آيفرى، سفيان به او سوگند مى خو

بنابراين، من آارى را آه از شما خواستم انجام دهيد تا خالفت براى فرزندانتان به 
 )٢٩٥(ميراث بماند

سپس راهى مرقد مطهر حضرت حمزه سيد الشهداء شد و بر سر قبر آن بزرگوار 
خالفتى آه به خاطر آن شمشير ! اى ابو عماره: آوبيد و گفتايستاد و با پايش بر آن لگد 

 .)٢٩٦(مى زديم، اآنون در دست فرزندان ماست و آن را به يكديگر پاس مى دهند

 

 هاى منفى در حكومت عثمان پديده

 با ابوبكر و عمر همزيستى نمود  و آشكارا با آنان به مخالفت )عليه السالم(امام على
. گرفت اى پنهانى صورت مى برنخاست، زيرا انحراِف روند حكومت اسالمى به گونه

 در موارد بسيارى در جهت اصالِح نظريات اشتباه خليفه، دخالت مى )عليه السالم(امام على
 )عليه السالم(فت، ابوبكر و عمر از آن جهت آه امام علىآرد و خليفه نظريه او را مى پذير

نماينده قانونى امت و صاحب اصلى خالفت بود و از سويى رهبرى جناح مخالفى را 
عهده داربود آه بزرگان  صحابه در آن حضور داشتند، از آن حضرت بيمناك بودند ولى 

                                                           
   ٤٤٠مروج الذهب . ٢٩٥
  مراجعه شود٣٣٥ / ٦، اغانى ٤٠٧ / ٦، تاريخ ابن عساآر ٢٩٠ / ٢ استيعاب ٢٧٨ / ٨به الغدير  . ٢٩٦



 )عليه السالم(لفان، از ناحيه امام از حق خالفت خود گذشت و بدين ترتيب، مخا)عليه السالم(امام
احساس امنيت آردند، اما از آن جا آه آن بزرگوار ناظر و حافظ اصول و مبانى اسالم 
به شمار مى آمد  از اصول و ارزش هايى آه از پيامبر اآرم به ميراث برده بود، دست 

 .بر نداشت

 و به سرعت ولى در برهه حكومت عثمان، فساد و تباهى به صورت علنى و آشكارا
عليه (هاى جامعه اسالمى سرايت آرد و امام در دستگاه حاآمه راه يافت و به ديگر گروه

آشكارا با آن به مخالفت پرداخت و علنًا عثمان را مورد اعتراض قرار داد و )السالم
صحابه برجسته اى  چون عمار ياسر وابوذر در آنار آن حضرت قرار گرفتند و حتى 

 سر مخالفت داشتند نيز از بى تدبيرى و فساد )عليه السالم( اميرمؤمنانآسانى آه با خالفت
حكومت عثمان، ناخرسند بودند آه مى توان ماهيت و سيماى حكومت وى را به طور 

 :فشرده در موارد ذيل بيان آرد

عثمان بيش از هفتاد سال داشت آه به خالفت رسيد، ارتباط خويشاوندانش با وى 
: مند بود و به آنان رسيدگى مى آرد، از عثمان نقل شده گفت  عالقهها بسيار قوى و بدان

اگر آليد هاى بهشت در دست من بود همه را به بنى اميه مى سپردم آه تا آخرين نفر 
وارد آن شوند، قبل از اسالم نيز وى فردى ثروتمند و اسراف گر بود و پس از اسالم 

وى . قرا و محرومان را احساس نمى آردآوردن بر همان حال باقى مانده و درد و رنج ف
در رفتار با جمعيت بى شمارى از محرومان آه از او خواستار عدالت و مساوات در 
جامعه شده بودند، بر خوردى دوگانه داشت و با آن ها به درشتى  و بى رحمى رفتار مى 

 .ارى داشتآرد از جمله با عبد اهللا بن مسعود و عمار ياسر و ابوذر و ديگران چنين رفت

وى خويشانش را به خود نزديك ساخت و آارها را به دست آنان سپرد، وليد بن ُعقبة 
 او را )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بن ابى ُمَعيط را بر آوفه گمارد، در صورتى آه رسول خدا

معاوية بن اهل دوزخ دانسته بود، عبد اهللا بن ابى سرح را بر مصر فرمانروايى داد و 
ابى سفيان را بر شام و عبد اهللا بن عامر را بر بصره گماشت و وليد بن عقبه را از 

 .)٢٩٧(داد فرمانروايى آوفه برآنار و سعيد بن عاص را بر آن سامان حاآميت

عثمان در برابر مروان َحَكم، فردى ضعيف و ناتوان بود، به سخن وى گوش مى داد 
و خواسته هايش را برآورده مى ساخت، حتى زمانى آه مردم شهرهاى ديگر جهت 

د آمدند و او ضاع به شدت آشفته و بحرانى اعتراض به سياست هاى عثمان در مدينه گر
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 براى آرام ساختن اوضاع و باز گرداندن شورشيانى آه خواستار )عليه السالم(شد، امام على
اصالح ساختار سياسى و ادارى و اقتصادى و تعويض و جابجايى فرمانروايان بودند، 

ين آه عثمان از وارد عمل شد و شورشيان را به شهرهاى خود باز گرداند، مشروط بر ا
 .مروان َحَكم و سعيد بن عاص اطاعت نكند

ولى به مجرد اين آه اوضاع، آرامش يافت، مروان در جهت سرآوب شورشيان 
 :باخشم بر او وارد شد و فرمود)عليه السالم(ديگر بار به تحريك عثمان پرداخت، امام

دين و آيين و انديشه ات تو از مروان راضى نمى شوى و مروان از تو، مگر اين آه تو را از 

! به خدا سوگند. منحرف سازد بسان شتر رام و مطيعى آه آن را به هر سمتى برانند، حرآت مى آند

 )٢٩٨(.مروان در دين و در حيطه وجود خود، اهل تدبيرنيست

ند خشمگين در مورد ديگرى عثمان بر شهودى آه به شراب نوشيدن وليد گواهى داد
 وارد عمل شد و از فرجام )عليه السالم(ها را از پيش خود راند در اين جا امام شد و آن

چنين امورى به عثمان هشدار و به او دستور داد وليد را فرا بخواند تا حضرت او را 
محاآمه نموده و حد بر او جارى سازد، زمانى آه وليد احضارشد و گواهى شهود در 

 بر او اجراى حد آرد و عثمان به خشم آمد و به امام )عليه السالم(ديد امامباره او ثابت گر
 باسخنى برخاسته )عليه السالم(شما حق ندارى درباره وى چنين آارى انجام دهى امام: گفت

 )٢٩٩(;»بل وّشر من هذا اذا فسق و منع حق اهللا أن يؤخذ منه«: از حق و شرع بدو پاسخ داد

 .بلكه بدتر از اين مورد، آن است آه وى به فسق و فجور بپردازد و حق خدا از او ستانده نشود

هاى طبقاتى  سياست مالى عثمان، همان امتداد سياست عمر بود آه به ايجاد فاصله
انجاميد و در پرداخت سهم بيت المال برخى را بر برخى مقدم داشت، ولى فساد سياستش 

تر بود، در حكومت عثمان، بنى اميه به ثروت هاى آالنى  فزوناز سياست خليفه قبلى 
دست يافتند و آن گاه آه خليفه، مورد اعتراض خزانه دار بيت المال قرار گرفت،  بدو 

تو فقط خزانه دار هستى، هرگاه به تو چيزى داديم، بستان و هر وقت نداديم، : گفت
زانه دار توام و نه خاندانت، بلكه من نه خ! به خدا سوگند: صندوق دار گفت. ساآت بمان

اى خزانه دار وارد مسجد شد و عثمان مشغول خطبه  روز جمعه... خزانه دار مسلمانانم
عثمان تصور آرده من خزانه دار او و خاندانش ! مردم: خواندن بود وى اظهار داشت
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لمال شما هستم ولى اين گونه نيست بلكه من خزانه دار مسلمانانم و اآنون آليدهاى بيت ا
 .)٣٠٠(ها را به سمت مردم پرتاب آرد ام و آن را نزدتان آورده

 

  در قبال عثمان)عليه السالم(موضع امام

با خشم گرفتن مسلمانان بر عثمان، بزرگان صحابه نيز در قبال انحراف خليفه و 
دستگاه حاآم وى، به شدت موضع گرفتند و عثمان در مقابل، به آزار و شكنجه مخالفان 
و محكوم آنندگان سياست منحرفش، پرداخت و بى آن آه حرمتى براى صحابه قائل 

وذر غفارى، صحابى جليل القدر رسول شود، اين شيوه را شدت بخشيد از جمله اب
 آارهاى ناپسند عثمان را مورد اعتراض قرار داد، و عثمان وى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

معاويه از تحمل وجود ابوذر در شام درمانده شد و او را به مدينه باز . را به شام فرستاد
است اموى هم چنان ادامه گرداند، ابوذر، جهاد و مبارزه و اعتراض خود را نسبت به سي

داد، حضور ابوذر براى عثمان قابل تحمل نبود، تصميم گرفت او را به ربذه تبعيد آند و 
 به اتفاق )عليه السالم(حافظى مردم با وى جلوگيرى به عمل آورد ولى امام حتى از خدا

 رفتن حسن و حسين و عقيل و عبد اهللا بن جعفر، ابوذر را بدرقه آردند، مروان حكم مانع
به خشم آمد و بر مروان حمله برد و تازيانه اى بر گوش اسبش )عليه السالم(آنان شد، امام

 .)٣٠١(دور شو، خدا تو را وارد دوزخ سازد! نواخت و بر او فرياد زد

 :با ابوذر خدا حافظى آرد و بدو فرمود)عليه السالم(امام

ى، به درگاه آن آس آه به خاطر او خشمگين شدى اميدوار باش، تو در راه خدا خشمگين شد! ابوذر

ها را به  مخالفانت از تو بر دنياى خود مى ترسند، و تو بردين خود از آنان بيمناآى، دنياى آن

خودشان واگذار، و از امورى آه بر دينت از آن بيمناآى بگريز، به آن چه از آن منعشان آردى 

به زودى پى !  آن چه آه از آن منعت آردند، فوق العاده بى نيازىولى تو به! بسيار نياز مندند

 )٣٠٢(.خواهى برد آه فردا چه آسى سود برده و چه آسى بيشتر حسد ورزيده است

 از مراسم خداحافظى و بدرقه ابوذر باز گشت، مردم به استقبال )سالمعليه ال(وقتى على
اسب، از : عثمان بر شما خشمگين است، فرمود:  آمده و بدو عرضه داشتند)عليه السالم(امام

 .شود زدن لگام بر دهنش، خشمگين مى
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 آثار منفى حكومت عثمان

آمد آه از محتواى  حكومت عثمان ادامه و استمرار خط سياسى حاآمى به شمار مى
به همين دليل بر روند حرآت حكومت . رسالت در رفتار و اعتقاد، بى اطالع بود

اسالمى و اّمت به طور آلى، آثار منفى خود را به جاى نهاد و ميان انبوه مسلمانانى آه 
به عنوان حاآم و مرّبى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مبر اآرمتنها يك دهه با رهبر معصوم خود پيا

ها رواداشته و در شفافّيت رسالت اسالمى، به عيب جويى پرداخت، در  زيستند، اهانت
گوشه و آنار سرزمين اسالمى آتش فتنه برافروخته شد و رنج و بدبختى فراوانى براى 

 :گيريم آه تاريخ، نتيجه مىبدين ترتيب، با غور و بررسى . مسلمانان به بار آورد

حكومت عثمان از مسير آيين اسالمى منحرف، حدود الهى را تعطيل و فساد و  . ١
تباهى را همه جا رواج داد و در حسابرسى و نظارت مسئوالن اين امور، از خود سستى 
و آوتاهى نشان داد و همين قضيه ميدان را براى رواج هرج و مرج در سير و سلوك 

از جمله مظاهر . گسترش روحيه تمّرد و سرپيچى از قانون، فراهم ساختاجتماعى و 
ها و احكام اسالمى را نام  اعتنايى و اهميت ندادن به ارزش توان رواج بى فساد، مى

هاى صاحب قدرت، به مجالس  هاى فرمانروايان و شخصيت اى آه آاخ برد، به گونه
 )٣٠٣(.رقص و پايكوبى و باده ُگسارى تبديل شده بود

اى آه ابوبكر در روش سياسى  حكومت وى بر روح تعّصبات قبيله . ٢
اش، آن را بنيان نهاده بود تأآيد مىورزيد، اين گونه عملكرد در پديد آمدن  گرايى قبيله

امّيه به عنوان خاندانى مسلط بر آليه مراآز دولتى ظاهر شده و حاآميت  سلطه بنى
اى مشروعيت نداشت،  دانست و از آن جا آه چنين سيطره طلق را از آِن خود مىم

ها سلب آرده بود، بدين ترتيب، بنى امّيه در جهت مخالفت و  اسالم اين قدرت را از آن
به جبهه نيرومندى تبديل شدند و )عليهم السالم(دشمنى و ستيز با اسالم به ويژه خط اهل بيت

 مطرح و جهت )عليه السالم(مانع، بر سر راه حكومت امام علىبعدها به صورت بزرگترين 
 .، پيرامون معاوية بن ابو سفيان گرد آمدند)عليه السالم(رو يا رويى با امام

پنداشت آه هيچ آس حق سلب  حكومت عثمان، حاآميت را حق اعطايى خود مى . ٣
جهت برآورده شدن تمايالت آن را نداشت، سران حكومت، حاآميت خود را ابزارى در 

اى  هاى انحرافى و شهوات شيطانى خود قرار داده و از آن به عنوان وسيله و خواسته

                                                           
 .١٧٩ / ٧اغانى ابو الفرج اصفهانى .  ٣٠٣



براى اصالح امور اجتماعى و گسترش رسالت اسالمى در گوشه و آنار گيتى ، استفاده 
ّده زيادى براى دست يابى به حاآميت و بهره ورى  و همين آار سبب شد ع)٣٠٤(نكردند

عمرو : از قدرت و ُپست و مقام، تشويق شده و دست به تالش بزنند، به عنوان مثال
عاص و معاويه و طلحه و زبير در آوشيدن براى رسيدِن به قدرت، هيچ گونه هدف 

 .آردند انسانى و يا اجتماعى را به سود و مصلحت مسلمانان، دنبال نمى

آه )٣٠٥(حكومت عثمان، طبقه بزرگى از اشراف و ثروتمندان به وجود آورد . ٤
منافع آنان در آنار قدرت حاآم در رو يا رويى با حكومتى آه خواهان اجراى حق و 

هايى از مسلمانان تهيدست و  ديد و اين قضيه سبب شد، مجموعه شرع بود، آسيب مى
 زده و با قدرت، خواهان اصالح ساختاِر مالى و دگرگونى وضعيت فقير، دست به جنبش

اقتصادى و سامان يافتن درآمد شخصى خود گردند و حرآتى آه ابوذر در برابر فساد 
مالى حكومت انجام داد، بهترين گواه و دليل بر ژرفاى گسترش فقر و تنگدستى ميان 

 .آمد مردم به شمار مى

ور و قدرت و خشونت در برخورد با اعتراض استفاده از اهرم فشار و ز . ٥
آنندگان و اهانت به آنان، عكس العملى مخالف ايجاد آرد و سبب شورش مردم با استفاده 
از نيروى نظامى بر ضّد نظاِم حاآم شد و آشته شدِن عثمان، نقطه تحّولى در 

 ميان جنگ و درگيرى. آمد هاى مسلمانان به شمار مى هاى موجود ميان ديدگاه آشمكش
آحاد اّمت، اين وضعيت را دامن زد و با اين آه مسلمانان تمايل به اصالح جامعه داشتند 

امّيه و هوادارانشان با حق ستيزى آه از خود نشان دادند، بر آشفتگى  سرسختى بنى
 .اوضاع افزود

اين اوضاع و شرايط، به سودجويان فرصت داد تا با زور شمشير، به حكومت و 
هاى سياسى خود، دچار تفرقه و پراآندگى  د و اّمت اسالمى در گرايشقدرت دست يابن

 .شد و هر گروهى در پى به حكومت رسيدن خود برآمد

تر  اش برافروخته آشته شدن عثمان، آشوبى در پى داشت آه هر لحظه شعله . ٦
شد و شعارى به جاى نهاد آه افراد سود جو و سرپيچيدگان از اطاعت و بيعت، با  مى

 ايجاد )عليه السالم(ادن  آن در برابر حكومِت قانونى و مردمى آه به رهبرى امام علىسر د
شده بود، مشكل آفرينى آرده و نبرد و آشمكشى به وجود آوردند آه ايفاى نقش اين فتنه 

به ستيز پرداخت و در اين گير و دار )عليه السالم(وى با امام. بعدها توسط معاويه تكميل شد
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شد، پس از آن، گرايش صحيح دينى را به   مسلمانان به زمين ريختهخون بسيارى از
فرهنگى مشكوك تبديل ساختند تا به واسطه آن، جامعه را با هدف ادامه سلطه خود آه به 
سلطنتى موروثى تبديل گشته بود، به حرآت وادارند و در اين راستا وسعت جغرافيايى 

زيادى از جامعه اسالمى آه درك هاى  قلمرو دولت نو پاى اسالمى و وجود گروه
 .اعتقادات الهى آنان برخاسته از بينش و آگاهى نبود، سلطه گران را آمك آرد

هاى مسّلحى در گوشه و  از جمله آثار و نتايج شورش بر عثمان وجود گروه . ٧
هاى گوناگوِن اسالمى بود آه همواره مدينه را در احاطه داشته و در  آنار سرزمين
شت حكومت بودند، چنان آه رخدادها، اين واقعيت را ثابت و انبوه مردم را انتظار سرنو

تشويق آرد با زور و قدرت، دست به تغيير حكومت بزنند و اين آار عاِمِل فشار 
 .نيرومندى تلقى مى شد آه بر حكومِت جديد، داراى تأثيربود



 

 

 قسمت چهارم

 

 بخش  نخست

 ن پس از قتل عثما)عليه السالم(امام على
 

 بخش  دوم

 با ناآثين

 

 بخش سوم

 با قاسطين

 

 بخش  چهارم

 با مارقين

 

 بخش پنجم

  شهيد محراب)عليه السالم(على

    

 بخش ششم

 )عليه السالم(طالب ابى بن ميراث علمى امام على

 

 



 

 

 

 بخش نخست

  پس از قتل عثمان)عليه السالم(امام على

 

 )٣٠٦()عليه السالم(بيعت مسلمانان با امام

ها و انظار  ديده. پس از آشته شدن عثمان سراسر مدينه را هرج و مرج فرا گرفت
 شد به اين اميد آه اّمت را از رنج و گرفتارى و )عليه السالم(مردم متوجه امام على

 نداد خويشتن را سزاوار خالفتى بداند آه درماندگى برهاند و آسى به خود جرأت
هاى طاقت فرسايى، بر سر راه آن قرار داشت، چنان آه شرايط و اوضاع  دشوارى

گيرى در مورد خالفت و جانشينى خود نداد، همان  سياسى به عثمان فرصت تصميم
گونه آه خلفاى قبلى او چنين آردند و ساير اعضاى شورا نيز به هيچ وجه از شايستگى 
خالفت برخوردار نبودند، و غير از اين انتظار نمى رفت زيرا امور حكومت پيچيده و 

بايست  گى و وخامت آشيده شده بود و به ناچار مى وضع دولت و موجوديت آن به تيره
زمام امور مسلمانان را رهبرى قدرتمند بر عهده گيرد آه بتواند اّمت را پس از سقوط و 

داند و با رهبرى خود از آن بحران عبور دهد و از انحطاط، به حالت نخست برگر
قادر بر عهده دارى مسئوليت و )عليه السالم(اش حراست نمايد و آسى جز امام على تباهى

 .آاروان ساالرى اين اّمت نبود

انبوه مسلمانان با اصرار و پا فشارى، به امام رو آورده تا با تحت فشار قرار دادن 
 با بى رغبتى و ترديد با آنان روبرو )عليه السالم(شود ولى اماموى، رهبرى اّمت را پذيرا 

شد زيرا آن بزرگوار از حق خالفتى آه به وى تعّلق داشت، محروم گشته بود و اآنون 
هاى  آه اوضاع آامًال منحرف گشته و اّمت در ورطه سقوط گرفتار آمده و دشوارى

هش قرار داشت به او رو آورده ريشه دارآه مانع دست يابى به موفقّيت بود بر سر را
 : به آنان فرمود)عليه السالم(بودند، امام

بينم، در آنارتان هستم و هر آس را برگزيديد بدان  من نيازى به زمامدارى خود بر شما نمى

  )٣٠٧(.ام بنابراين، آسى را انتخاب آنيد راضى
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 :و فرمود

زمامدارى خود را به من نسپاريد، اگر من وزير مشاورتان باشم بهتر از اين است آه فرمانروايتان 

 )٣٠٨(گردم

 : اوضاع آينده را براى آنان تشريح آرد و فرمود)عليه السالم(امام

ى ها برا هاى مختلف و شبهات گوناگونى دارد، دل رويد آه چهره شما به استقبال جريانى مى!  مردم

 )٣٠٩(.ماند ها ثابت نمى اين أمر استوار نيست و عقل

 در برابر اصرار و پافشارى جمعيتى آه خواستاِر زمامدارِى )عليه السالم(امام على 
 :حضرت شده بودند بدانان فرمود

و اگر مرا رها ... م آرددانم با شما رفتار خواه اگر خواسته شما را اجابت آنم طبق آن چه خود مى

تر از شما نسبت به  آيم و شايد فردى شنواتر و مطيع آنيد من نيز مانند يكى از شما به شمار مى

رئيس حكومت باشم آه در اين صورت اگر وزير مشاورتان باشم، بهتر از آن است آه امير و 

 )٣١٠(.رهبرتان گردم

عليه ( خواستار پذيرش خالفت از ناحيه امام )عليه السالم(انبوه جمعيتى آه از امام 

بودند، پيرامون آن حضرت  گرد آمدند آه امام خود، ماجرا را چنين توصيف )السالم
 :فرمايد مى

هاى آفتار، مرا به پذيرش خالفت وا داشت آنان از هر سو مرا احاطه  ازدحام جمعيت چونان يال

ه خطر افتاد، چنان به پهلوهايم فشار وارد ساختند اى آه جان فرزندانم حسن و حسين ب آردند به گونه

آه سخت مرا به رنج انداخت و ردايم از دو جانب پاره شد، مردم همانند گوسفنداِن گرگ زده، اطرافم 

 )٣١١(.را گرفته بودند

از گرفتارى  آزمند قدرت نبود، بلكه عالقمند بود باقيمانده اّمت را )عليه السالم(امام
ها پيراسته گردانده، و از آن حراست  ها و بدعت برهاند و آيين اسالم را از ناخالصى

 مسئوليت خالفت را نپذيرفت و آن را به روز بعد )عليه السالم(به هر ترتيب، امام. نمايد
موآول آرد تا بيعِت انبوه مردم در مسجد آشكارا صورت گيرد و با اين آار، شيوه بيعت 

در سقيفه و سفارش به خالفت و مسأله شورا را مردود دانست و در همان زمان گرفتن 
ها را بيازمايد و پى ببرد تا چه  به اّمت فرصت ديگرى داد تا عواطف و احساسات آن

 در )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پايه تصميم فرمانبردارى از او دارند، زيرا سفارشات رسول اآرم
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م، پيش از اين به تباهى آشانده شده و از مفاهيم اصلى خود مورد خالفت و جانشينى اما
 :  فرمود)عليه السالم(منحرف گشته بود، از اين رو، امام

بدين جهت به خالفت تن در دادم آه ترسيدم جمعى از خدا بى خبران بنى امّيه بر اّمت ! به خدا سوگند

 )٣١٢(.حاآميت يابند و آتاب خداى عز وجّل را به بازى بگيرند

يابى به  بيم از نفوذ بنى اميه در مراآز دولتى و حرص و آز شديد آنان براى دست
شد آه جامعه فاقد آگاهى  اى با اهميت تلقى مى  بدين جهت مسأله]از ديدگاه امام[قدرت 
 .دينى بود

 روانه شدند، صبح روز بعد انبوه جمعيت، امام را در ميان گرفته و به سمت مسجد
 :حضرت بر فراز منبر قرار گرفت و آنان را مخاطب قرار داد و فرمود

امر خالفت مربوط به شماست و غير از آسى آه شما او را برگزينيد آسى حق خالفِت بر شما ! مردم

را ندارد، ديروز من و شما از يكديگر جدا بوديم و من دوست نداشتم زمامدارى شما را بپذيرم، ولى 

من درهمى را بدون شما نخواهم ستاند و اگر خواسته ! پاى فشرديد تا آن را پذيرا شوم، آگاه باشيدشما 

 .گيرم پذيرم وگرنه بر آسى خرده و بهانه نمى باشيد، خالفت را مى

ما اآنون به شما وفا داريم و بر عمل به : انبوه جمعيت يك صدا و بلند اظهار داشتند
تو بر آنان ! پروردگارا:  عرضه داشت)عليه السالم(م، امامآني آتاب خدا با شما بيعت مى

 )٣١٣(.گواه باش

طلحه، نخستين . مردم چونان موجى خروشان براى انجام بيعت به حرآت درآمدند
بيعت آرد و زودتر از همه پيمان شكنى )عليه السالم(آسى بود آه با دست فلج خود با امام

و زبير و سپس مردم ساير شهرها و اهل بدر و مهاجران و انصار و نمود، پس از ا
 .عموم مردم به حضرت دست بيعت دادند

 نخستين حرآت انتخاب مردمى بود آه هيچ يك از خلفا از بيعتى )عليه السالم(بيعت امام
گنجيدند، زيرا حكومِت  نمىاين چنين برخوردار نبودند، مردم از شادى در پوست خود 

حق و عدل به آنان رو آورده و صاحب قانونى خالفت، يار محرومان و ستمديدگان بر 
خالفت را پذيرا شد سخت شاد )عليه السالم(مسند آن تكيه زده بود، اّمت از اين آه امام

 :چنان آه حضرت خود، با اين سخن، ماجرا را به وصف مى آشد. ومسرور بود
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اى رسيد آه آودآان به شادى و سرور  در آن روز، سرور و شادى مردم از بيعت با من به پايه

پرداختند و سالخوردگان با پاى لرزان به تماشاى آن آمده بودند و بيماران بر دوش افراد باال رفته و 

 )٣١٤(.گان شتابان بدون نقاب در آن جمع حاضرشده بودند دوشيزه

 

 سرپيچى از بيعت

تفاوتى در قبال آن و  هاى بد نهاد و سست عنصر در برابر حق و بى ايستادگى انسان
رسيد، با اين آه طبق احاديث شريف َنَبوى،  نهان داشتن آينه و حسد، طبيعى به نظر مى

يد شد و تاريخ رسالت اسالمى نيز بر آن تأآ خليفه قانونى تلقى مى)عليه السالم(تنها امام على
برترين فرد حافظ )عليه السالم( امام)صلى اهللا عليه وآله وسلم(داشت آه پس از رحلت پيامبر اآرم

هايى بود آه  ها و مشخصه زيرا آن حضرت برخوردار از ويژگى; اّمت و رسالت است
مند نبودند، از سويى اين اّمت بود آه با وجود آليه دسته  هيچ يك از مسلمانان از آن بهره

متوسل شده و از او خواستار پذيراى خالفت شدند، )عليه السالم(ها، به امام و جناحها  بندى
عليه (بينيم گروه اندآى آه از حق منحرف گشته و از رويارويى با امام ولى مى

 .هراسان شدند، در انجام بيعت، دچار شك و ترديد گشتند)السالم

و نوعى مبارزه جويى با سر پيچى آنان از بيعت، آارى بر خالف خواسته اّمت بود 
آن تلقى مى شد، اين عّده با اين آار، در دامن زدن آتش فتنه و آشوب و ادامه آشمكش 

: سر برتافتند)عليه السالم(از جمله آسانى آه از بيعت با امام على. داخلى، بابى تازه گشودند
يد ُخدرى، سعد بن ابى وقاص، عبد اهللا بن عمر، آعب بن مالك، مسلمة بن مخّلد، ابو سع

محمد بن مسلمه، نعمان بن بشير، رافع بن خديج، عبد اهللا بن سالم، قدامة بن مظعون، 
توان نام  ُاسامة بن زيد، مغيرة بن شعبه، صهيب بن سنان، و معاوية بن ابو سفيان را مى

 )٣١٥(.برد

نادم و پشيمان )عليه السالم(ر بيعِت با اماماما برخى از اين افراد بر آوتاهى نمودن د
ها را ميان اّمت  ترين تعّرضى نكرد و آن گشتند ولى حضرت به هيچ يك از آنان آوچك

 .به حال خود وا نهاد تا از همان حقوقى آه مردم برخوردارند، آنان نيز برخوردار باشند

 

 هاى راه   و دشوارى)عليه السالم(حكومت امام
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گيرى از اداره حكومت اسالمى و رهبرى   سال آناره٢٥ پس از )لسالمعليه ا(امام على
اّمت و دولت هر دو در مسيرهاى منحرفى آه . اّمت و دولت، به زمامدارى رسيد

هاى قبلى در اين فاصله زمانى ايجاد نموده بودند پيش مى رفتند و اين قضيه در  حكومت
ين رخدادها، عاملى مؤثر به شمار نسبت به ا)عليه السالم(به ضعف آشاندِن موضع امام

را به چشم فردى )عليه السالم(آمد، زيرا در برهه قبلى، مردم عادت آرده بودند امام مى
چنان آه در وجود ... محكوم ببينند نه حاآم، آن هم محكوم افرادى بى لياقت و ناشايست

 ها جهت عملى ساختن اهداف خود، حس رقابت و دست يابى به اوج برخى شخصيت
بينيم زبير در سقيفه در برابر آسانى آه به دنبال  قدرت، فزونى يافت از اين رو، مى

پرداخت ولى امروزشاهديم آه خود، )عليه السالم(آسب قدرت بودند به دفاع از حق امام
پردازد و معاويه آه   به نزاع و آشمكش مى)عليه السالم(براى دست يابى به قدرت، با امام

زند آزاد شده است پس از اين مدت به قدرتى نيرومند تبديل شده و خود، آزاد شده و فر
 .آند موجوديت دولت را تهديد مى

 در خط انحراف قرار داشتند، از سابقه )عليه السالم(اغلب آسانى آه بر ضّد امام
 برخوردار بودند و اين خود، از جمله عواملى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(همنشينى با رسول خدا

 شد و تعداد زيادى از مسلمانان بدين وسيله )عليه السالم( سبب تأخير حرآت امامبود آه
تر  فريب خوردند و اين قضيه موفقّيت حكومت حضرت و ادامه حكومتش را پيچيده

 .ساخت

 زمام دولتى پهناور را در اختيار گرفت، چرا آه )عليه السالم(افزون بر اين، امام
 بكر، از مرزهاى جزيرة العرب و عراق فراتر سرزمين دولت اسالمى در زمان ابو

 عالوه بر جزيرة العرب و عراق و شام، قلمرو )عليه السالم(رفت، ولى در دوران امام نمى
هايى از غير  سرزمين اسالمى تا شمال آفريقا و اواسط آسيا امتداد داشت و مجموعه

لمانى خود را در سايه هاى تازه مسلمان، برهه مس عرب نيز به اسالم گرويدند، اين گروه
حكومتى غير معصوم، بلكه منحرف از خط صحيح رسالِت اسالم آغاز آرده بودند و 

ترين وقت  بايست در آوتاه هاى داخلى مى  با وجود آشمكش)عليه السالم(حكومت امام
 :ممكن، آارهاى بزرگى انجام دهد از جمله

 :نظام طبقاتى ميراث خلفاء را، متالشى سازد به اين نحو آه . ١

 آه خلفاى قبلى آن را در )صلى اهللا عليه وآله وسلم(الف ـ به پيروى از سّنت رسول خدا
بوته اهمال گذاشته بودند، در بخشش اموال بيت المال ميان تمام مسلمانان تساوى قائل 

 خاسته از حكم الهىشود و مبناى توزيع سهميه بيت المال را آه بر



 : بود در سخنرانى خويش تشريح آرد و فرمود)ِإنَّ َأْآَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُآْم( 

فردى آه دعوت خدا و رسول را اجابت آند و مسلمان شود و به دين ما وارد گردد و ! به هوش باشيد

ا بندگان خداييد و اموال، از به سمت قبله ما عبادت آند، از حقوق و حدود اسالم برخوردار است، شم

شود هيچ فردى بر ديگرى برترى ندارد،  آِن خداست و به طور مساوى ميان شما تقسيم مى

 )٣١٦(.ترين ثواب برخوردارند پرهيزآاران در پيشگاه خدا از برترين پاداش و برجسته

اول شده بود، به خزانه بازگرداند، هايى آه در دوران عثمان چپ ب ـ اموال و دارايى
 اعالن داشته بود اموال فراوانى آه در دوران عثمان به ناحق از )عليه السالم(زيرا امام

مردم گرفته شده بايد به بيت المال برگردد چرا آه اموال هنگفت، در اختيار درباريان 
.  آنان بخشيده بودخليفه قرار داشت و يا عثمان براى جلب رضايت آنان اين اموال را به

 : فرمود)عليه السالم(از اين رو، امام

آليه تيولى را آه عثمان واگذار آرده و تمام اموالى را آه از مال خدا به ديگران ! به هوش باشيد

آند اگر اين اموال را بيابم هر چند با  بخشيده بايد به بيت المال برگردد زيرا حق را چيزى باطل نمى

زدواج خويش درآورده و آنيزآانى با آن خريدارى آرده باشند و در شهرها به آنان زنانى را به ا

مصرف رسيده باشد، به بيت المال برخواهم گرداند، زيرا عدالت، گشايش آور است و آن آس آه 

 )٣١٧(.تر خواهد بود عدل و داد بر او گران آيد، تحّمل ظلم و ستم بر او گران

ياست مالى، خوشايند قريش نبود، به همين دليل عّده زيادى از اين نوع س
هاى قريش مانند مروان َحَكم و طلحه و زبير آه در وادى سرآشى و تكبر و  شخصيت

آرد، نگران   اتخاذ مى)عليه السالم(خود بزرگ بينى قرار داشتند از تصميماتى آه امام
 به طور جّدى به اين آارها خواهد )ه السالمعلي(بودند و به مجّرد اين آه اطمينان يافتند امام

پرداخت، در برابر حكومت آن حضرت دست به فتنه انگيزى و آشوب زدند تا آن جا آه 
: ها اظهار داشتند  آمده و ضمن اعتراض به اين برنامه)عليه السالم(طلحه و زبير نزد امام

 ما خويشاوند رسول خداييم و سابقه جهاد و مبارزه داريم،

ما سهميه ما را از بيت المال مساوى با ديگران پرداخت نمودى در صورتى آه ولى ش
 .دادند ها برترى مى دانستند و بر آن عمر و عثمان ما را با ديگران مساوى نمى

اآنون اين آتاب الهى و اين شما، در آن بنگريد هر :  در پاسخ فرمود)عليه السالم(امام
 !ما در اسالم سابقه جهاد داريم: نيد، گفتندگونه حقى را براى شما قائل است بستا

 سابقه شما از من بيشتر است؟: فرمود
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 !خير، ما خويشاوندان رسول خداييم: گفتند

 تريد؟ آيا از من به پيامبر نزديك: حضرت فرمود

 !ايم خير، ولى ما اهل جهاد و مبارزه: گفتند

 باالتر از جهاد و مبارزه من؟:  فرمود)عليه السالم(امام

 خير،: گفتند

سهميه من و غالمم از اين اموال به يك اندازه ! به خدا سوگند:  فرمود)عليه السالم(امام
 )٣١٨(.است

 

 

 

 ج ـ تساوى در برابر حكم خدا

.  از اجراى احكام اسالم در دوران خلفاى قبل از خود، غافل نبود)عليه السالم(امام
ماندند آن بزرگوار به حق و دادگرى،  زمانى آه ديگران در داورى و قضاوت در مى

به مجرد اين آه حضرت زمام امور دولت را به دست گرفت، . نمود فصل خصومت مى
ترين نوع عدل و داد را ارائه داد و با آشكار ساختن عدالِت آيين الهى و قدرت  برجسته

ترين طريِق حق و حقيقت  و امنيت و عدالت، روشناسالم به ايجاد دولتى داراى آزادى 
 .را پيمود

حضرت . خوريم مى  به موارد بسيارى از اين قبيل امور بر)عليه السالم(در زندگى امام
آن . از اين آه قانون را بر ضد خود و خانواده و يارانش اجرا آند، پروايى نداشت

به اتفاق شاآى نزد شريح اى آه فردى يهودى گم آرده بود  بزرگوار در مورد زره
 )٣١٩(.قاضى رفت تا ميان آنان داورى آند

آرد برخاسته از ژرفاى   در قضاوت و داورى صادر مى)عليه السالم(احكامى آه امام
دين و احاطه علمى آن بزرگ مرد به امور دينى و دنيايى و بيانگر عصمت در انديشه و 

 .عمل آن حضرت بود

 .سازماندهى ادارى و باز گرداندن قدرت مرآزى دولت . ٢
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مانداران عثمان را برآنار و فرماندارانى آه شايسته انجام اين  فر)عليه السالم(امام
مسئوليت بوده و از اعتماد مردم برخوردار بودند، به جاى آنان گمارد، عثمان بن ُحنيف 
انصارى را به جاى عبد اهللا بن عامر به بصره اعزام نمود و عمارة بن شهاب را به جاى 

هللا بن عباس را به جاى يعلى بن منبه، بر يمن ابو موسى اشعرى والى آوفه نمود و عبيد ا
گمارد و قيس بن سعد بن ُعباده را به جاى عبد اهللا بن سعد، بر مصر فرمانروايى داد و 

سفيان فرمانرواى شام قرار داد، اين جايگزينى  سهل بن حنيف را به جاى معاوية بن ابى
تا آخرين لحظات از آن دست به جهت بد رفتارى و فساد ادارى فرمانروايان قبلى بود آه 

يعلى بن منبه، خزانه دارى بيت المال يمن را عهده دار بود آه آن را به يغما . برنداشتند
هاى  برد و معاوية بن ابى سفيان دست به تدارك نيروى نظامى زد تا از ايفاى مسئوليت

 )٣٢٠(.جديد سهل بن حنيف در شام جلوگيرى نمايد

اى بسيار دقيق و واقعگرايانه   در گزينش فرمانروايان جديد به گونه)عليه السالم(امام
آرد و بر عملى ساختن آيين اسالم با نظام ادارى نوين آن، تأآيد داشت و با  عمل مى

ها را  شرآت دادن انصار در حكومت، اعتماد به نفس آنان را باز گرداند و روحيه آن
آميز نشد بلكه به اجراى نيمى از آن  هاى انحراف آن حضرت پذيراى راه حلباال برد، 

 پيشنهاد شد تا )عليه السالم(به امام. نيز تن در نداد و در ريشه آن ساختن فساد مصّمم بود
يابد، معاويه را بر سرآار باقى بگذارد و بعدها او را  زمانى آه حكومتش استقرار مى

 )٣٢١(.اين پيشنهاد نشدبرآنار نمايد، حضرت پذيراى 

 حضرت آوشيد تا فرمانروايى شام را )عليه السالم(با سر پيچى معاويه از بيعت با امام
از اين رو، پرچم مبارزه را به فرزندش محمد . تحت استيالى خالفت مرآزى در آَوَرد

و عبد اهللا بن عباس را بر جناح راست سپاه و عمر بن ابى سلمه را بر بن حنفيه سپرد 
جناح چپ آن گمارد و با فرا خواندن ابو ليلى بن عمربن جّراح، وى را بر پيشاپيش سپاه 

ها را به مبارزه و نبرد،  اى آتشين براى مردم مدينه آن فرماندهى داد و با ايراد خطابه
 و )عليه السالم( خبر سرپيچى طلحه و زبير از بيعت امامدر همين گير و دار. تشويق فرمود
ها به سوى بصره، مانع حرآت سپاه حضرت شد، در صورتى آه طلحه و  حرآت آن

 اجازه )عليه السالم(آسب اجازه آرده بودند و امام)عليه السالم(زبير براى انجام عمره از امام
 )٣٢٢(.داده و آنان را از پيمان شكنى برحذر داشته بود
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 )عليه السالم(محورهاى آارى امام

در آيين اسالم براى شخصيتى آه ناظر بر اجراى احكام رسالت اسالمى و استمرار 
هاى مختلفى آه پس از  ها در برابر جريان ها در زندگى باشد و بر پا بر جايى آن آن

 داشته باشد، نقشى برجسته لحاظ شده  به وجود آمد، نظارت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر
 و پس از آن )عليه السالم(است و در اين آيين الهى به صراحت بيان شده آه امام على

 .بزرگوار فرزندانش داراى چنين جايگاهى هستند

عليه (آرد آه امام معصوم ايفاى نقش ناظر و رهبرى امور دينى ايجاب مى

صلى اهللا ( عهده گيرد ولى پس از وفات رسول اآرمها را در دولت بر باالترين ُپست)السالم

عناصرى نااليق در شرايطى پيچيده و نابسامان مداخله آرده و به قدرت )عليه وآله وسلم
 را از ايفاى نقش خود باز نداشت طبيعى )عليه السالم(دست يافتند، ولى اين اوضاع، امام

از اين رو، امام . تنّوع باشداست آه نزاع و آشمكش اقتضا دارد نقش افراد، متعدد و م
 براى اصالح انحراف اّمت و حراست از اعتقادات و مقدسات آنان، اساس )عليه السالم(على

 .آار خود را بر دو محور قرار داد

گيرى اداره و زمام امور حكومت آه مردم   تالش در جهت به دست:نخستين محور
ه خدا واجب ساخته، وادارد و را به استمرار روند حرآت خود به سمت هدف آسمانى آ

 رأسًا  آار خود را بر اين محور )صلى اهللا عليه وآله وسلم( پس از وفات نبّى اآرم)عليه السالم(امام
 :گويد آغاز نمود، چنان آه از مسئوليت خويش در قبال اين امر اين گونه سخن مى

لوال حضور الحاضر وقيام الُحّجة بوجود الناصر، وما أخذ اهللا على العلماء أن ال «

 )٣٢٣(;»يقاّروا عل آّظة ظالم وسغب مظلوم أللقيُت حبلها على غاربها

و اگر عهد اند  اگر نه اين بود آه جمعيتى انبوه پيرامونم را گرفته و به ياريم قيام آرده! به خدا سوگند

و پيمانى آه خدا از دانشمندان هر جامعه گرفته، نبود آه در برابر شكم بارگى ستمگران و گرسنگى 

 .ساختم ستمديدگان سكوت نكنند، مهار شتر خالفت را رها مى

 براى بسيج مسلمانان دست به تالش زد، ولى به علل و اسبابى )عليه السالم(امام
 : از جمله.نتوانست بدين موفقّيت دست يابد

هاى  هاى سياسى آن و حرآت امت اسالمى از مصيبت روز سقيفه و توطئه . ١
 .ها بر بخش عظيمى از مردم پوشيده بود، آگاهى نداشتند اشتباهى آه واقعيت آن
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مردم، از قدرِت درِك نقش و مسئوليت امام و امامت برخوردار نبودند و آن را  . ٢
اشتند ولى حقيقت اين بود آه رويارويى پند اى شخصى و هدفى فردى مى خواسته

 با حّكام و فرمانروايان، برخاسته از آگاهى مكتبى الهى اسالمى و مديريتى )عليه السالم(امام
صادقانه بود تا رسالت الهى را آن گونه آه خدا تشريح فرموده بود، پيراسته و به دور از 

ن راه قربانى سازد، حتى اگر هر آژى و انحراف، استمرار بخشد و هر چه را دارد در اي
 سالمِت )عليه السالم(بنا بر اين معيار، از ديگاه امام. به حِق شخصى وى تجاوز شود

حق را « :شد آه فرمود رسالت و دوام و استمرار آن بر اساس حق و عدل الهى تلّقى مى

على با «:  فرموده بود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(سول خداو ر)٣٢٤(»بشناس، حق جويان را خواهى شناخت

 )٣٢٥(».است حق همراه است و حق بر محور وجود على درگردش

 به نحوى گسترده و در جميع سطوح بين تئورى و اجرا وفق و )عليه السالم(امام
اى تربيت آرد آه از اهداف الهى  سازگارى برقرار نمود، ياران خود را به گونه

لذا مالحظه . روند طرفدارى آنند نه از افرادى آه با وزيدِن هر بادى به سويى مى
آنيم آن حضرت از پذيرش زمام امور حكومت، مشروط به عمل بر طبق شيوه  مى

 چنين روشى به رسالت و جامعه آسيب دهد زيرا اتخاذ خلفاى قبل از خود، تن در نمى
 .ساخت وارد مى

رسوبات جاهلى آه در انديشه مردم، ريشه دوانيده بود يكى ديگر از عوامل عدم  . ٣
گذشت و   تلقى مى شد زيرا از دوران جاهليت زمان زيادى نمى)عليه السالم(موفقيت امام 

پى )عليه السالم( و نقش امام)له وسلمصلى اهللا عليه وآ(مردم، به ژرفا و عمق رسالت و رسول اآرم
 در پندار آنان ِصرف نامزد )عليه السالم(نبرده بودند، سفارش پيامبر به جانشينى امام على

آمد آه با اين آار  آردِن يكى از اعضاى خانواده وى براى خالفت به شمار مى
ه گرداند، خواست مجد و عظمت خاندانى را آه به عّزت و قدرت، دست يافته بود زند مى

چنين )صلى اهللا عليه وآله وسلم(چنان آه شيوه غالب ُحّكام و فرمانروايان قبل و بعد از پيامبر
 .بوده است

نقش منافقان و چشم طمعى آه به تزلزل آرامِش امنيتى و اجتماعى جامعه دوخته  . ٤
 زده اى و آينه توزى را دامن آوشيدند ميان صفوف مسلمانان تعصبات قبيله بودند و مى

اى آه اگر فرمانروا  و خود را در صفوف دستگاه حاآمه و دولت، جا بزنند به گونه
 .فردى ضعيف النفس و منحرف بود، در آن دستگاه نفوذ بيشترى مى يافتند
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هاى روحى و روانى آه، گريبانگير سردمداران بود، در برابر  با بيمارى . ٥
آردند، زيرا حضرت با وجود  توانى مى فوق العاده احساس عجز و نا)عليه السالم(امام

اش  شريف خود و صدق و راستگويى و جهاد و صراحت لهجه و دالور مردى و جوانى
يك تنه با آنان )٣٢٦()بكر آمده آن گونه آه در نامه معاويه در پاسخ نامه محمد بن ابى(

 .آرد برابرى مى

 

 از طريق محور نخست به هدف خويش دست )عليه السالم( آن گاه آه امام:محور دوم
نيافت، به شيوه ديگرى متوسل شد و مسلمانان را در برابر سقوط آامل، پايدار و مقاوم 

هايى آه با روى  ها توانايى بخشيد تا در برابر دشوارى ساخت و به اندازه آافى به آن
 راه راست و ها مردم از گردند و به سبب آن آار آمدن گروهى نااليق، دچار آن مى

 .شوند، قادر بر پايدارى و استقامت باشند صحيح، منحرف مى

 آوشيد تا رسالت الهى را ميان مردم از حيث فكرى و )عليه السالم(از اين رو، امام
هاى گوناگونى بدانان  معنوى و سياسى، ژرفا بخشيده و چهره حقيقى اسالم را از راه

 :ارائه دهد از جمله

 در امورى آه زمامداراِن منحرف قادر بر رويارويى با آن نبوده و )معليه السال(امام . ١
ماندند به شكلى شايسته و مثبت مداخله  يا از حل قضاياى ساده و پيچيده بسيارى، در مى

. گشت تا اّمت را از تباهى بيشتر برهاند آرد و آنان را به مسير صحيح رهنمون مى مى
ها، در  قش ناظرى الهى بود آه براى جلوگيرى از آژى ن)عليه السالم(بنا بر اين، نقش امام

 .نمود قضاياى ياد شده مداخله مى

بينيم وقتى زمامداران از پاسخ به شبهات منكراِن رسالت، عاجز و  از اين رو، مى
آرد و در امور نظامى و اقتصادى خليفه را با   مداخله مى)عليه السالم(شدند، امام ناتوان مى

آرد و در موارد بسيارى آنان را پند داد و در مشكالت  ايى مىپند و موعظه راهنم
 )٣٢٧(.قضاوت و داورى، به يارى آنان شتافت

 داد و با آن حضرت روند سياست خليفه را، جهت مى . ٢

عثمان بن آرد اين شيوه در دوران   پند و نصيحت، از انحراف بيشتر آن جلوگيرى مى
 .عفان آه پذيراى راهنمايى و نصحيت نبود، به خوبى آشكار گرديد
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ترين الگوى اسالم و چهره واقعى حكومت و جامعه   برجسته)عليه السالم(امام . ٣
اين واقعيت در دوران حكومت . اسالمى را در محتوا و ظاهر به اّمت تقديم و ارائه آرد

 بر همين اساس آن حضرت حكومتى را آه به خالفت آن بزگوار به خوبى پديدار گشت و
پذيرش آن تن در نداده بود، ديگر بار پذيرا گشت و در اين راستا نقش رهبرى سياسى و 
با تدبير و فرمانروايى عادل و نمونه بارز انسانى تربيت يافته مكتب اسالم را، به خوبى 

 خور و شايسته پيروى وى براى دست يابى به هدف رسالت، الگو و سمُبلى در. ايفا نمود
 .و در انديشه و عمل و رفتار، از خطا و لغزش و پيرايه، برآنار بود

حضرت به تربيت و ايجاد مجموعه و تشّكلى از مسلماناِن شايسته همت گمارد تا . ٤
به . در روند حرآت اصالح گرانه و دگرگون سازى آه در پيش داشت، او را يارى آنند

دست به فعالّيت زد تا افكار و انديشه آنان را به آمال و پختگى اين ترتيب، آه ميان مردم 
الزم و بايسته برساند و اساس و پايه اين مجموعه آگاه و شايسته را توسعه و گسترش 

هاى بعدى آارهاى خود را بر  بخشد تا در روند تاريخ، مسير خود را طى آند و نسل
 )٣٢٨(.مبناى دستورات اسالم استمرار بخشند

 را احيا آرد و مردم را از آن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آن بزگوار سّنت رسول خدا . ٥
 به قرآن و تالوت و حفظ و تفسير و تدوين )عليه السالم(امام. آگاه و به تدوين آن هّمت گمارد

آمدند و اّمت  را قرآن و سّنت، ستون دين به شمار مىآن توجه خاصى  مبذول داشت، زي
بايست حقايق قرآن و سّنت را آن گونه آه از ناحيه خدا وضع شده  اسالمى ناگزير مى
 .رفت، دريابند بود و انتظار آن مى

 

 )٣٢٩(فرهنگ اسالمى در حكومت خلفا

ها و اعتقادات، وجود افرادى عاجز و ناتوان و  ترين مشكالت سر راه آيين از مهم
افرادى . ها برآيند فاقد فكر و انديشه است آه در مقام دفاع و يا اجراى احكام اين رسالت

يافتند وقتى جهت آشنايى با ديدگاه رسالت و مقدار آگاهى از آن،  آه به قدرت دست مى
گيرند، سكوت و اختالفشان ميان مردم ايجاد شك و ترديد آرده و  د آزمون قرار مىمور

به همين . گردد هاى آن در امور زندگى مى سبب بى اعتمادى آنان به رسالت و توانمندى
گيرد و اّمت را از هم گرايى با  دليل شك و ترديد، حالتى رضايت بخش به خود مى
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هاى بى شمار، باز  نزاع و آشمكش و بحرانهاى  رسالت و دفاع از آن در عرصه
 .دارد مى

در زندگى و حيات اّمت هر گونه مسأله )صلى اهللا عليه وآله وسلم(لذا مى بينيم پيامبر اآرم
. پيچيده و مبهمى را تشريح آرده و موضع شفاف رسالت را در مورد آن ارائه داده است

 در )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پس از پيامبر)المعليه الس(چنان آه اين واقعيت را در رفتار امام على
آنيد آه حضرت عجز و ناتوانى  دوران حكومت خلفاى سه گانه، به روشنى مالحظه مى

سازد و زمانى آه حضرت خود، زمام  علمى و عملى آنان را براى مردم آشكار مى
 .تحكومت را به دست گرفت، زمينه را براى پرسش و پاسخ فوق العاده آزاد گذاش

وقتى گروه حاآم دريافتند شايستگى حكومت را دارا نبوده و از علم و دانش بى 
 :ها را از دامان خود بزدايند  اند، دست به اقداماتى زدند، تا اين رسوايى بهره

 آه حاوى رهنمودهاى علمى و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(از انتشار احاديث رسول اآرم . ١
تأثير مثبت در زندگى بود جلوگيرى به عمل آوردند، حرآت به سمت و سوى آگاهى و 

 به روشنى اعالن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(افزون بر اين آه احاديِث نقل شده از رسول اآرم
از . اند نه ديگران دارد آه تنها، اهل بيت، شايسته خالفت و امور مربوط به رسالت مى

بريم  پى مى» خدا براى ما آافى استآتاب «]عمر[اين جا به راز و رمز سر دادِن شعار 
 در حال بيمارى خواستار نگارش )صلى اهللا عليه وآله وسلم(زيرا آن زمان آه رسول اآرم

سفارشى شد تا اّمت، پس از او به گمراهى دچار نشوند، گوينده اين شعار، آن حضرت 
 .را به مبارزه طلبيد

صلى اهللا عليه (حاديث پيامبر اآرمظاهرًا پديده محدود ساختن و يا جلوگيرى از انتشار ا

قبل از اين تاريخ، يعنى زمانى آه قريش عبد اهللا بن عمرو عاص را از نگارش )وآله وسلم
، آغاز شده است، چنان آه قدرت )٣٣٠( باز داشتند)صلى اهللا عليه وآله وسلم(احاديث رسول خدا

 )٣٣١(. را به آتش آشيد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(حاآم ُآتب حاوى احاديث رسول اآرم

پديده ممنوعيت ُپرسش از مفاهيم ندانسته آيات قرآن به معناى محروم ساختن  . ٢
شد آه سّنت را از آن  قرآن آريم تلّقى مىمسلمانان از سالح پژوهش و تحقيق و يادگيرى 

جدا و بى آن آه فرصتى براى انديشيدن و آموختن آيات و احكامش دهند، به ظواهر قرآن 
تنها از قرآن استفاده آنيد «: توجه آردند تا آن جا آه عمر، به آارگزارانش سفارش آرد

ود را با شما شريك و نقل روايات پيامبر را به حد اقل برسانيد و من در اين قضيه خ
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بلكه وى آليه آسانى را آه در مورد تفسير آيات قرآن، ُپرسشى داشتند، آيفر » دانم مى
 )٣٣٢(.نمود

از قرآن و يا اى  ابو بكر بى آن آه به آيه; باب اجتهاد در برابر نص گشوده شد . ٣
چپاول :  استناد آند، در بخشى از احكام از جمله)صلى اهللا عليه وآله وسلم(روايتى از رسول خدا

 به اجتهاد پرداخت و حق اهل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(و مصادره اموال باقيمانده پيامبر اآرم
 و در )٣٣٣( سوزاند بيت آن بزرگوار را از خمس نپرداخت و فجاءه سلمى را در آتش

 خودسرانه فتوا داد، چنان آه عمر بن )٣٣٥( و ميراث مادر بزرگ،)٣٣٤(»آالله«مسأله 
خت بيت المال بين  در پردا)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خطاب نيز بر خالف سّنت رسول خدا

 و در ممنوعّيت متعه حج و متعه زنان و ديگر مسائلى آه در )٣٣٦(افراد، امتياز قائل شد
و عثمان بن عفان حِق قصاص را از .  آمده، اجتهاد نمود)٣٣٧(»النص واالجتهاد«آتاب 

 و در بخشى از احكاِم صريح، بر خالف دستور رسول )٣٣٨(عبيد اهللا بن عمر ساقط آرد
 رفتار نمود و همان گونه آه مالحظه آرديد، همين آار سبب )له وسلمصلى اهللا عليه وآ(خدا

 .شورش  مسلمانان بر ضد او شد

هايى براى دولت  ها و مصيبت تمام اين امور و بسيارى موارد ديگر، دشوارى
اسالمى به وجود آورد آه سبب اصلى انحراِف مسير مشخص رسالت اسالمى گرديد و 

 در اين )عليه السالم(اى آه امام على اهى گرفتار آمدند به گونهعده زيادى در دام فتنه و گمر
 :زمينه فرمود

ها و احكام و قوانين ساختگى و جعلى است،  ها همواره پيروى از هوس آغاز پيدايش فتنه و آشوب

خيزند، اگر  احكامى آه با آتاب خدا مخالفت دارد و جمعى بر خالف آيين حق به حمايت از آن بر مى

ماند و اگر حق از باطل جدا  اند پوشيده نمى گرديد، بر آنان آه در پى حق ًال از حق جدا مىباطل آام

قسمتى از حق و باطل را با هم ] متأسفانه[گرديد ولى  شد، زبان بد خواهان، از آن قطع مى مى

مت شود، و تنها آنان آه مورد رح آميزند و در اين جا شيطان بر دوستان و پيروان خود مسلط مى مى

 )٣٣٩(.يابند اند، نجات مى خدا بوده
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  در راه احياى دين)عليه السالم(تالش امام

صلى (هاى خويش را پس از رسول اآرم ، نخستين وظايف و مسئوليت)عليه السالم(امام

، حفظ و حراسِت دين مقدس اسالم از آژى و انحراف و توجه به امور )اهللا عليه وآله وسلم
و در دوراِن . دانست تا بدون توقف و درنگ، مسير خود را ادامه دهد دولت اسالمى مى

حكومِت خلفا در اين راستا منتهاى تالش و آوشش خود را به آار گرفت و در اداره 
ها از حق خود چشم پوشى آرد و به مجرد اين آه  امور اّمت با تحمل رنج و دشوارى

 و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هت احياى سّنت رسول اآرمزمام حكومت را به دست گرفت، در ج
هاى بلندى برداشت و به  در مسير فرا خوانى مردم به زيستن در سايه اين سّنت، گام

شد،  قرآن آريم و تفسير آن و تربيت اّمت و از ميان بردِن فساد در هر آجا يافت مى
 آه آن حضرت در اين هايى را توان گام توجه و عنايت زيادى مبذول داشت آه مى
 :زمينه برداشت، در موارد زير مالحظه آرد

 بى آنكه در پاسخ مخالفان و دشمنان آينه توز خويش شك و )عليه السالم(امام  . ١
ترديدى به خود راه دهد، در برابر انبوه جمعّيت، باب گفت و گو و پرسش و پاسخ را در 

 ارتباط داشت، گشودمورد قرآن و سّنت و آن چه به آيين مقدس اسالم 

 نسبت به قاريان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آن حضرت با پيروى از سّنت نبّى اآرم . ٢
آرد، قرائت قرآن در آنار  قرآن توجهى خاص داشت و مقام و منزلت آنان را رعايت مى

يادگيرى و آشنايى علم و عمل و آموختِن احكام دينى  موجود در آن، صورت 
 .پذيرفت مى

 به قرائت مسلماناِن غير عرب، يا آسانى آه زبان عربى را به )عليه السالم(امام . ٣
دانستند توجه فراوان داشت به همين دليل، آن بزرگوار علم نحو را بنيان  خوبى نمى

 )٣٤٠(.گذاشت تا زبان را از اشتباه در گفتار نگاه دارد

 و تدوين و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اميرمؤمنان مردم را به نقل روايات پيامبر اآرم . ٤
علم و دانش را به وسيله نوشتن مهار «: فرمود خواند و همواره مى ها فرا مى مباحثه آن

: فرمود داد و مى و درعلوم مربوط به سّنت، دستور به تحقيق و بررسى مى)٣٤١(».آنيد

 )٣٤٢(.ها را رها نكنيد تا از بين رفته و تباه شوند احاديث را با يكديگر مباحثه آنيد و آن
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ستاى قانونگذارى و بيان احكام، بر قرآن و سنت به عنوان  در را)عليه السالم(امام . ٥
منابع اصلى، تأآيد فرمود و برديگر منابعى چون استحسان و قياس و مواردى آه براى 

 )٣٤٣(.آمدند، خط بطالن آشيد احكام الهى منبعى شرعى به شمار نمى

را )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اآرمآن بزرگوار سيره و روش عبادى و اخالقى سّنت 
هايى آه ثمره خودرأيى و اختراع خلفاى قبل از خود بود، پايان  احيا نمود و به بدعت

 )٣٤٤(.داد

اى از مؤمنان شايسته گرد آورد آه براى تشريك   توانست مجموعه)سالمعليه ال(امام . ٦
مساعى در رهبرى حكومِت اسالمى و مراقبت از آن ، در اين جامعه، دست به فعاليت 

 .بزنند

 و به )صلى اهللا عليه وآله وسلم( از زمان حيات رسول اآرم)عليه السالم(و مشخصًا امام على
 عمًال در همين بستر آغاز آرد، از اين رو، مالحظه دستور آن بزرگوار آار خويش را

 مسئوليت رسيدگى و مراقبت آن دسته از آسانى را آه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آنيم پيامبر مى
سپرد و آنان   مى)عليه السالم(يافت، به امام ها اشتياق و آگاهى به مبانى اسالمى مى در آن

فرمود تا اين آه گروهى به عنوان شيعيان  پيروى از آن حضرت تشويق مىرا به 
: شكل گرفت آه از افرادى چون)صلى اهللا عليه وآله وسلم(در زمان رسول اآرم)عليه السالم(على

عمار ياسر، سلمان فارسى، ابو ذر، جابر بن عبد اهللا انصارى، مقداد بن أسود، عبد اهللا 
ين برجستگان با وجود شرايط دشوارى آه حكومت اسالمى توان نام برد، ا بن عباس مى

عليه ( پشت سرگذشت، بر پيروى از امام على)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پس از وفات نبّى اآرم

 .پايدار ماندند)السالم

 زمام خالفت را به دست گرفت آه گروهى از مؤمناِن )عليه السالم(زمانى اميرمؤمنان
 حضور داشته و حضرت )عليه السالم(اع  ِگرد شمع وجود اماموفادار و دالور مردانى  شج

اى  ها را بر اساس مبانى اسالم به گونه فرمود و آن توجه خاصى بدانان مبذول مى
خاص تربيت آرد و در زواياى گوناگون زندگى، علوم مختلفى را به آنان آموخت و اين 

آيين الهى از آژى و بزرگواران در يارى رسالت اسالمى و امام و حفظ و حراست 
ها در برابر زمامداران سرآش و  آن. انحراف و تباهى، به ايفاى نقش خود پرداختند

آسانى آه به ناحق بر مقّدرات مسلمانان استيالء يافته بودند، مواضعى پسنديده و 
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توان، مالك اشتر، آميل بن زياد نخعى، محمد بن  ها مى شجاعانه داشتند، از اين چهره
ُحجر بن عدى، عمرو بن َحمِق ُخزاعى، صعصعة بن ُصوحان عبدى ُرشيد ابو بكر، 

 .اى ديگر را نام برد َهجرى، هاشم مرقال، قنبر، سهل بن ُحنيف و عّده

 



 



 

 

 

 بخش دّوم

 )٣٤٥(با ناآثين 

 

 فتنه انگيزان

اى بر پيكر قريش و آليه  ونان صاعقه چ)عليه السالم(بيعت مردم با اميرمؤمنان
 امتداد همان حكومت رسول )عليه السالم(حكومت امام. خواهان اسالم، فرود آمد بد

آمد آه جور و ستم و دشمنى و سرآشى را به خاك   به شمار مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم
فع اقتصادى را مذّلت آشاند و عدل و مساوات و حق و فضيلت را به ارمغان آورد، و منا

آه بر پايه ربا و احتكار و بهره آشى استوار بود، در هم شكست و از آن جا آه 
شدند بر بسيارى از  مى)عليه السالم(فرمانروايان عثمان مشمول اصالحات امام على

اى  آمد آه خود را با هر شهروند ديگر و از هر گروه و دسته بزرگان قريش گران مى
 .مام راه يافته بودند، مساوى بدانندآه در دستگاه حكومتى ا

سنگ  طلحه و زبير پس از آن آه توسط عمر نامزد خالفت شدند، هر يك خود را هم
پنداشتند و انتظار داشتند حد اقل بر بخش عظيمى از سر   مى)عليه السالم(امير المؤمنين

 زمين اسالمى حاآميت يابند، عايشه نيز نزد خلفاى پيشين از جايگاهى برجسته
ُبرد  راند، ولى اآنون پى مى خواست سخن مى برخوردار بود چرا آه او هر گونه مى

در حكومتى آه اساس و منبع آن را در قانونگذارى و اجرا، قرآن و سّنت، تشكيل 
 .دهند، جايى نخواهد داشت مى

به معاويه در شام به عنوان  فرمانرواى يكه تازى حكم مى راند آه چشم طمع 
آوشيد زمام امور مسلمانان را آامًال به  وى مى. حاآميت بزرگ اسالمى دوخته بود

در جهت اصالحات گسترده )عليه السالم(هاى امام دست گيرد، اقدامات و برنامه ريزى
افزون بر اين، مجموعه افرادى آه در . براى تمام اين افراد، موضوعى غافلگيرانه بود

جستند، اآنون در حكومت امام منبع  خود بهره مىزمان عثمان از ُپست و مقام 
در رأس قدرت، )عليه السالم(هاى خود را از دست داده بودند، زيرا حضور امام ثروت
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آمد، چون  پيمود، تهديدى جّدى به شمار مى اى منحرفى آه قريش مى براى خط قبيله
 هيچ نكوهش گرى دانست بى آن آه در راه خدا از نكوهش  به خوبى مى)عليه السالم(امام

بيمى داشته باشد، قادر است پرچم اسالم واقعى را به اهتزاز در آورد و بدين سان، بى 
 .داشت ترديد از آن خِط منحرف پرده برمى

عليه (پاى امام لذا اين افراد تصميم به فتنه انگيزى گرفتند تا از استقرار حكومِت نو

اسى و وجود عناصر مخالف روند البته اوضاع سي;  جلوگيرى به عمل آورند)السالم
ناشناخته نبود، زيرا نبّى )عليه السالم(صحيح حرآت حكومت اسالمى، براى امام على

ها از حكومت وى   به حضرت اطالع داده بود آه برخى گروه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم
اسطين و ها را ناآثين و ق سرپيچى خواهند آرد و به او سفارش آرد با آنان بستيزد و آن

 )٣٤٦(.مارقين ناميد

 

 

 

 نافرمانى عايشه

انگيز و متناقض و در شأن زنى آه افتخار  موضع عايشه در قبال عثمان شگفت
وى در مورد عثمان همواره .  را داشته باشد، نبود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(همسرى رسول خدا

و مردم را به سرپيچى از عثمان و آشتن او  )٣٤٧(»اين پير احمق را بكشيد«: گفت مى
اى آه شورشيان، خانه عثمان را در محاصره داشتند عايشه  در بحبوحه. آرد تحريك مى
آهنگ مكه آرده بود و انتظار داشت آار عثمان به سرعت پايان پذيرد و طلحه از مدينه 

ولى زمانى آه متوجه شد پس از بيعِت مردم . به خالفت برسد و قدرت را به دست گيرد
، زمام خالفت در دست آن حضرت قرار گرفته، با اين آه تصميم گرفته )عليه السالم(با على

 و با اعالن حزن و اندوه )٣٤٨( را به سمت مكه ادامه دادبود به مدينه باز گردد، راه خود
شما آه خود، مردم : به او گفته شد. خواهى عثمان پرداخت خود بر اين ماجرا، به خون

: اى واهى و پوچ، پاسخ داد آردى، وى با تراشيدن بهانه را به آشتن عثمان تحريك مى
 .، گويى او ناظر بر آشته شدن عثمان بوده است)٣٤٩(اند  آشتهاند و سپس او را توبه داده
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عايشه با سخنانى در مكه آه طى آن پيروانش را به جنگ تحريك آرد، بر ضد امام 
عليه (، وى در پى توسعه جبهه خويش بر ضد امام)٣٥٠( اعالن جنگ نمود)عليه السالم(على

 را بفريبد )صلى اهللا عليه وآله(اين رو، تالش آرد تا ديگر همسران رسول خدااز .  برآمد)السالم
 با خود همراه سازد، ولى آنان بدو پاسخ )عليه السالم(ها را در جنگ خود بر ضد امام و آن

 .مثبت ندادند

ُام سلمه آوشيد با پند و اندرز، عايشه را از سرآشى و طغيان خود باز دارد و اّمت 
تو ! عايشه: ى و مصيبت و جنگ و خونريزى دور نگاه دارد لذا به او گفترا از گرفتار

ترين سخنان را درباره او به  شوراندى و رآيك خود، ديروز مردم را بر ضد عثمان مى
خواندى، از سويى تو به مقام و منزلت على بن ابى  آار مى بردى و او را پير احمق مى

 به خوبى آشنايى دارى، آيا تمايل ) عليه وآله وسلمصلى اهللا(نزد رسول اآرم)عليه السالم(طالب
 دارى برايت يادآور شوم؟

 وارد شد و من و )صلى اهللا عليه وآله وسلم( بر رسول خدا)عليه السالم(يادت هست روزى على
 حضور داشتيم، حضرت از سمت چپ منطقه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(تو در آنار رسول اآرم

تو نگران ; گفت و سخنانش به طول انجاميد  با على در خلوت رازى مىُقَدْيد آه پايين آمد
ام آردى  شدى و خواستى به آن دو اعتراض آنى، من تو را نصحيت آردم ولى نافرمانى

و آن دو را مورد اعتراض قرار دادى ،ديرى نپاييد آه با چشم گريان باز گشتى، عّلت را 
ها اعتراض  گفتند من بدان  آرام سخن مىها با يكديگر وقتى آن: از تو پرسيدم گفتى
 روز يك روز نوبت من با رسول خداست، ٩پسر ابوطالب از هر : آرده و به على گفتم

آه از شّدت خشم )صلى اهللا عليه وآله وسلم(گذارى؟ رسول اآرم اين روز نيز مرا آسوده نمى
فردى ! برگرد، به خدا سوگند] !عايشه [: اش برافروخته شده بود رو به من آرد و فرمود چهره

 و تو از آرده خود .را به خشم آَوَرد بى ايمان است، خواه از اهل بيت من باشد يا مردم عادى) على(آه او 
 .نادم و پشيمان شدى و باز گشتى

 .آرى، يادم هست: عايشه گفت

 بنا بر اين، چرا قصد شورش دارى؟: ُام سلمه فرمود

يان مردم دست به اصالحات بزنم و از پيشگاه خواهم م مى: عايشه در پاسخ گفت
 .خدا اميد پاداش دارم
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خواهى عمل آن و  اآنون آه چنين است هر گونه آه خود مى: ُام سلمه فرمود
 )٣٥١(.ترتيب عايشه از نزد ُام سلمه بيرون رفت بدين

عايشه را » ذاق ِعْرق« تا منطقه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(سران رسول خداهم: روايت شده
رسد آنان سعى آردند عايشه را به مدينه باز گردانند و از  همراهى آردند، به نظر مى

فتنه و آشوب جلوگيرى آنند، ولى به راه حّلى دست نيافتند و بر آينده اسالم گريستند و 
 )٣٥٢(.نام گرفت) روز شيون و زارى(» يوم النحيب«ن روز مردم نيز به گريه افتادند و آ

 

 حيله معاويه و پيمان شكنى طلحه و زبير

معاويه از تسلط بر اداره امور شام برخوردار بود و امكاناتى در اختيار داشت آه 
گونه مشكلى ها را بكار گيرد، وى با مردم شام هيچ  توانست آن خواست مى هر گونه مى

نداشت، زيرا شاميان از آن زمان آه با اسالم آشنا شدند، تنها خاندان ابو سفيان را آه از 
قبل از معاويه برادرش يزيد حاآم . آردند، شناختند ناحيه خليفه بر آنان فرمانروايى مى

شام بود، از سويى سرزمين شام دور از مرآز خالفت بود و اين خود، به اندازه آافى به 
معاويه براى دامن زدن به آشوبى آه در اثر آشته . بخشيد ن آرامش و توان و قدرت مىآ

شدن عثمان شعله ور بود، فعالّيت سياسى خويش را آغاز آرد تا به سود خود از آن بهره 
اى مخاطب ساخت آه براى ورود در مبارزه جّدى  بگيرد، لذا طلحه و زبير را به گونه

ها آز و طمع و اميد و آرزو شعلهور شود و بدين سان   در آن)معليه السال(بر ضد امام على
 :نوشت اى به زبير، چنين آشوب و فتنه در مرآز خالفت فزونى يافت و معاويه طى نامه

 .درود بر تو... به بنده خدا زبير امير المؤمنين، از معاوية بن ابو سفيان

پاسخ مثبت داده و چونان ام و آنان  من از مردم شام برايت بيعت گرفته; اما بعد
اند، تو مردم آوفه و بصره را  هاى گوسفندى آه به بازار فروش آورند رام شده گله

درياب، مبادا پسر ابو طالب بر تو پيشى بگيرد، زيرا با بيعت گرفتن از مردم اين دو 
شهر، جاى ديگرى باقى نخواهد ماند و پس از تو براى طلحة بن عبيد اهللا بيعت گرفتم، 

خواهى عثمان را َعَلم آنيد و مردم را بدان فرا خوانيد و در اين راستا بايد  ا خونشم
 )٣٥٣(.بكوشيد و آستين همت باال زنيد، خداوند شما را پيروز و دشمنانتان را خوار گرداند

                                                           
 .١٤٩ / ٣٢، بحار االنوار ٢١٧ / ٦شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  ٣٥١
 .٢٠٩ / ٣آامل ابن اثير .  ٣٥٢
 .٢٣٧ / ١شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد .  ٣٥٣



گنجيد و به  وقتى نامه معاويه به زبير رسيد، از خوشحالى در پوست خود نمى
از اين رو، با طلحه به توافق رسيدند آه با . راستگويى معاويه اطمينان حاصل آرد

 پيمان شكنى آرده و بر او بشورند و بر بيعتى آه با امام انجام داده بودند )عليه السالم(امام
ما با اآراه با على بيعت آرديم و به : گفتند أسف  همواره مىافسوس خورده و با اظهار ت

مجّرد اين آه فرياد عايشه در تحريك مردم بر ضد امام به گوششان رسيد تالش آردند 
 .اى زده تا خود را به عايشه برسانند دست به حيله

دند  آمدند و از او خواستار مشارآت در حكومت ش)عليه السالم(آن دو نزد امام: نقل شده
اى دست نيافتند، تصميم گرفتند به عايشه بپيوندند، لذا بار دّوم خدمت  و چون به نتيجه

 )عليه السالم( آمده براى انجام عمره از آن حضرت اجازه سفر خواستند، امام)عليه السالم(امام
شما منظورتان ُعمره نيست بلكه در پى هدف خويش ! آرى، به خدا سوگند: به آنان فرمود

 )٣٥٥(.شما قصد خيانت داريد:  به آن دو فرمود)عليه السالم(، روايت شده آه امام)٣٥٤(هستيد

 خارج شده و در دوران عثمان با يكديگر سر ستيز )عليه السالم(آنان آه از بيعت امام
در اين گرد همايى قرار . داشتند، در خانه عايشه در مكه با يكديگر همدست و متحد شدند

عليه (شد طلحه و زبير و مرواِن َحَكم براى بسيج مردم جهت مبارزه و نبرد با امام على

، خوِن عثمان را بهانه قرار داده و پيراهن وى را به نشانه تمّرد و نافرمانى باال )السالم
 قاتالن عثمان را پناه داده و آنان را قصاص )عليه السالم(ين دستاويز آه امام برند و با ا

از اين رو، تصميم . نكرده است آن حضرت را مسئول ريختن خون عثمان معرفى آنند
گرفتند پيشروى خود را به سمت بصره آغاز و آن شهر را به اشغال خود درآورند و به 

ل سازند زيرا شام تحت سيطره معاويه قرار مرآز فعاليت و پايگاه جنگى خويش مبّد
 )٣٥٦(.ُبرد داشت و مدينه همواره در آشفتگى به سر مى

 

 حرآت عايشه به سمت بصره

خليفه )عليه السالم(عايشه براى ايجاد فتنه و آشوب و رو يارويى مسّلحانه با امام على
عليه (خود برآمد و جمعيت انبوهى را آه نسبت به اسالم و امامقانونى، در پى اجراى نقشه 

اى جز طمع به دنيا و دست يابى به قدرت نداشتند، گرد   حقد و آينه در دل و انگيزه)السالم
 او را از فرمانروايى يمن برآنار ساخته بود با )عليه السالم(آورد و يعلى بن منبه آه امام
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 به سرقت برده بود، اين جمعّيت را مجّهز ساخت و شمشيرها و شترانى آه از آن ديار
عبد اهللا بن عامر نيز اموال و دارايى فراوانى را آه از بصره سرقت نموده بود، در 

براى عايشه تدارك ديده و بنى امّيه آن ) عسكر( و شترى به نام )٣٥٧(اختيار آنان قرار داد
 در ميان گرفتند و عايشه پيشاپيش انبوه جمعّيت به سمت بصره به حرآت درآمد و قبل را

هايى به تعدادى از سران بصره به بهانه خونخواهى عثمان از  از حرآت با ارسال نامه
 )٣٥٨(. شده بود)عليه السالم(آنان خواستار بيرون رفتن از بيعت امام على

شدند ـ از سران  هاى مكر و حيله ـ آه آليه مخالفان امام على بدان متوسل مى نشانه
انگيز، پديدار گشت، وقتى از مكه بيرون رفتند و هنگام ظهر فرا رسيد مروان َحَكم  فتنه

اذان نماز گفت و براى اين آه ميان طلحه و زبير دشمنى و فتنه انگيزى ايجاد آند و اگر 
بر آدام يك از شما دو تن به عنوان : از آن بهره بگيرد، نزد آن دو آمد و گفتموفق شود 

امير سالم دهم و اذان نماز بگويم؟ هواداران دو طرف به رقابت پرداختند و هريك 
خواستار مقدم داشتن فرد دلخواه خود بود، ولى عايشه با شنيدن اين سخن احساس تفرقه 

اش عبد اهللا بن زبير فرستاد و از او  واهر زادهو پراآندگى نمود لذا آسى را نزد خ
 .بگزارد خواست تا با مردم نماز

رسيد سعيد بن عاص و مغيرة بن ُشعبه به » اوطاس«زمانى آه سپاه عايشه به منطقه 
لشكر آشى » خونخواهى عثمان«آنان برخوردند وقتى سعيد اطالع يافت عايشه به بهانه 

بينم آه قاتالن عثمان  مى! اى ُام المؤمنين: آميزى زد و گفت آرده لبخند مسخره
سعيد بن عاص خطاب به طلحه و زبير و عايشه : روايت شده)٣٥٩(.آنند ات مى همراهى

رويد شما در پى خونخواهى از آسى هستيد آه پشت سر  به آجا مى: گفت
 .)٣٦٠()يعنى على آه در مدينه است(شماست؟

هاى آن منطقه به آنان  رسيد، سگ» حوأب«سرانجام سپاه جمل به محلى به نام 
: پارس آردند، عايشه به هراس افتاد و نام آن مكان را از محمد بن طلحه جويا شد و گفت

نامند،  اين آبادى را حوأب مى! اى ُام المؤمنين: اين آدام آبادى است؟ وى پاسخ داد
 .من بايد به مدينه بازگردم:  ياد برآورد و گفتعايشه با بيقرارى فر

 چرا؟: محمد بن طلحه پرسيد
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گويى من يكى : فرمود شنيدم به همسرانش مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(از رسول خدا: گفت
آنند و به من  هاى آن آبادى بر او پارس مى بينم آه سگ از شما را در منطقه حوأب مى

 .مبادا آن زن تو باشى! )٣٦١(اى ُحميرا:فرمود

مرا باز گردانيد، به خدا : عايشه پس از اين سخن شتر خود را خوابانيد و گفت
رتيب، همراهانش و بدين ت. فرمود، منم)صلى اهللا عليه وآله وسلم(آن زنى آه رسول خدا! سوگند

يك شبانه روز شتران خود را در اطراف محل توقف او، خوابانيدند و عبد اهللا بن زبير 
نزد وى آمد و برايش به ذات الهى سوگند ياد آرد آه آن منطقه، آبادى حوأب نيست و 

اى از اعراب باديه نشين را با فريب و تطميع نزد عايشه آوردند و بر اين مطلب  عّده
 .، شهادت اين افراد نخستين گواهى دروغ در اسالم به شمار مى آيد)٣٦٢(ندگواهى داد

 

 هايى در حومه بصره درگيرى

عليه (با نزديك شدن سپاه جمل به شهر بصره، عثمان بن ُحنيف فرمانرواى امام

آمد، برايشان تشريح  ره مىدر بصره، ماجراى سپاهى را آه به سمت مردم بص)السالم
آرد و آنان را از آشوب و درگيرى برحذر داشت و موضع گيرى غير صحيح و 

عليه (ارادتمندان به اسالم و امام. گمراهانه سران سپاه جمل را براى آنان روشن ساخت

 آمادگى خويش را براى دفاع از حق و آيين مقدس خدا و جلوگيرى از تسلط ناآثان )السالم
 )٣٦٣(.، اعالن داشتندبر بصره

عثمان بن ُحنيف آه برخوردار از اخالق پسنديده اسالمى و مطيع رهبر و پيشواى 
 بود آوشيد تا عايشه و همراهانش را از طغيان و سرآشى )عليه السالم(خود امام على

 حصين از اين رو، عمران بن. منصرف سازد و از وقوع درگيرى و جنگ پرهيز شود
و ابو األسود ُدئلى را نزد آنان اعزام آرد تا با عايشه و همراهانش به گفت و گو بپردازند 

هاى اين دو تن با شكست  ها را از تصميم بيهوده خود منصرف آنند، ولى تالش و آن
مواجه شد و عايشه در آنار طلحه و زبير، بر ايجاد فتنه و آشوب و اعالن جنگ، پا 

 )٣٦٤(.فشارى نشان دادند
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رسيدند و از سمت باالى آن منطقه بدان جا » مربد«عايشه و همراهان وى به منطقه 
دند، طلحه وارد شدند، عثمان بن ُحنيف و جمعى از مردم بصره، به سوى آنان حرآت آر

خواهى عثمان، مردم را به بيرون رفتن از  و زبير و عايشه با ايراد سخن به بهانه خون
آردند و بدين وسيله، ميان مردم اختالف به وجود  تحريك مى)عليه السالم(بيعت امام على

 .اى مخالف و جمعى اعالن موافقت آردند آمد و دسته

پند و اندرز وى را از برافروختن آتش و جارية بن قدامه سعدى نزد عايشه آمد تا با 
اهميت ! به خدا سوگند! المؤمنين اى ُام: از اين رو، خطاب به او گفت. فتنه باز دارد

آشته شدن عثمان آمتر از اين است آه تو سوار بر اين شتِر ملعون، از خانه خود خارج 
اى ارج و شوى و خود را در معرض تيغ و شمشير قرار دهى، تو از ناحيه خدا دار

 هر آسى جنگ با تو را روا ]توجه داشته باش[احترام بودى ولى آن را از دست دادى، 
ات  اى به خانه داند، اگر به ميل خود به جنگ ما آمده بداند، آشتن تو را نيز روا مى

 )٣٦٥(.اند، از مردم يارى بجو برگرد و اگر بدين آار مجبورت ساخته

 

 جنگ، آتش بس، خيانت

با ورود عايشه به بصره، مردم گرفتار فتنه و تفرقه و پراآندگى شدند و برخى به 
اين لشكرآشى اعتراض و برخى تأييد و گروهى تصديق و جمعى آن را مردود دانستند و 

دروازه شهر به نبرد پرداختند با بحرانى شدن اوضاع، مردم با يكديگر درگير شده و در 
و با فرا رسيدن شب دست از جنگ آشيدند، عثمان بن ُحنيف نه تنها قصد خونريزى 

داد و در انتظار تشريف فرمايى امام  نداشت بلكه تمايل به صلح و آشتى نشان مى
 به بصره بود، وقتى دو طرف از جنگ خسته شدند، اعالن صلح و آشتى )عليه السالم(على

و پيمان نامه آتش بس موّقت نوشتند تا پيكى را به مدينه اعزام آنند و از مردم آن آردند 
اند،  به بيعت مجبور شده) آن گونه آه مدعى اند(سامان جويا شوند چنانچه طلحه و زبير 

عثمان بن ُحنيف از بصره خارج شود، و گر نه طلحه و زبير از بصره بيرون 
 )٣٦٦(.روند

آعب بن مسور، پيك دو طرف از مدينه باز گشت و اعالن داشت آه ُاسامة بن زيد 
اند، ولى مردم مدينه با ديدگاه ُاسامه  مدعى است طلحه و زبير با اآراه بيعت آرده

له را دستاويز قرار داده و در شبانگاهى باد مخالفت دارند، فرماندهان سپاه عايشه اين جم
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و بارانى بر دار االماره محل اقامت عثمان بن ُحنيف حمله بردند، ياران او را آشته و 
موى سر و صورت و ابروى عثمان را تراشيدند ولى از آن جا آه برادرش سهل بن 

 )٣٦٧(.ُحنيف فرمانرواى امام در مدينه بود، از آشتن او بيم داشتند

 

 )٣٦٨( و پايان دادن به سرآشى)عليه السالم(حرآت امام

 زمام حكومت را به دست گرفت، اعالن نافرمانى )عليه السالم(زمانى آه امام على
 مانع بزرگى بر سر راه آرامش و امنّيت و حاآميت )عليه السالم(الفِت اماممعاويه از خ

 به تدارك تجهيزات )عليه السالم(از اين رو، امام. آمد حكومِت مرآزى قانونى به شمار مى
نظامى و فراهم آوردن شرايط سياسى پرداخت تا از تفرقه و پراآندگى و خونريزى ميان 

 .مسلمانان جلوگيرى آند

 از حرآت عايشه و طلحه و زبير به سمت بصره و )عليه السالم(د اطالع امامبه مجر
ريزيى آه براى سرآوب معاويه و تصرف شام انجام  اعالن نافرمانى آنان، از برنامه

داده بود منصرف شد و با سپاهى متشكل از بزرگان مهاجر و انصار رهسپار مكه 
 .گرديد

 رسيد به آليه شهرها نامه فرستاد و از مردم آن آه» ربذه« به منطقه )عليه السالم(امام
ديار يارى خواست و موضوع را برايشان تشريح فرمود تا بتواند آتش فتنه را در 

بكر و محمد بن جعفر را به  اى بسيار اندك، خاموش سازد، لذا محمد بن ابى محدوده
لكه مردم را از آوفه اعزام نمود ولى ابو موسى اشعرى به پيام امام پاسخ مثبت نداد ب

آرد، سپس عبد اهللا  يارى آن حضرت در جنگى آه پيش رو داشت دلسرد و مأيوس مى
بن عباس را به آوفه فرستاد وى نيز نتوانست ابو موسى را قانع سازد تا از  مأيوس و 

 دست بردارد، پس از آن فرزندش امام )عليه السالم(دلسرد آردن مردم از يارى امام 
 و عمار ياسر و در پى آنان مالك اشتر را به آن ديار اعزام فرمود و اين )معليه السال(مجتبى

گروه ابو موسى را از فرمانروايى برآنار ساختند، و بدين سان، مردم آوفه يكپارچه و 
ذى « به حرآت درآمدند و در منطقه )عليه السالم(با تمام توان براى يارى امير المؤمنين

 .به آن بزرگوار پيوستند» قار

 در همين گير و دار نيز از نامه نگارى و اعزام پيك به نزد طلحه و )عليه السالم(امام
زبير آوتاهى نكرد، به اين اميد آه شايد بر سر عقل آيند و به اهمّيت فتنه و آشوبى آه به 
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اند پى ببرند و مسلمانان را در دام بال و مصيبت و خونريزى گرفتار نسازند به  پا آرده
زيد بن صوحان و عبد اهللا بن عباس و عده ديگرى را نزد عايشه اعزام همين سبب، 

آرد، اين گروه با دليل و برهان و عقل و منطق با آنان به گفت و گو پرداختند، تا آن جا 
 .من تحّمل شنيدن دليل و برهان على را ندارم: آه عايشه به ابن عباس گفت

ل و برهان آفريده خدا را ندارى تو آه تحّمل شنيدن دلي: ابن عباس در پاسخ گفت
 )٣٦٩(!چگونه تحمل براهين آفريدگارت را دارى؟

 

 آخرين اندرز

هاى بصره، آن حضرت با طلحه و   به دروازه)عليه السالم(با نزديك شدن سپاه امام
عايشه و ]داشت و آنان را از اين آشوب برحذر مى[زبير بيشتر مكاتبه مى آرد 

را همراهى  همراهانش از آن بيم داشتند آه مبادا فرماندهان سپاه و انبوه جمعّيتى آه وى ـ
قرار گيرند، لذا جهت رويارويى با )عليه السالم(آردند، تحت تأثير دالئل و براهين امام مى

عليه (صف آرايى آردند، امامآن حضرت از شهر خارج شدند، زمانى آه براى جنگ 

 : فرمان داد جارچى ميان يارانش اعالن دارد آه)السالم

 هيچ آس حق ندارد تيرى به سوى دشمن پرتاب آند و يا سنگى به سمت آنان بيندازد و يا با نيزه با آنان 

 )٣٧٠(.ها آامًال اتمام حّجت آنم بستيزد تا من با آنان سخن بگويم و بر آن

آن گاه به . ها جز لجاجت و پا فشارى بر جنگ چيزى نديد  از آن)عليه السالم(ولى امام
 )عليه السالم(سمت طلحه و زبير رفت و هر سه تن، بين دو صف لشكر توقف آردند و امام

 :به آن دو فرمود

ايد، اگر در پيشگاه خداوند عذرى تدارك  شما دو تن به تدارك سالح و نيروى سواره و پياده پرداخته

هاى تابيده خود را پيش از  ايد، از او پروا داشته باشيد و مانند آن پيره زنى نباشيد آه نخ ديده

 و من نيز ريختن گشايد، آيا من برادر دينى شما نبودم؟ ريختن خون مرا حرام استحكام، مجّددًا مى

 ايد؟ خون شما را حرام ساخته بودم، چه اتفاقى رخ داده آه شما ريختن خونم را روا شمرده

 :  به طلحه فرمود)عليه السالم(سپس امام

اى تا در آنار او بجنگى و همسر خود   را با خود آورده)صلى اهللا عليه وآله وسلم(تو همسر رسول خدا

 آيا تو دست بيعت با من ندادى؟ اى؟  ات مخفى آرده را در خانه

 :و به زبير فرمود

                                                           
 .١٢٢ / ٣٢، بحار النوار ٩٠االمامة والسياسة .  ٣٦٩
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ما تو را از خاندان عبد المطلب به شمار مى آورديم ولى پسر بد سرشت تو عبد اهللا آه بزرگ شد، 

 .ميان ما جدايى افكند

 :سپس فرمود

همراه بودم، در قبيله بنى غنم )صلى اهللا عليه وآله وسلم(آيا به ياد دارى روزى را آه من با رسول خدا! زبير

پسر ابو طالب هم چنان خود : حضرت به من نگاهى آرد و لبخندى زد و من نيز خنديدم، تو به رسول خدا گفتى

او اهل خود ستايى نيست، تو در حالى آه در حق على ستم روا : آند، پيامبر در پاسخ تو فرمود ستايى مى

 .دارمآرى، به ياد : زبير پاسخ داددارى با او خواهى جنگيد؟  مى

اى  زبير از جنگ آناره گرفت و پس از افروخته شدن جنگ در ناحيه: روايت شده
چنان آه مروان َحَكم، طلحه را در ميدان جنگ به . )٣٧١(دور از ميدان نبرد، به قتل رسيد

 )٣٧٢(.قتل رساند

 

 وقوع درگيرى

 تا آخرين لحظه در گرفتن جنگ، اميدوار بود پيمان شكنان را از )عليه السالم(امام
سرآشى خود باز دارد، به همين دليل با وجود لجاجت و پا فشارى سران فتنه بر جنگ و 

 :درگيرى، آن حضرت اجازه جنگ نداد و به يارانش فرمود

ما حق ندارد تيرى به سمت دشمن پرتاب آند و يا با نيزه با آنان بجنگد تا من به شما رخصت هيچ يك از ش

 )٣٧٣(.دهم و جنگ و آشتار را آنان آغاز آنند

به )عليه السالم(سپاه جمل با شليك تير جنگ را آغاز آردند و يك تن از ياران امام
 )٣٧٤(در اين هنگام،. م و سوم به فيض شهادت نائل شدندشهادت رسيد، در پى آن نفر دو

ها پاسخ دهند و از حق و عدالت دفاع   به سپاه خويش دستور داد بدان)عليه السالم(امام
 .نمايند

اى آه سرها بر  دو سپاه با يكديگر درآويختند و نبردى دهشت زا رخ داد به گونه
گشت و دو طرف زخم و جراحات فراوانى   از بدن جدا مىها ريخت و دست زمين مى
 آه ناظر عرصه آارزار بود متوجه شد سپاه جمل از )عليه السالم(امير المؤمنين. برداشتند

: آنند از اين رو، حضرت با صداى بلند اعالن فرمود سخت دفاع مى) شتر حامل عايشه(
 .شتر را پى آنيد آه شيطان است! واى بر شما

                                                           
 .٢٧٠ / ٢، مروج الذهب ٩١االمامة والسياسة .  ٣٧١
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 و يارانش با يورش به سپاه، خود را به جمل رسانده و آن را پى )ه السالمعلي(امام
آردند، به دنبال آن حمله، باقيمانده سپاهيان جمل از معرآه گريختند، سپس حضرت 

اى از آن باقى نماند  دستور داد آن شتر را بسوزانند و خاآسترش را بر باد دهند تا ذره
خدا اين مرآب را مورد لعن : ن را بخورند و آن گاه فرمودآه افراد ساده لوح و نادان، فريب آ

 .داشت خويش قرار دهد، چه اندازه به گوساله بنى اسرائيل شباهت

 به خاآستر پراآنده در فضا نگاهى آرد و اين فرموده خدا )عليه السالم(پس از آن، امام 
 را تالوت آرد

 )٣٧٥(;) َعاِآفًا لَُّنَحرَِّقنَُّه ُثمَّ َلَننِسَفنَُّه ِفي اْلَيمِّ َنْسفًاَوانُظْر ِإَلى ِإلِهَك الَِّذي َظْلَت َعَلْيِه... (

سوزانيم و سپس ذراتش  آردى بنگر، آه آن را مى اآنون به معبودت آه همواره آن را پرستش مى

 .پاشيم را به دريا مى

 

  پس از جنگ)عليه السالم(عملكرد امام

 را بر مخالفان خود، پيروزى و نصرت عنايت )عليه السالم(خداى متعال، امير المؤمنين
آرد و نبرد، بار سنگين خود را بر زمين نهاد و گرد و غبار عرصه پيكار فرو نشست و 

هيچ آس حق ! آگاه باشيد:  اعالن عفو عمومى داد و اظهار داشت)عليه السالم(جارچى امام
 ميدان گريخته تعقيب آند و بر آسى ندارد مجروحى را به قتل برساند يا فردى را آه از

آه ُپشت به سپاه آرده، نيزه بكوبد، هر آس سالح خود را بر زمين نهد، در امان است، 
اش را ببندد، در امان است، آسى حق ندارد از اموال و دارايى  آن آس آه دِر خانه

جنگ از سپاهيان جمل آه در اردوگاه آنان به جاى مانده جز سالح و يا وسايلى آه در 
اند، چيزى برگيرد، غير از موارد ياد شده هر چه هست مربوط به  ها استفاده آرده آن

 )٣٧٦(».است شدگان ورثه آشته

حضرت به محمد بن ابى بكر و عمار ياسر دستور داد آجاوه عايشه را از ميان 
 منتقل سازند و محمد مسئوليت امور مربوط به اى شدگان وسط ميدان، به گوشه آشته

خواهرش را به عهده گرفت و در پايان شب عايشه را وارد بصره نمود و در منزل عبد 
 .اهللا بن خلف ُخزاعى جاى داد

آرد و هر يك از آنان را با نام  گان سپاه جمل گردش مى  ميان آشته)عليه السالم(امام
 :فرمود ساخت و مكّرر مى مخاطب مى

من آن چه را خدايم وعده داده بود، مطابق با واقع ديدم، آيا شما نيز آن چه را خدايتان به شما وعده 

 داده بود مطابق با واقع ديديد؟
                                                           

 .٩٧ /طه.  ٣٧٥
 .٣٧١ / ٢، مروج الذهب ١٧٢ / ٢تاريخ يعقوبى .  ٣٧٦



 :نيز فرمود

آنم ولى آن آس آه با ما سر  من امروز آسى را آه از نبرد با ما و ديگران دست بدارد نكوهش نمى

 )٣٧٧(.جنگ دارد مورد نكوهش است

 در حومه بصره اقامت فرمود و وارد شهر نشد و به مردم فرمان دفن )عليه السالم(امام
ها را به خاك  هاى خود را صادر آرد مردم نيز از شهر بيرون آمده و آن آشته

 وارد شهر بصره دِژ پيمان شكنان گرديد و )يه السالمعل( و پس از آن امام )٣٧٨(سپردند
رهسپار مسجد شد و در آن نماز گزارد و سپس با مردم سخن گفت و عملكرد آن پيمان 

ها حضرت را سوگند داده و از او خواستند  شكنان را با خود، بدانان ياد آور شد و آن
 :دفرمو)عليه السالم(آنان را مورد عفو و بخشش قرار دهد، امام

از شما گذشتم، مبادا مجددًا در پى فتنه انگيزى برآييد، شما نخستين مردمى بوديد آه پيمان شكستيد و 

 »امت را دچار تفرقه و پراآندگى نموديد

شرفياب شده و با آن )عليه السالم(و سپس انبوه مردم و بزرگان قوم حضور امام
 )٣٧٩(.بزرگوار دست بيعت دادند

 وارد بيت المال بصره شد وقتى دارايى فراوان )عليه السالم(پس از آن اميرمؤمنان
و فرمان داد . ديگرى را بفريب; »...ُغّرى غيرى«: انباشته شده در آن را ديد، مكّرر فرمود

ردم پانصد آن اموال ميان مردم به طور مساوى تقسيم شود و بدين ترتيب، به هر يك از م
درهم تعلق گرفت و سهميه شخص آن حضرت نيز با ديگران تفاوتى نداشت، با توزيع 
اموال، چيزى در بيت المال باقى نماند در همين اثناء فردى آه در جنگ حضور نداشت 

 )عليه السالم(رسيد و سهميه خود را از آن بزرگوار مطالبه آرد، امام)عليه السالم(خدمت امام
 )٣٨٠(. به او داد و بدين سان، حتى درهمى نصيب آن حضرت نشدسهميه خود را

 دستور داد وسايل حرآت عايشه را فراهم نمايند و او )عليه السالم(سپس امير المؤمنين
و ) بكر محمد بن ابى(را به مدينه بفرستند و به پاس احترام همسرى پيامبر، برادرش 

 در لباس مردان آه عمامه به سر و شمشير حمايل داشتند با وى همراه تعدادى از زنان را
آرد حضرت،  ساخت، ولى عايشه نسبت به امير المؤمنين خوشبين نبود و تصور مى

اى از زنان  عّده)عليه السالم(حرمت وى را نگاه نداشته است اّما به مجّرد اين آه شنيد امام
شكستى آه نصيبش شد و فتنه انگيزى آه به را به همراهى وى گمارده از حرآت خود و 

 )٣٨١(.وجود آورده بود، اظهار ندامت و پشيمانى آرد و به شّدت گريست
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 نتايج جنگ جمل

 :از جملهآثارى منفى بر جامعه اسالمى به جاى نهاد  جنگ جمل

ماجراى آشته شدن عثمان به نحوى گسترش يافت آه به موضوع سياسى  . ١
هاى مخالفى را در گفته و عمل در مسير حرآت اسالمى به  بزرگى مبّدل گرديد و جريان
سفيان در انتظار فرصت بود تا روند انحراِف خونيِن جمل  دنبال داشت و معاوية بن ابى

 .را تكميل سازد

قد و آينه ميان مسلمانان باب جنگ و خونريزى ميانشان گشوده شد و با رواج ح . ٢
بدين سان، بين خوِد مردم بصره و ميان اهالى ساير شهرهاى اسالمى تفرقه و پراآندگى 

خواهى فرزنداِن خود از بعضى ديگر برخاستند در  به وجود آمد و برخى به خون
 . دها مجبور بودن صورتى آه مسلمانان به ريختن خون آن

ها در برابر  جبهه انحراف داخلى جامعه اسالمى وسعت يافت و آار شكنى . ٣
 فزونى گرفت و پس از آن آه معاويه در شام از بيعت با امام )عليه السالم(حكومت امام على

سرپيچى آرد، جبهه ديگرى گشوده شد آه به محدوديت توسعه خارجى و آارهاى 
 .رشد در جامعه اسالمى داشت، انجاميداى آه امكان  اصالح گرانه و پيشرفته

آينه توزى و انحراف، راه مخالفان سياسى را گشود تا فورًا به برگرفتن سالح و  . ٤
 .جنگ و خونريزى متوسل شوند

 

 

 

 

 آوفه مرآز خالفت

 رهسپار آوفه گرديدتا آن جا را به )عليه السالم(پس از آرامش آامل اوضاع، امام
هايى به مردم آن سامان فرستاده  حضرت قبًال نامه. عنوان پايگاه حرآِت خويش برگزيند

 و جزئيات رخدادها و حوادث را براى آنان به طور خالصه بيان داشته بود )٣٨٢(بود
چنان آه آن بزرگوار، عبد اهللا بن عباس را به فرمانروايى بصره گمارد تا نحوه 

 .، تشريح نمايد)٣٨٣(مگرايى با مردم آن ديار را پس از جنگى آه ميان آنان اتفاق افتاده

                                                           
 .٥٤٦ و ٥٤٥ / ٣تاريخ طبرى .  ٣٨٢
 .همان چاپ مؤسسه أعلمى.  ٣٨٣



 علل و )عليه السالم(گزينش آوفه به عنوان مرآز جديد دولت اسالمى از ناحيه امام
 :اسباب متعددى داشت از جمله

آه مرآز اداره و سياست و بديهى است ; توسعه بخشيدن قلمرو جهان اسالم . ١
گذارى حكومت بايد در موقعيتى قرار داشته باشد آه حكومت را در تحرآاِت الزم به 

 .گوشه و آنار دولت، يارى دهد

بيشتر آسانى آه در راستاى پايان دادن به فتنه و آشوِب ياران جمل، در آنار  . ٢
و قاطبه مردم آوفه را هاى بزرگ و برجستگان   شمشير زدند، شخصيت)عليه السالم(امام

 .دادند تشكيل مى

اوضاع و شرايط سياسى و اغتشاشاتى آه ناشى از آشته شدن عثمان و پى  . ٣
 را بر آن داشت تا در آوفه استقرار يابد و )عليه السالم(آمدهاى جنگ جمل رخ داد، امام

 .امنّيت و آرامش بر منطقه حكمفرما شود

 

 

 

 

 بخش سوم

 )٣٨٤(با قاسطين

 

 )عليه السالم(معاويه و آمادگى نبرد با امام

هاى خود براى يكپارچه   در آوفه و اجراى طرح و برنامه)عليه السالم(با استقرار امام
رآن و سّنِت َنَبوى، ترس و بيم وجود ساختن دولت و ايجاد تمّدنى اسالمى بر اساس ق

به همين دليل به سرعت دست به آار شد و از عمرو عاص حيله . معاويه را فرا گرفت
گر و خيانت پيشه، يارى طلبيده و چاره جويى نمود و در جهت دشمنى با اسالم و 

رنگ  با او به توافق دست يافت عمروعاص در برابر نامه معاويه بى د)عليه السالم(امام
ساخت، آن را به  حاضر شد حتى با گذشتن از دين و آيين خود آه وى را وارد بهشت مى

 )٣٨٥(.ُدنيايش بفروشد

                                                           
 هجرى اتفاق ٣٦ هجرى رخ داد و درگيرهاى ميان دو طرف در ذى حجه سال ٣٧ن در ماه صفر سال جنگ صفي.  ٣٨٤
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 .٢٧٥ / ٣، آامل ابن اثير ١١٦، االمامة والسياسة ٣٤وقعة صفين .  ٣٨٥



 تا در آغاِز آار )٣٨٦(با رسيدن عمرو، به شام مانند زنان به شيون و زارى پرداخت 
ها را بفريبد و پس از حيله و  با اجراى نقشه خود مردم را به گمراهى آشانده و آن

نيرنگى آه بين معاويه و عمرو با تبانى قبلى صورت گرفت، به سوداگرى پرداختند آه 
فرمانروايى مصر در اختيار عمرو )عليه السالم(در برابر رو يارويى و جنگ با امام على

 )٣٨٧(.د و معاويه در اين نامه به وى نوشتقرار گير

 و وضعيِت موجود، به طراحى )عليه السالم(معاويه و عمروعاص جهت برابرى با امام
آشى پرداختند و براى ادامه اين رونِد خصمانه و آميخته با ستم و خيانت و  و نقشه

عليه (زيرا جز از طريق جنگ و مبارزه با امام. يدندسرآشى، با يكديگر به توافق رس

 و پرچمدار حق و عدالت، راهى )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وارث قانونى پيامبر اآرم)السالم
اين دو، در نهايت به يك نتيجه رسيدند . ديدند براى رسيدن به اهداف و مقاصد خود نمى

ر اين طرح و نقشه بودند آه براى زيرا هر دو با دست برداشتن از پشتيبانى عثمان د
تحريك احساسات و اذهاِن انبوه مردم نا آگاه، به شعار پيراهن عثمان متوسل شوند، به 

اى  همين دليل مردم پس از وارد شدن نعمان بن بشير به گريه و زارى پرداختند به گونه
 را بر هدايِت ها راه يافت و جهل و نادانى توزى و نارضايتى در آن آه روِح حقد و آينه
 )٣٨٨(.حق، ترجيح دادند

عمروعاص براى تحريك مردِم شام، جهت حمايت و پشتيبانى از معاويه و بسيج 
عنوان نخستين فرد ها براى جنگ و مبارزه، پيشنهاد آرد َشَرحبيل بن سمط ِآندى، به  آن

تحريك آننده وارد عمل شود، زيرا عمرو از عبادت و ارج و مقام َشَرحبيل نزد قبايل شام 
فرستاده امام » جرير«اطالع داشت از سويى در مورد نارضايتى و عدم تمايل وى به 

َشَرحبيل فردى بود آه چندان در پى روشن شدن حقايق از منابع . نزد معاويه نيز آگاه بود
بدين ترتيب، وى را فريفتند و او نيز فعاليت خود را آغاز آرد و از . آمد ها بر نمى آن

خواهى عثمان بن عّفان قيام آند و خود، براى بسيج مردم  معاويه خواست تا به خون
 )٣٨٩(.جهت جنگ و نبرد، دست به تالش زد

 

 

 دست يابى به ُفرات
                                                           

 .٢٧٤ / ٣آامل ابن اثير .  ٣٨٦
 .١١٧، االمامة والسياسة ٤٠وقعة صفين .  ٣٨٧
 .٢٧٧ / ٣، آامل ابن اثير ٣٧وقعة صفين .  ٣٨٨
 .٤٦وقعة صفين .  ٣٨٩



اى حاآى از  اى جنگ، از آنان بيعت گرفت و نامهمعاويه پس از بسيج مردم شام بر
 آه با تأخير زياد )٣٩٠(»جرير« نوشت و آن را توسط )عليه السالم(اعالن جنگ به امام

در پى آن معاويه به سرعت .  رسيد، نزد آن حضرت فرستاد)عليه السالم(حضور امام
ر منطقه صّفين، بدان سو هاى مشرف بر فرات د سپاهيان خود را براى اشغال بلندى
 جلوگيرى به عمل آَوَرد و آب را به روى )عليه السالم(گسيل داشت تا از پيشروى سپاه امام

 به )عليه السالم(پنداشت اين عمل، نخستين گام پيروزى وى بر امام معاويه مى. ها ببندد آن
ه صفين رسيد، از  پس از آن آه با تأخير به منطق)عليه السالم(اميرمؤمنان . آيد شمار مى

معاويه خواست تا به سپاهيانش اجازه استفاده از آب فرات دهند ولى معاويه و لشكريانش 
هاى فراوانى به  تشنگى بر سپاهيان عراق آسيب. نشدند)عليه السالم(پذيراى درخواست امام
 براى شكستن محاصره، به شدت تحت فشار سپاهيان خود)عليه السالم(جاى نهاد و امام على 

از اين رو،به ياراِن خويش رخصت حمله به سواحل فرات را صادر فرمود . قرار گرفت
ولى حضرت با شاميان . و بدين ترتيب، سپاهيان معاويه از ساحل نهر، عقب رانده شدند

 )٣٩١(.مقابله به مثل نكرد بلكه به آنان اجازه داد بى هيچ گونه مخالفتى، از آب استفاده آنند

 

 تالشى صلح آميز

هاى متعدد   با معاويه و گشودن آانال)عليه السالم(با وجود نامه نگارى فراوان امام 
گفتوگو براى جذب وى به سوى خود و وارد ساختن او در بيعتش پاسخ معاويه تنها 

و سپاهيان وى به هر وسيله ممكن )عليه السالم(رداشتن امامجنگ و تالش جهت از ميان ب
 پس از آن آه خود و سپاهيانش در ساحل فرات )عليه السالم(بود، ولى با اين همه، امام

استقرار يافتند آتش بس و آرامشى موّقت در منطقه حاآم شد و حضرت به تالِش 
س، بشير بن محصن آميز ديگرى اميدوار بود، به همين دليل طى مدت آتش ب صلح

انصارى و سعيد بن قيس َهْمدانى و َشَبث بن ِرْبعى تميمى را به نمايندگى از سوى خود 
او  معاويه ـ برويد و او را به خدا و اطاعت نزد اين مرد ـ يعنى«: نزد معاويه فرستاد و بدانان فرمود

اسخى نداد و به ولى معاويه جز شمشير و جنگ پ» .به جمع مسلمانان فرا خوانيد و پيوستن
از نزدم بيرون رويد، ميان من و شما چيزى جز شمشير : گفت)عليه السالم(فرستادگان امام
 )٣٩٢(.حاآم نخواهد بود

                                                           
 .٥٦همان .  ٣٩٠
 .٢٨٣ / ٣، آامل ابن اثير ٣٢٠ / ٣، شرح نهج البالغه ابن الحديد ٣٨٤ / ٢مروج الذهب .  ٣٩١
 .٢٨٤ / ٣، آامل ابن اثير ٥٦٩ / ٣تاريخ طبرى .  ٣٩٢



 

 درگيرى پس از آتش بس

شعلهور نشده ميان دو سپاه جنگ و گريزهايى به وجود آمد ولى هنوز آتش جنگ 
بود آه گروهى از دو طرف به ميدان آمده و با يكديگر به نبرد پرداختند و به مجّرد حلول 

 با )عليه السالم( هجرى ميان طرفين پيمان نامه صلحى برقرار شد، امام٣٧ماه محرِم سال 
 از اين رو، پيشنهاداتى آه. انعقاد اين پيمان نامه آوشيد تا به صلح و آرامشى دست يابد

 ارائه داد، دعوت به صلح و آرامش و وحدت و يكپارچگى و جلوگيرى از )عليه السالم(امام
 و خون )عليه السالم(خونريزى، ولى پيشنهادات معاويه و مردم شام، نپذيرفتن بيعت امام

 )٣٩٣(.خواهى عثمان بن عّفان بود

ها، دو طرف  يد، با پايان پذيرفتن برهه درگيرىآتش بس، يك ماه به طول انجام
 به سپاهيان خود دستور بسيج عمومى داد، معاويه نيز چنين )عليه السالم(خسته شدند، امام

حضرت همواره با سفارش . آرد و دو سپاه در آارزارى سهمگين با يكديگر در آويختند
 :فرمود به سپاهيان خود مى

  يد، خداى را سپاس آه شما برحقيدشما در جنگ با دشمن پيشدستى نكن

ها را به قتل  ها را به شكست وا داشتيد، فراريان را نكشيد و زخمى اگر با آنان به نبرد پرداختيد و آن

  )٣٩٤(.اى را ُمثله نكنيد آشته] آسى را عريان ننماييد[نرسانيد، آشف عورت انجام ندهيد 

ادامه يافت وطى آن تعداد زيادى از مسلمانان آشته شدند و بدين سان، جنگ و نبرد 
 .ها بر ده هزار تن بالغ گرديد تعداد زخمى

 

 شهادت عمار ياسر

عمار ياسر راهى ميدان شد و ميان صفوف سپاهيان قرار گرفت و : روايت شده
آه باطل ستيزند  بينم آن گونه با دشمن مى هايى را مى امروز چهره: اظهار داشت

اگر ما را به شكست وا دارند و تا ! گرايان، به شك و ترديد افتند، به خدا سوگند
و با خواندن اين رجز به . اند هاى هجر تعقيب آنند ،ما بر حق و آنان بر باطل نخلستان

 :سمت سپاه معاويه پيش تافت

                                                           
 .٥٧٠ / ٣، تاريخ طبرى ١٩٥وقعة صفين .  ٣٩٣
 .٦ / ٤، همان ٢٠٢همان .  ٣٩٤



 آن با شما ما پيش از اين براى فرود آمدن قرآن با شما جنگيديم و امروز براى تأويل
جنگيم، آن چنان ضربه سهمگينى  بر شما وارد سازم آه سرها از بدن جدا و دوست،  مى

 )٣٩٥(.دوستان خود را فراموش آند و يا حق به مسير اصلى خود باز گردد

صلى اهللا عليه وآله (عّمار با همان شجاعت و دالور مردى آه در آنار رسول خدا

صادقانه و مخلصانه جنگيده بود، خود را به قلب سپاه دشمن زد و بدن شريفش آماج )وسلم
ها قرار گرفت و ابو العاديه و ابن َجْون سكسكى او را با ضربت نيزه از  نيزه

ن براى بردن سر مطهر عّمار نزد معاويه با يكديگر در نقل شده آه اين دو ت. پادرآوردند
هر يك : گير شدند و عبد اهللا فرزند عمرو عاص آه در آن جمع حاضر بودند به آنان گفت

 شنيدم به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(از شما دوست داريد، سر را برداريد زيرا من از رسول خدا
 :فرمود عمار مى

 )٣٩٦(;»اغيةتقتلك الفئة الب! يا عّمار«

 .تو به دست گروه سرآش به شهادت خواهى رسيد! عمار

مضطرب و )عليه السالم(وقتى عمار در آن روز رهسپار ميدان جنگ شد، امام على 
گرفت و زمانى آه خبر شهادت عمار  پريشان و بى قرار بود و همواره از او سراغ مى

به وى رسيد حضرت با غم و اندوه و چشمى اشكبار به سرعت خود را به محل شهادت 
در حقيقت آن بزرگوار ياور راستين و برادر اميِن خود را از دست داده . عّمار رساند

 .يكر پاك عّمار نماز گزارد و او را به خاك سپرد بر پ)عليه السالم(سپس امام. بود

خبر شهادت عمار ميان دو سپاه منتشر شد و از آن جا آه مردم از موقعّيت برجسته 
 درباره او آگاهى داشتند، ميان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(عّمار و سخن تاريخى رسول خدا

در آمين هر انسان ساده صفوف لشكريان معاويه اختالف به وجود آمد ولى مكر و حيله 
لوح و نادان هست لذا معاويه با دست زدن به شايعه اعالن آرد قاتل عمار همان آسى 
است آه وى را براى جنگ به اين ديار آورده و مردم ساده لوح شام نيز اين شايعه 

 )٣٩٧(.فريبكارانه را باور آردند

                                                           
٣٩٥ . 

 واليوم نضربكم على تأويله*** نحن ضربناآم على تنزيله 
 ويذهل الخليل عن خليله*** ضربًا يزيل الهام عن مقيله 

 .٣٤١ / ٤ چاپ مؤسسه أعلمى، عقد الفريد ٢٧ / ٤، تاريخ طبرى ٣٤٠وقعة صفين .  ٣٩٦
 .٦٣٥ / ٥تاريخ طبرى .  ٣٩٧



اگر اين :  رسيد حضرت فرمود)عليه السالم( به امامخبر انتشار اين شايعه: منقول است
ايم، چون ما او را به  گونه باشد بنا بر اين، حضرت حمزه را نيز ما به شهادت رسانده

 )٣٩٨(!.ُاحد آورديم

 

 نيرنگ قرآن بر نيزه

 طى اين مدت، صبر و )معليه السال(جنگ و مبارزه مدتى ادامه يافت و ياران امام
عليه (سپس امام. بردبارى و جانفشانى خود را در مسير پيروزى حق ،به نمايش گذاشتند

اى آتشين آنان را به جهاد و پيكار تشويق و ترغيب آرد  بپا خاست و با ايراد خطابه)السالم
 :و فرمود

هاى خود را  نان آخرين نفسآار شما و دشمنانتان به جايى رسيده آه اآنون مالحظه آرديد و آ! مردم

سپاهيان دشمن بدون .شود آيد، انتهايش به ابتداى آن پيش بينى مى آشند، زمانى آه امور پيش مى مى

پاى بندى به دين و آيينى در برابر شما مقاومت آردند تا اين آه در آستانه پيروزى قرار گرفتيم و من 

 )٣٩٩(. آنان را به محاآمه خواهم آشيدها يورش برده و در پيشگاه خداى عزو جل فردا بر آن

وى عمرو . اين خبر به معاويه آه آثار شكست در سپاهش پديدار شده بود، رسيد
تنها امشب را : عاص را خواست و با او در اين زمينه به مشورت پرداخت و به او گفت

 يورش برده و آارمان را يكسره خواهد ساخت، نظرت فرصت داريم، فردا على بر ما
 چيست؟

اند و نه  ديدگاه من اين است آه نه سپاهيان تو مانند سپاهيان على: عمرو گفت
خواهى زنده  تو مى.آند وى با هدفى غير از هدف تو مبارزه مى. خودت، مانند او هستى

راق پيروز شوى از تو اگر تو بر سپاهيان ع. دهد بمانى ولى او شهادت را ترجيح مى
. ها ،از او بيِم ظلم و ستم ندارند بيمناآند ولى شاميان در صورت پيروزى على بر آن

ها عرضه آن، اگر پذيراى آن شدند،  اى را آه من پيشنهاد مى آنم بر آن اآنون قضيه
دچار اختالف شوند و اگر از پذيرش آن سربر تابند نيز در داِم اختالف گرفتار آيند، 

 )٤٠٠(.ا را به داورى و حكمّيت قرآن ميان خود و آنان فرا بخوانه آن

ها را بر سر نيزه آنند و سپاهيان شام، لشكريان  معاويه بى درنگ دستور داد قرآن
آه از نخستين تا اين آتاب الهى است : عراق را مخاطب ساخته و خطاب به آنان گفتند

                                                           
 .٩٠، تذآرة الخواص ٣٤٣ / ٤عقد الفريد .  ٣٩٨
 .٣١٠ / ٣، آامل ابن اثير ١٧٦آتاب ُسليم بن قيس .  ٣٩٩
 .٣٤ / ٤، تاريخ طبرى ٣٤٧وقعة صفين .  ٤٠٠



آخرين آياتش داوِر ميان ما و شماست، چه آسى براى حراست از جان مردم شام بهتر از 
 مردم شام و چه آسى در حفاظت از عراقيان، از مردم عراق سزاوارتر است؟

و  وارد شد )عليه السالم(اين فراخوانى گمراه آننده، چونان صاعقه بر سر سپاهيان امام
ما : جمعيت به جوش و خروش آمد و ميان آنان ِولوله و هياهو ايجاد شد و اظهار داشتند

گرديم، در  پذيريم و به پيشگاه او باز مى دعوت به حكمّيت و داورى آتاب خدا را مى
بيش از ديگران بر )عليه السالم(اين ميان اشعث بن قيس يكى از فرماندهان ارشد سپاه امام

 .پا فشارى نشان داداين قضيه از خود 

 : به آنان فرمود)عليه السالم(امام

به حقانّيت و راستى و نبرد با دشمن خويش ادامه دهيد، زيرا معاويه و عمرو عاص و ! بندگان خدا

اند و نه قرآن، من آنان  ابن ابو ُمَعْيط و حبيب بن ابو سلمه و ابن ابى سرح و ضحاك نه هوادار دين

ام، اينان بدترين  ها همنشينى داشته ، از دوران آودآى تا بزرگسالى با آنشناسم را بهتر از شما مى

ها اين شعار را براى نيرنگ و  آن! به خدا سوگند! آودآان و بدترين مردان روزگارند، واى بر شما

خواهند در پرتو آن باطِل خود را بر  اند، سخن حقى است آه مى دلسردى و فريب مردم  سر داده

 .آرسى بنشانند

آن گاه آه ! اى على:  را با نام مخاطب قرار داده و گفتند)عليه السالم(آنان امير المؤمنين
به سوى آتاب خداى عز و جّل فرا خوانده شدى، دعوتش را اجابت نما، در غير اين 
صورت تو را به دشمن تحويل خواهيم داد و همان باليى را بر سرت خواهيم آورد آه بر 

 .سر پسر عّفان آورديم

از اين رو، .  راهى براى آنار آمدن با اين فريب خوردگان نيافت)عليه السالم(امام
بريد، بجنگيد و اگر قصد نافرمانى داريد، هر چه خواستيد  اگر از من فرمان مى: فرمود

 )٤٠١(.انجام دهيد

جنگيد و براى دست يافتن به  ا دالورى و يقين مىمالك اشتر در آن عرصه پيكار ب
: گفتند)عليه السالم(اى نداشت آه اين فريب خوردگان به اميرالمؤمنين معاويه چندان فاصله

آسى را نزد اشتر بفرست تا نزدت برگردد، ولى اشتر از تصميم خود در مبارزه دست 
لك را تهديد آردند آه دانست اين ماجرا فريبى بيش نيست، ما برنداشت، زيرا وى مى

اگر برنگردد امام را به شهادت خواهند رساند و بدين ترتيب، اشتر از ميدان آارزار باز 
فريب خورديد و ! به خدا: گشت و آنان را به شدت مورد نكوهش قرار داد و بدانان گفت

                                                           
  چاپ مؤسسه َاعلمى ٣٠ و ٤/٣٤، تاريخ طبرى ٤٨١وقعة صفين . ٤٠١



گمراه گشتيد، به دست برداشتن از جنگ فرا خوانده شديد، بدان پاسخ مثبت داديد اى 
رغبتى به دنيا و اشتياق به  پنداشتيم، نماز شما از َسِر بى ما مى! ها يشانى پينه بستهپ

 .ايد بينم از مرگ گريخته و به دنيا رو آورده ديدار خداست، ولى اآنون مى

امير المؤمنين به متارآه و پايان دادِن به جنگ : گفتند مردم در پاسخ، يك صدا مى
اى سخن نگفت و با حالتى از اندوه   ساآت بود و آلمه)معليه السال(راضى شده است و امام

سر به زير افكنده بود، در حقيقت حيله و نيرنگ بر سپاهيانش سايه افكنده از فرمان آن 
بزگوار سر بر تافتند و از او آارى ساخته نبود و خود از وضعيتى آه بدان مبتال گشته 

 :بود چنين ياد آرد

 اليوم مأمورًا، وآنُت باألمس ناهيًا، فاصبحُت اليوم لقد آنُت أمس اميرًا فاصبحُت«

 )٤٠٢(;»َمنهّيًا

ام، ديروز نهى آننده و باز دارنده  ديروز فرمانده و امير بودم، ولى امروز مأمور و فرمانبردار شده

 .دارند آنند و از مبارزه بازم مى ام مى بودم، ولى امروز نهى

 

 َحكمّيت و پيمان نامه صلح

اگر . با دست برداشتن سپاه از يارى او، پايان نپذيرفت)عليه السالم(رنج و محنت امام
نافرمانان از اطاعت امام پذيراى نمايندگان حضرت در حكميت شده بودند امكان دست 

 فرا خوانده شده  به يك دست آورد سياسى از طريق مذاآراتى آه بدان)عليه السالم(يابى امام
 .بود، وجود داشت

 تصميم گرفت عبد اهللا بن عباس يا مالك اشتر را آه از )عليه السالم(به همين سبب، امام
شدگان و فريب  اخالص و آگاهى آنان، اطالع داشت براى اين امر نامزد آند ولى اغفال

 : فرمود)عليه السالم(آردند، لذا امام خوردگان، بر نامزدى ابو موسى اشعرى پا فشارى مى

خواهم ابو موسى را  شما در آغاز نافرمانى من آرديد، ولى اآنون از فرمانم سرپيچى نكنيد، من نمى

دانم، او در آوفه آن گاه آه رهسپار جنگ جمل  براى اين آار برگزينم، زيرا او را مورد اعتماد نمى

و اينك چند ماهى است آه او را امان بودم، راه خود را از من جدا ساخت و سپس از من گريزان شد 

 )٤٠٣(.ام داده

                                                           
 . چاپ مؤسسه نشر اسالمى٢٠٨نهج البالغه خطبه .  ٤٠٢
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 به اهداف )عليه السالم(معاويه و عمرو عاص توانستند با پراآنده ساختن سپاهيان امام
 با آنان )سالمعليه ال(خود دست يابند و در اين راستا، اشعث بن قيس از درون نيروهاى امام

 .آرد همكارى مى

عمرو عاص بى آنكه از ناحيه آسى مورد مخالفت قرار گيرد به عنوان نماينده مردم 
امير «شام براى نگارش مواد پيمان نامه با ابو موسى اشعرى حاضر شد و عنوان نام 

، به روز امروز: فرمود)عليه السالم(امام. را در پيمان نامه نپذيرفت» )عليه السالم(المؤمنين
تو : گفت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(حديبيه شباهت دارد آه سهيل بن عمرو، به رسول اآرم

در آن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا:  آن گاه افزود)عليه السالم(فرستاده خدا نيستى، امام
گيرى و در   تو نيز روزى در چنين شرايطى قرار مى]!اى على[: لحظه به من فرمود

 )٤٠٤(.اى به چنين آارى تن در خواهى داد  آه مورد ظلم و ستم قرار گرفتهحالى

ترين موضوعات پيمان نامه، اعالن آتش بس و توقف جنگ، و سپس حل  مهم
قضاياى دوطرف، بر مبناى آتاب خدا و سّنت پيامبر بود و تعيين دو داور تا رمضان 

جرى به تأخير افتاد، زيرا پيمان نامه در ماه صفر همان سال به نگارش  ه٣٧سال 
اى در قرارداد  خواهى عثمان حتى به اندك اشاره شگفت آور است آه مساله خون. درآمد

اى را آه معاويه و فرزندان  صلح قيد نشد، در صورتى آه اين ماجرا، اساس و پايه فتنه
 هواداِر وى، آن را دامن زدند تشكيل مى داد و بدين ترتيب، در )٤٠٥(آزاد شدگاِن

 .با يكديگر به توافق رسيدند» دومة الجندل«خصوص گرد آمدِن داوراِن دو طرف در 

 

 موضعى آگاهانه و ارزشگذارى 

از مالك اشتر درخواست شد، قرارداد را مورد تأييد قرار داده و بدان : روايت شده
هايم از آار بيفتد اگر در اين پيمان نامه از ناحيه  دست: اسخ گفتگواهى دهد، وى در پ

من چيزى به نگارش درآيد، مگر من دليل روشنى از پروردگارم در قبال دشمن نداشتم؟ 
 )٤٠٦(ديديد؟ آيا شما پيروزى و ظفر را با چشم خود نمى

مالك اشتر نه حاضر است مواد قرارداد را :  عرض شد)عليه السالم(به امير المؤمنين
به خدا : حضرت فرمود. تأييد آند و نه از دست برداشتن نبرد با دشمن تصميمى دارد

 .من نيز راضى نيستم و دوست ندارم شما نيز بدان رضايت دهيد! سوگند

                                                           
 .٢٣٢ / ٢، شرح نهج البالغه ٥٠٨وقعة صفين .  ٤٠٤
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 :سپس فرمود

 آه نسبت به دشمنانم از نگرشى نظير نگرش آاش دو و يا يك تن مانند اشتر ميان شما وجود داشت

من برخوردار بود در اين صورت تحّمل شما بر من آسان بود، و اميد داشتم برخى از انحرافات شما 

آارى آرديد آه ! ام آرديد، به خدا سوگند اصالح شود شما را از اين آار منع آردم ولى نافرمانى

 تباهى آشاند، و سستى و خوارى و ذّلت به بار قدرت و نيرو، و توش و توان شما را به ضعف و

 )٤٠٧(.آورد

 

 

 گيرى خوارج  بازگشت امام و آناره

 با انبوهى از درد و رنج، به آوفه بازگشت، زيرا با چشم خود )عليه السالم(اميرمؤمنان
استحكام يافته و در آستانه پيروزى است، از سويى به ديد باطل گرايى معاويه  مى

ها را پراآنده و متفرق ساخته و  نگريست آه روح تمّرد و نافرمانى آن سپاهيان خود مى
 .آردند دستور او را اجابت نمى

آن بزرگوار وارد آوفه آه شد، در سراسر شهر شاهد شيون و زارى مردم در غم و 
 اين ميان گروهى نزديك به دوازده هزار جنگجو، از سپاه در. هاى صّفين بود اندوه آشته

اردو زدند و َشَبث »حروراء« آناره گرفته و وارد آوفه نشدند و در منطقه )عليه السالم(امام
بن رْبِعى را به فرماندهى جنگ خود و عبد اهللا بن آواء يشكرى را براى امامت جماعت 

خارج و خواهان ايجاد شورا ميان )المعليه الس(خويش انتخاب آردند و از بيعت امام
ماجراى اينان از زمان نگارش قرارداد صلح آغاز شد زيرا آنان از مواد . مسلمانان شدند

حكميت از آن : گفتند آن پيمان نامه اظهار ناخرسندى نموده و بدان اعتراض داشتند و مى
ميت بدهد، اين جمله خواستند تن به حك خداست و با اين آه خود، با پا فشارى از امام مى

 .را به عنوان شعار خود برگزيدند

از اين رو، عبد .  آوشيد با پند و اندرز، آنان را متقاعد سازد)عليه السالم(امير المؤمنين
اهللا بن عباس را نزد آنان فرستاد و به او فرمان داد در بحث و مناقشه با آنان شتابزده 

ها  نزد آنان رهسپار گشت و با آنعمل نكند، سپس حضرت خود، در پى ابن عباس 
ها نيز دعوت امام را پذيرا شده و به  سخن گفت و تمام ادعاهاى آنان را رد آرد، آن

 )٤٠٨(.اتفاق آن حضرت وارد آوفه شدند
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 گردهمايى داوران

گروهى چهار صد نفره )المعليه الس(زمان گردهمايى داوران دو طرف فرا رسيد، امام
را به سرپرستى ُشريح بن هانى بدان سامان گسيل  و عبد اهللا بن عباس را جهت اقامه 

ها را همراهى  نماز و اداره امورشان، با آنان همراه ساخت و ابو موسى اشعرى نيز آن
آرد و از سويى معاويه نيز با اعزام چهار صد تن از شاميان به سر پرستى عمرو  مى

 .با يكديگر ديدار آردند» دومة الجندل«، اين آار را آغاز آرد و دوگروه در عاص

 از بيم مكر و حيله )عليه السالم(اى از صاحب نظران و ارادتمندان امام عّده
عاص نزد ابو موسى شتافته و با پند و موعظه به او هشدار دادند و در اين راستا  عمرو

 )٤٠٩(.گيرى وا دارند ت در تصميمآوشيدند تا وى را به دور انديشى و دق

 

 نتيجه حكميت

ابو موسى اشعرى  و عمرو عاص در آنار يكديگر قرار گرفتند، فرد نخست داراى 
واى حماقت سياسى و ضعف گرايش اعتقادى و عدم پايبندى به واليت پذيرى امام و پيش

 و دّومى، انسانى حيله گر و مّكار، داراى خوى فريبكارى و خواهان )عليه السالم(خود على
از عرصه سياسى بود، آن چه )عليهم السالم(بيت آنار گذاشتن و دور ساختِن آامل خط اهل

داشت، آز و  ـ آزاد شده فرزند آزاد شده ـ وا مىوى را بدين آار و همكارى با معاويه 
 .طمع دست يابى به قدرت و جاه و مقام بود

اين گردهمايى چندان به درازا نكشيد آه عمرو عاص توانست با شناسايى نقاط 
خواهد او را جهت  ضعف شخصيت اشعرى بر او تسلط يابد و همان گونه آه خود مى

 و معاويه از )عليه السالم(نه برآنار سازى امام علىدهد، آن دو ُپشت درهاى بسته در زمي
فرمانروايى مسلمانان و گزينش عبد اهللا بن عمر به عنوان خليفه پيشنهادى، به توافق 

 .رسيدند

ابن عباس، ابو موسى را از هماهنگى با بازى سياسى عمرو عاص برحذر داشت و 
 توافق رسيده باشى، به اى به اگر با عمرو عاص بر سر قضيه! واى بر تو: بدو گفت

تصور من، قطعًا تو را فريب داده است، اآنون تو در سخن گفتن، عمرو را مقدم بدار و 
سپس خود سخن بگو، زيرا عمرو انسانى حيله گراست و من مطمئن نيستم در آن چه آه 

                                                           
 .، چاپ دار احياء التراث العربى٢٤٦ / ٢، شرح نهج البالغه ٥٣٤وقعة صفين .  ٤٠٩



 ايد، به دلخواه تو عمل آند، به همين دليل اگر ميان مردم بپا با يكديگر به توافق رسيده
 .با تو مخالفت خواهد آرد خيزى

 را از خالفت برآنار )عليه السالم(اشعرى به پا خاست و خطابه ايراد آرد و امام على
عليه (ساخت، سپس عمرو از جا برخاست و خطبه خواند و بر برآنارى اميرمؤمنان

 )٤١٠(.تأآيد و معاويه را به فرمانروايى تثبيت آرد)السالم

با اين حيله و نيرنگ، معاويه به پيروزى دست يافت و مردم شام به عنوان 
اميرالمؤمنين به وى اداى احترام آردند، ولى عراقيان در گردابى از فتنه غرق شده و 

بدين ترتيب، ابو . اند هيقين حاصل آردند آه اقدامات آنان گمراهانه بوده و قافيه را باخت
 .باز گشتند)عليه السالم(موسى به مكه گريخت و ابن عباس و شريح بن هانى نزد امام على

 

                                                           
 .٣٢٢ / ٣، آامل ابن اثير ٤١١ / ٢، مروج الذهب ٥٢ / ٤تاريخ طبرى .  ٤١٠



 

 

 

 بخش  چهارم

 با مارقين

 

در )عليه السالم(اى از سپاهيان امام پيدايش خوارج را مى توان جدا شدن طبيعى عّده
ف آنان را نتيجه انحراِف نتيجه نبرد خونين جمل و صفين به شمار آورد، و انحرا

هاى خوارج تحّجر  ترين مشّخصه از مهم.  دانست)عليهم السالم(خالفت، از خط اهل بيت
گرايى و پايبندى به ظواهر و تعّصب و خشونت و عدم تشخيص ميان حق و باطل بود، 

گرفتند و در برخورد با اندك ترديدى، دچار  آنان به سرعت تحت تأثير شايعات قرار مى
 .شدند  ترديد مىشك و

 قبًال از صفات آنان خبر داده )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قابل مالحظه است آه رسول اآرم
 :بود، چنان آه از آن بزرگوار روايت شده فرمود

آنند  آنند، قرآن تالوت مى در اين امت ـ نفرمود از اين امت ـ نماز خواندن شما را با خود تحقير مى

شود، از  آند، اين افراد همان گو نه آه تير از چله آمان خارج مى وز نمىها تجا ولى از گلوى آن

 )٤١١(.گردند دين خدا خارج مى

ها  ها و انحرافات آنان نشد، در حقيقت جنگ قادر بر زدودن بيمارى )عليه السالم(امام
ها و انحرافات پايان  هاى جمل و صّفين در مدتى بسيار آوتاه، به اين بيمارى و نافرمانى
 :دانست توان عوامل ذيل را در پيدايش خوارج مؤثر داد آه مى

ژگى آه نبردهاى شكست درونى و ناآامى از دست يافتن به پيروزى، با اين وي.  ١
 با خوارج به ظاهر مسلمان صورت مى گرفت، ولى اينان قادر بر درِك )عليه السالم(امام

مبارزه امام با متمّردان نبودند و نتيجه حكمّيت براى آنان قابل تحّمل نبود در صورتى آه 
ولى در پى اصالح مواضع  را به پذيرش حَكمّيت مجبور ساخته )عليه السالم(آنان خود، امام

آمدند و آوشيدند اشتباهات و بار سنگين آن امور را به دوش طرف  انحرافى خود بر نمى
 )٤١٢(.نبود، بيفكنند)عليه السالم(ديگر آه آسى جز امام على

                                                           
 / ٢، باب ترك جنگ با خوارج، صحيح مسلم ٢٢ ـ ٢١ / ٩، صحيح بخارى ٣٣٧ ـ ٣٢١ / ٧به البداية والنهاية .  ٤١١
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 .٥٨ ـ ٥٣ / ٤تاريخ طبرى .  ٤١٢



وجود  جهت افزايش آگاهى دينى مردم به )عليه السالم(اى آه امام از آزادى انديشه . ٢
 در حال ايراد خطبه )عليه السالم(هنگامى آه امام: روايت شده. آورد، بهره بردارى آردند

بود خوارج با ادعاى اين آه حكومت از آن خداست، آن حضرت را مورد اعتراض قرار 
 و به آنان »آلمُة حق ُيراد بها باطل«: دادند و امام تنها با اين جمله بدانان پاسخ داد آه

 :فرمود

داريم و تا زمانى   از سه ويژگى نزد ما برخورداريد، شما را از نماز خواندن در مساجد باز نمىشما

آه با ما اتحاد و همبستگى داريد سهميه شما را از بيت المال خواهيم پرداخت و تا وقتى با ما نجنگيد، 

 )٤١٣(.آغاز گِر جنگ با شما نخواهيم بود

 

 امام و عدم پذيرش نتيجه حكمّيت

 رسيد فوق العاده متأثر شد و براى )عليه السالم(زمانى آه خبر ماجراى حكمّيت به امام
 مردم به ايراد خطابه پرداخت و آنان را به اصالح اشتباهى آه در آن

ى پند و اندرز خويش بدانان، چنين گرفتار آمدند، تشويق و ترغيب نمود و با يادآور
 :فرمود

مخالفت با دستور نصحيت آننده دلسوز و مهربان و دانا و با تجربه چيزى جز حسرت و پشيمانى در 

نظر خالص خود را در اختيار شما پى ندارد، من فرمان خود را در مورد َحَكمّيت به شما گفتم و 

شد، آار چنداِن دشوارى نبود، اّما شما بسان مخالفان جفا پيشه و  نهادم، اگر از دستورم اطاعت مى

گر در پند خويش به ترديد افتاد و  نافرمانان پيمان شكن، امتناع ورزيديد، تا آن جا آه گويى نصحيت

من در : ماست آه گفت» هوازن«همانند گفتار برادر از پند و اندرز خوددارى نمود، مثال من و شما 

 .سرزمين منعرج اللوى، دستور خود را دادم، ولى نتيجه اين نصحيت تنها فردا ظهر آشكار گرديد

اين دو تن ـ ابو موسى اشعرى و عمرو عاص ـ آه شما آنان را به عنوان داور ! به هوش باشيد

ن چه را قرآن ميرانده بود، زنده آردند و هر يك بدون برگزيديد، دستور قرآن را پشت سر نهادند و آ

هدايت الهى به پيروى هواى نفس خود پرداختند، بى آن آه دليلى آشكار و يا سّنتى از گذشته در 

اختيار داشته باشند، حكم آردند و در حكم خويش دچار اختالف گشته و هيچ يك راه راست را 

سته از آن دو بيزارى جستند، اآنون آماده و مهياى حرآت به نپيمودند، خدا و رسول او و مؤمناِن شاي

 )٤١٤(.شام گرديد، آه إن شاء اهللا به اردوگاه شما در خواهند آمد
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اى به عبد اهللا بن عباس، از او خواست مردم بصره را براى   در نامه)عليه السالم(امام
جمعيت بصره به جمع آوفيان .  بپيوندند)لسالمعليه ا(جنگ با معاويه بسيج نموده به امام

پيوست ولى آشوب و بلوا و فساد و تباهى خوارجى آه از بصره و آوفه گرد آمده و 
اى آه اگر متوجه شام گردند،  راهى نهروان بودند، ياران امام را نگران ساخت به گونه

عليه ( رو، از اماماز اين. ها دشوار خواهد بود حضور اين افراد در اين منطقه براى آن

 )٤١٥(. درخواست آردند آه ابتدا به آار خوارج پايان دهد)السالم

همسرش را انگيزانه خوارج اين بود آه عبد اهللا بن خّباب و  از جمله آارهاى فتنه
دستگير و او را به قتل رساندند و سپس شكم همسرش را پاره نموده و نوزادش را بدون 
هيچ توجيهى، از ميان بردند، هم چنين حارث بن ُمّره عبدى را آه به عنوان فرستاده امام 

 )٤١٦(.نزدشان آمده بود، آشتند

 

 نبرد با خوارج

هايى از  در نزديكى نهروان گرد آمدند و مجموعه) از دين برگشتگان(قواى مارقين 
 بارها آوشيد تا آنان را از )عليه السالم(امام. مردم بصره و ديگر جاها بدانان پيوستند

ى جز اى آه در سر داشتند و نافرمانى و تالش در جنگ افروزى، باز دارد، ول انديشه
از اين رو، . ها بر نبرد، چيزى عايد وى نشد فساد و جهل ونادانى و پا فشارى آن

حضرت سپاه خويش را بسيج نمود و چنان آه در هر جنگى شيوه آن بزرگوار بود با پند 
و اندرز بدانان يادآور شد آه در چنان شرايط و اوضاعى با اخالق اسالمى با مردم 

ها فرستاد و از  به سپاه دشمن نزديك شد پيكى نزد آن)ليه السالمع(وقتى امام. برخورد نمايند
اش حارث بن مره را تحويل  آنان خواست قاتالن عبد اهللا بن خّباب و آشندگان فرستاده

ايم و ما همه،  ها شرآت داشته همه ما در آشتن آن: دهند، ولى آنان يك صدا اعالم داشتند
 .مداني ريختن خون شما و آنان را جايز مى

 با اعزام قيس بن سعد و ابو ايوب انصارى نزد خوارج ، خواست آنان )عليه السالم(امام
را پند و اندرز دهند به اين اميد آه واقعيِت رخدادها را درك آنند و از خونريزى بيشتر 

ها را مخاطب قرار داد و  ميان امت، پرهيز آنند، سپس حضرت خود، نزدشان آمد و آن
 :فرمود
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ها  ه دشمنى و ريا آارى و لجاجت، آنان را به جنگ وادا داشته است و هواى نفس، آناى گروهى آ

را از درك حقيقت باز داشته و نادانى و سبك سرى، آنان را به طمع وادار نموده و امروز در پيش 

دهم، نكند بدون دليلى از پروردگارتان جسدهاى شما  اند، به شما هشدار مى آمدى ناگوار گرفتار آمده

 .افتد در آنار اين نهر و اين گودال بر خاك

سپس عدم رضايت خود از حكميت ومخالفت با آن را برايشان بيان و سبب مخالفِت 
 را بر )عليه السالم(ها تشريح آرد، در صورتى آه خود، امام خويش را به روشنى براى آن

آن و سّنت از سويى داوران دوطرف بر مبناى قر. پذيرش حكمّيت مجبور ساخته بودند
براى بار دوم مهياى رويارويى با معاويه )عليه السالم(داورى نكرده بودند و اآنون امام

عليه (آنان با شنيدن سخن امام. توانست معنايى داشته باشد شد و شورش مارقين نمى مى

 نه تنها دست از آارهاى ناشايست خود برنداشتند بلكه از آن شخصيت گرانمايه )السالم
 :  به آنان فرمود)عليه السالم(ويشتن را تكفير و توبه خود را اعالن آند، امامخواستند خ

آيا پس از ايمانم به !... ِگرد بادى از بال شما را فرا گيرد و انسان پاك و شريفى از شما به يادگار نماند

هدايت ام و از  خدا و جهادم در رآاب پيامبر، به آفر خويش گواهى دهم؟ اگر چنين آنم گمراه شده

 .يافتگان به شمار نخواهم آمد

اين سخن را فرمود و از نزد آنان رفت و خوارج به قصد جنگ صف آرايى 
 سپاه خويش را براى رو يا رويى با آنان بسيج آرد و در آخرين )عليه السالم(امام... آردند

ها  تالش خود به ابواّيوب انصارى فرمان داد براى خوارج پرچم امان برافرازد و بدان
 : بگويد

هر آس زير اين پرچم درآيد در امان است، آسانى آه  رهسپار آوفه و مدائن گردند، در امان اند، ما 

 .قصد هيچ گونه تعّرضى به شما نداريم، تنها از شما خواستار تحويل دادن قاتالن برادرانمان هستيم

ك هاى فراوانى از خوارج  منصرف شده و صحنه را تر بدين ترتيب، مجموعه
 .دست نگهداريد، تا آنان جنگ را آغاز آنند:  به ياران خود فرمود)عليه السالم(آردند و امام

 حكومت از آن خداست، ;»الرواح الرواح الى الجّنة... ال حكم إّال لّله«: خوارج با فرياد
ها  هجوم خود را آغاز آردند، ساعتى به طول نينجاميد آه بيشتر آن. پيش به سوى بهشت

 تنها )عليه السالم( تن جان سالم بدر ُبردند و از ياران امام١٠ت رسيدند و آمتر از به هالآ
 )٤١٧(.شدند  تن به فيض شهادت نائل١٠تعدادى آمتر از 
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» ذوالثديه« دستور داد به جستجوى )السالمعليه (پس از فرو نشستن شعله جنگ، امام
يكى از سران خوارج بپردازند و بر انجام آن آار تأآيد آرد زيرا يافتن جسد وى مصداق 

برگشتگان بود   در مبارزه با مارقين و از دين)صلى اهللا عليه وآله وسلم(سفارشات پيامبر اآرم
 وقتى او را ميان آشتگان يافتند، امام )٤١٨(آمد، از جمع آنان به شمار مى» ذو الثديه«آه 

 :را در جريان قرار دادند، حضرت فرمود

 به من دروغ گفته است، اگر )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ام و نه رسول خدا دروغ گفته من نه! اهللا اآبر

آه از تالش دست برداريد، آن چه را خداوند بر زبان پيامبرش در مورد فضيلت مبارزانى اين نبود 

 .داشتم آه آگاهانه با خوارج بجنگند و آشناى به حق ما باشند، عنوان آرده، برايتان بيان مى

 .)٤١٩(و سپس حضرت در پيشگاه خدا سجده شكر  به جاى آورد

 

 اشغال مصر

 قيس بن سعد بن ُعباده )عليه السالم(پس از آشته شدن عثمان بن عفان، امير المؤمنين
انصارى را به فرمانروايى مصر گمارد و سپس آن گونه آه خود، مصلحت ديد محمد بن 

به عنوان بخش ديگرى بكر را به جانشينى قيس بن سعد موظف ساخت، زيرا مصر  ابى
پس از پايان جنگ و نبردها . ساخت از قلمرو حكومت اسالمى معاويه را مضطرب مى

و نتايج به دست آمده، به مجرد اينكه تشويش و اضطراب و عدم هميارى، بر جامعه 
; اسالمى حكمفرما شد، معاويه و عمرو عاص براى اشغال مصر دست به تالش زدند

هايى بود آه براى تخريب حكومت امام و نابود آردن دين، به زيرا واگذارى اين شهر ب
 وقتى شنيد معاويه به سمت مصر پيشروى )عليه السالم(امام. شد عمرو عاص پرداخته مى

بكر را با تدارآات و نيرو تقويت آند، اّما ديرى نپاييد آه  آند، آوشيد تا محمد بن ابى مى
ه آن حضرت رسيد و امام به جهت از بكر ب خبر اشغال مصر و شهادت محمد بن ابى
 و پس از آن مالك اشتر را به فرمانروايى )٤٢٠(دست دادِن محمد فوق العاده اندوهگين شد

معروف خويش را در زمينه اداره حكومت و سياست ) منشور(مصر گمارد و عهدنامه و 
 با ابزار شيطانى و فريبكارى خود، توانست به مالك مردم، به وى نگاشت، ولى معاويه

 )٤٢١(.اشتر زهر بخوراند

 

 سقوط و فروپاشى اّمت
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هاى انحرافى آه روز سقيفه به وجود آمد، در روزهاى پايانى حكومت  آثار و نشانه
اسالم به جنگ زيرا معاويه و پيروانش از درون .  به روشنى پديدار گشت)عليه السالم(امام

هاى همبستگى جامعه اسالمى و تخريب اين جامعه  با اسالم و گسستن باقيمانده رشته
اى دلخواه و سازگار با ميل و رغبت خود، برآمدند  پرداختند و در پى ساختن جامعه

 در سه جنگ سرنوشت سازى آه جهت )عليه السالم(وضعيِت مسلمانان را پس از ورود امام
 :اد و تباهى صورت گرفت، مى توان در موارد ذيل خالصه آردآن ساختن فس ريشه

ترين ياران آگاه خود را آه در   و ُامتش، در اين نبردها برجسته)عليه السالم(امام. ١
جامعه و روند حرآت رسالت اسالمى ،تأثير بسزايى داشتند از دست داده بودند، يارانى 

تى شايسته بر مبناى قرآن و سّنت آه با حضور آنان و نظارت امام، امكان ساختن اّم
اى رسيده بود آه  به پايه)عليه السالم(وجود داشت و در اين راستا حزن و اندوه درونى امام

 :آنيم، آن جا آه فرمود بيان آن را در سوك يارانش مالحظه مى

اند؟  هبه راستى، برادران ما آه خونشان در صفين ريخته شد اگر امروز زنده نيستند، چه زيانى ديد

به ! هاى ناگوار بنوشند و از اين آب! هاى گلوگير بخورند خوشا به حالشان آه نيستند تا از اين لقمه

ها به ديدار خدا رفتند و پاداششان را داد و آنان را پس از بيم و ترس در سراى أمن  آن! خدا سوگند

تادند و در راه حق گام بر اف ها آه سواره به راه مى آجايند برادرانم همان. خويش جايگزين ساخت

داشتند؟ عمار آجاست؟ ابن تيهان آجاست؟ ذوالشهادتين آجاست؟ و آجايند برادرانشان آه نظير  مى

 .ها به دربار ستم پيشگان فرستاده شد و مانند آنان بودند و پيمان بر جانبازى بستند و سرهاى آن

و آن گاه سپس دست بر محاسن شريف خود نهاد و مدتى بس طوالنى گريست 
 :فرمود

آوِّه على اخواني الذين قرأوا القرآن فأحكموه، وتدابروا الفرض فأقاموه، أحيوا السنة «
 ;)٤٢٢(»وأماتوا البدعة، دعوا للجهاد فأجابوا، ووثقوا بالقائد فاّتبعوه

بستند ، در فرائض و  آردند و به آار مى ها آه قرآن را تالوت مى آه و افسوس بر برادرانم، همان

ها را ميراندند، دعوت  ها را زنده و بدعت داشتند، سّنت ها را به پا مى آردند و آن واجبات دقت مى

 .ردندپذيرفتند و به رهبر خود اطمينان داشتند و صميمانه از او پيروى آ به جهاد را مى

نافرمانى و فروپاشى سپاهيان و پديدار شدن ضعف و سستى و خستگى از جنگ  . ٢
را )عليه السالم(در اثر آشته شدِن عده زيادى از مردم عراق آه ستون فقرات سپاه امام

 از قدرت بيان تحسين برانگيز و )عليه السالم(دادند پديد آمد و با اين آه امام تشكيل مى
ر بود، نتوانست براى ادامه و استمرار جنگ، در پايگاه مردمى برهان قاطع برخوردا

 .خود عزم و اراده ايجاد نمايد
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افزود گفت وگوى معاويه  از جمله امورى آه بر تفرقه و پراآندگى سپاهيان مى
آرد و يا اموال و دارايى و  باسران قبايل و عناصر دنيا طلب بود آه در آن آوتاهى نمى

توانند قدرت و توان  داد تا هر گونه مى ها پيشكش مى هايى به آن هدايا و ُپست و مقام
امام و انبوه جمعيت هوادار او را به سستى و ضعف بكشانند و در اين مورد آار به جايى 

 پس از جنگ نهروان نتوانست در اردوگاه نخيله براى جنگ با )عليه السالم(رسيد آه امام
اى  هيان حضرت پنهانى وارد آوفه شدند به گونهمعاويه نيرويى تدارك ببيند و اغلب سپا

 )٤٢٣(.آه امام ناگزير شد، اردوگاه خويش را به تعطيلى بكشاند و جنگ را به تأخير اندازد

 و مسلمانان  پشت سر گذاشتند به معاويه )عليه السالم(اوضاع و شرايطى را آه امام . ٣
وى با اين . زمين اسالمى به حمالتى دست بزندفرصت داد تا در گوشه و آنار سر

نعمان . نخست به اطراف عراق حمله آرد. اعمال، دست به آشتار و اسارت و تهديد زد
و سفيان بن عوف را جهت » عين التمر«بن بشير انصارى را براى حمله به منطقه 

... رىو معاوية بن ضحاك بن قيس فه» انبار و مدائن«و سپس » هيت«يورش به منطقه 
آوشيد تا مردم را   مى)عليه السالم(گسيل داشت هر بار امام» واقصه«را براى حمله به 

آرد، از  براى برابرى با حمالت معاويه فرا بخواند، ولى فورًا پاسخ مثبت دريافت نمى
 و افزايش قدرت و توان )عليه السالم(اين رهگذر، معاويه به ضعف قدرت حكومت امام

 )٤٢٤(.خويش پى ُبرد

معاويه، براى هجوم به حجاز و يمن ُبسر بن ارطاة را به آن ديار اعزام آرد و او در 
 رنج  درد و)٤٢٥(.هاى بيگناه را از دم تيغ گذراند زمين به فساد و تباهى پرداخت و انسان

از اعمال جنايتكارانه مجرمان و دست برداشتن مردم از يارى وى، به )عليه السالم(امام
اش، به  اى رسيد آه از رنج و آزردگى خود براى دست برداشتن مردم از يارى پايه

 :صراحت فرمود

الّلهم إني قد مللُتهم ومّلوني وسئمُتهم وسئموني، فأبدلني بهم خيرًا منهم وابدلهم بي «

 )٤٢٦(;» مّنيشرًا

من آنان را . ها را ملول و آنان نيز مرا ملول ساختند ها را پند و اندرز دادم، آن از بس آن! خدايا

ها افرادى بهتر به من عنايت آن، و به جاى  ناراحت آردم و آنان نيز مرا خسته آردند، به جاى آن

 .من بدتر از من را بر آنان مسّلط گردان

                                                           
 .٦٧ / ٤تاريخ طبرى .  ٤٢٣
 .١٠٣ و ١٠٢ / ٤، تاريخ طبرى ٤٧٦  غارات ثقفى .٤٢٤
 .، چاپ مؤسسه اعلمى ٤/١٠٦، تاريخ طبرى ٤٧٦تاريخ ثقفى .  ٤٢٥
 .٢٥نهج البالغه خطبه .  ٤٢٦



 

هاى فراوانى آه در اثر دست برداشتن از   از آينده تاريك و درد و رنج)عليه السالم(امام
 :شد، به امت اسالمى هشدار داد و فرمود يارى حق بر امت اسالمى وارد مى

شمشيرى ُبّرنده به زودى خوارى و ذّلت سراسر وجودتان را فرا خواهد گرفت و به ! به هوش باشيد

سازند و چشمانتان را اشكبار خواهند نمود، فقر و  گرفتار خواهيد شد، جمعّيِت شما را پراآنده مى

ديديد و ياريم  آنيد آاش مرا مى پايد آه آرزو مى هايتان خواهد شد، ديرى نمى تنگدستى وارد خانه

 )٤٢٧(.ت استگويم، حقيق آرديد، به زودى درخواهيد يافت آن چه را به شما مى مى

 

 )عليه السالم(هاى امام آخرين تالش

هاى متعدد اوضاع و موفقّيت معاويه در ايجاد فساد و انتشار رعب و  پس از آشفتگى
تصميم گرفت دست به حمله )عليه السالم(وحشت در گوشه و آنار دولت اسالمى، امام

ها را  از اين رو، با مخاطب قرار دادِن مردم، آن.  را به قيام وا داردوسيعى بزند و اّمت
 :مورد تهديد قرار داد و فرمود

از نكوهش و گفت و گوى با شما خسته شدم، موضع خود را برايم روشن نماييد آه چه ! مردم

گرنه تصميم آنيد، آه چه بهتر و خواهيد بكنيد، اگر براى رو يا رويى با دشمنانم مرا همراهى مى مى

اگر شما همگى براى مبارزه با دشمنانتان مرا همراهى ! خود را براى من روشن آنيد، به خدا سوگند

ها داورى آند، آه او بهترين داوران است، قطعًا شما را نفرين خواهم  نكنيد آه خداوند ميان من و آن

 )٤٢٨(.آرد و اگر تنها ده تن ياور داشته باشم به جنگ دشمن خواهم رفت

عليه (اين تهديِد قاطعانه، ضمير و وجدان مردم را بيدار آرد و مطمئن شدند آه امام

 خود و خانواده و ياران خاصش به جنگ معاويه خواهند رفت، هر چند مردم او را )السالم
لكه ننگ و عار و ذّلت تا قيامت بر تارك آنان باقى يارى نكنند و اگر چنين شود اين 

به همين سبب، از ميان مردم، افراد سرشناس و بزرگان آنان براى . خواهد ماند
رويارويى و جنگ با معاويه و پايان دادن به فساد و تباهى، مهيا شدند و به سمت 

رخى از به حرآت در آمدند به نحوى آه ب» ُنخليه«هاى خود در منطقه  اردوگاه
 آه در انتظار )عليه السالم(گرفتند تا در آنار امام هاى سپاه بر سايرين پيشى مى مجموعه

 .برد، حضور داشته باشند پايان ماه رمضان بسر مى

 

                                                           
 .٥٨، نهج البالغه سخن ٢٠٠ / ١انساب االشراف .  ٤٢٧
 . به نقل از بالذرى در انساب االشراف٤٥١ / ١  سيرة االئمة االثنى عشر .٤٢٨



 

 

 

 بخش پنجم

 )٤٢٩( شهيد محراب)عليه السالم(امام على

 

دشمنان شرارت پيشه در جهت اين آه پرچمى از حق برافراشته نباشد و دستى 
اصالحگر از آستين بيرون نيايد و صدايى طنين افكن، وجود نداشته باشد تا از انحراف و 

ديروز ابو سفيان براى . فساد ستم پيشگان و منحرفان، پرده بردارد، دست به توطئه زدند
پرداخت و براى   به مكر و حيله و فسق و فجور مى)وآله وسلمصلى اهللا عليه (قتل رسول خدا

اى بود ولى خداوند اراده  اين آه رسالت الهى را در مهد آن مدفون سازد، در پى نقشه
گيرى از نتايج  سفيان با بهره فرمود نور خود را آامل گرداند و اآنون معاوية بن ابى

بودى رسالت اسالمى مى آوشد و هاى پدرش و نا انحراف سقيفه در جهت تكميل نقشه
در اين راستا افراد جاهل و گمراه، مدد آارش بودند و براى آشتن وجداِن زنده امت و 

صلى اهللا (صداى حق و عدالت و پرچمدار اسالِم جاودان و احياگر آيين با گذشِت محمدى

 .طرح و نقشه آشيدند)عليه وآله وسلم

 نور هدايت گرفتند تا ظلمت و تاريكى سرانجام گمراهانه تصميم بر خاموش ساختن 
پيشه شيطان از آستين برون  دست خيانت. ها سايه بيفكند بر انحرافات و فساد و تباهى آن

آمد تا در تاريكى شب با ابن ملجم مصافحه آند و با دو رويى و خيانت، شمشير بر فرق 
نه معبودش سر جست و رو به خا مبارك قامتى فرود آورد آه همواره از دنيا دورى مى

 .ساييد بر سجده مى

 همدست شدند آه اگر محّرك )عليه السالم(جمعى گمراه در جهت قتل امير المؤمنين
اين بدسگاالن با يكديگر هماهنگ شدند . اصلى آنان را معاويه بدانيم، سخنى گزاف نيست

را آه آسى  را هنگام رفتن به نماز صبح، غافلگيرانه به شهادت رسانند چ)عليه السالم(امام
 . نبود)عليه السالم(را جرأت رويارويى با امام

آمد و   از منزل بيرون مى)عليه السالم(با فرا رسيدن شب نوزدهم ماه رمضان، امام
 :فرمود انديشيد و همواره مى نگريست و در آن مى زياد به آسمان مى

                                                           
 . هجرى به شهادت رسيد٤٠در ماه رمضان سال ) عليه السالم(امير المؤمنين.  ٤٢٩



 )٤٣٠(;»ما آذبُت وال ُآّذبُت، إّنها الليلة التى ُوعدُت بها«

ام، امشب همان شِب  دروغ شنيده)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ام و نه از رسول خدا نه دروغ گفته

 .موعوداست

حضرت آن شب را با دعا و نيايش سپرى آرد و سپس براى اداى نماز صبح 
آرد و صدا  ار مىرهسپار مسجد شد و طبق عادتش مردم را براى عبادت خدا بيد

 .الصالة... الصالة: زد مى

سپس به نماز ايستاد و با پروردگار خويش به نيايش پرداخت ناگهان عبدالرحمان بن 
« ;»الحكم لّله ال لك«ملجم تبهكار و ملعون، از جا برجست و با سر دادِن شعار خوارج 

  ».حكومت و فرمانروايى ويژه خداست نه تو

شير زهرآلودش بر فرق مبارك حضرت نشست و آن را بر امام حمله ُبرد و شم
 :شكافت و امام با صداى بلند فرمود

 

 )٤٣١(;»فزت ورب الكعبه«

 .به خداى آعبه رستگار شدم

ن و زارى از مسجد، مردم به سرعت خود را به مسجد با بلند شدن صداى شيو
 را در محراب خويش در خون غلطان ديدند، در حالى آه سر )عليه السالم(رساندند و امام

اش منتقل ساختند و مردم صدا به  اى بسته بودند، وى را به خانه مقدس او را با پارچه
عليه (گير شد، امير المؤمنينگريه و شيون بلند آرده بودند، ابن ملجم جنايت پيشه دست

اش سفارش آرد در مورد اسير خود نيكى   به امام حسن و ديگر فرزندان و خانواده)السالم
 :آنند و فرمود

جان در مقابل جان، اگر از دنيا رفتم همان گونه آه او مرا آشته وى را به قتل برسانيد و اگر زنده 

 )٤٣٢(.ماندم خود تصميم خواهم گرفت

 

 )عليه السالم(وصّيت امام

اش را   و همه اعضاى خانواده)عليهما السالم(اميرالمؤمنين فرزندان خود حسن و حسين
 :به سفارشاتى عمومى توصيه آرد و فرمود

                                                           
 ٢٣٠ / ٤٢، بحار االنوار ٨صواعق المحرقه .  ٤٣٠
 در شرح حاالت امام ٣٦٧ / ٣ چاپ مصر، تاريخ دمشق ١٥٩ چاپ بيروت و ١٣٥ يا ١٨٠االمامة والسياسة .  ٤٣١

 ).عليه السالم(على
 .٢٣١ / ٤٢: ، بحار االنوار١١٨ / ٦: ، شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد٢٢: البينمقاتل الط.  ٤٣٢ 



ا وإن َبغتُكما، وال تأسفا على شيء منها ُزوي أوصيكما بتقوى اهللا، وأن ال تبغيا الدني«

عنكما، وقوال بالحق واعمال لألجر، آونا للظالم خصمًا وللمظلوم عونًا، واعمال بما في 

 )٤٣٣(;»الكتاب، وال تأخذآما في اهللا لومة الئم

آنم، در پى دنيا نباشيد، هر چند به سراغتان  شما را به تقوا و پرهيزآارى و ترس از خدا سفارش مى

سخِن حق بگوييد و براى آسب اجر و : دهيد، تأسف مخوريد آيد، بر آن چه از دنيا از دست مى

يار و ياور مظلومان باشيد، به آتاب خدا پاداش الهى آار آنيد، دشمِن سر سخِت ستم پيشگان و 

 .عمل نماييد و در مسير آسب رضاى خدا، از سرزنش هيچ سرزنشگرى پروا نداشته باشيد) قرآن(

شدت جراحت و آارى بودن زخم سر مبارك امير المؤمنين، آن حضرت را چندان 
 را به مهلت نداد، زمان شهادت مقّدر شده فرا رسيد، حضرت اين فرموده خداى سبحان

 و سپس روح پاآش به )ِلِمْثِل هَذا َفْلَيْعَمِل اْلَعاِمُلوَن(: عنوان آخرين سخن بر زبان آورد
 .جنان پر آشيد

 

 مراسم دفن و سوگوارى

 به تجهيز و غسل و آفن و دفن پيكر پاك )عليهما السالم(امام حسن و امام حسين
 با جمعى از اعضاى خانواده و )عليه السالم(امام حسن.  پرداختند)عليه السالم(اميرمؤمنان

آن گاه جسم شريف آن بزرگوار را به . ياراِن حضرت، بر بدن مطّهر پدر نماز گزارد
اش حمل آرده و در نجف نزديك آوفه به خاك سپرده شد و تمام اين امور  جايگاه ابدى

 )٤٣٤(.شبانه انجام پذيرفت

چنين )عليه السالم(وحان به پا خاست و در سوگ اميرمؤمنانسپس صعصعة بن ص
 :سخن گفت

ات  به راستى زادگاهت پاك و پيراسته و صبر و بردبارى! شهادت گوارايت باد! اى ابو الحسن

به آرزوى خود رسيدى و تجارتى سودمند انجام دادى، . فراوان و جهادت در راه خدا بس عظيم بود

داوند با مژده خود تو را به پيشگاه خويش پذيرا شد و فرشتگانش تو بر خداى خويش وارد شدى و خ

آرميدى و خداوند تو را در جوار آن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(در آنار رسول اآرم. را در ميان گرفتند

پيوستى و از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بزرگوار آرامت بخشيد، به رتبه و جايگاه برادرت رسول خدا

 .اب گشتىدست او سير

ات عمل آنيم، با دوستانت  ات را بيابيم و به شيوه از خدا مسئلت دارم بر ما مّنت نهد تا توفيق پيروى

دوستى و با دشمنانت دشمنى ورزيم و خداوند ما را در جمع دوستدارانت محشور گرداند، تو به 
                                                           

صالح  چاپ صبحى ٤٧ها شماره  ، چاپ مؤسسه اعملى، نيز به نهج البالغه بخش نامه١١٤ / ٤تاريخ طبرى .  ٤٣٣
 .مراجعه شود

 .٢٩٠ / ٤٢بحار االنوار .  ٤٣٤



ائل نگشت، در آنار موهبتى دست يافتى آه هيچ آس بدان نرسيد و به مقامى رسيدى آه آسى بدان ن

در راه خدا جانانه به مبارزه و جهاد پرداختى و دين خدا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(برادرت رسول خدا

هاى الهى را بپا داشتى و فتنه و  را آن گونه آه شايسته بود استوار ساختى به نحوى آه سّنت

جا گشت و ايمان سامان گرفت، ها را از ميان برداشتى، اسالم بدين وسيله استوار و پا بر  آشوب

 .هايم بر تو باد برترين درود و سالم

 :و سپس افزود

صلى اهللا عليه وآله (خدا ترين خويشاوند رسول خداوند جايگاهت را ارج و عظمت بخشيد، تو نزديك

بودى، قبل از ديگران اسالم آوردى و ايمانت از همه برتر و در شجاعت سرآمد همگان بودى، )وسلم

ز همه براى مبارزه در راه خدا از جان خويش مايه گذاشتى، در اعمال نيك، بيش از ديگران و بيش ا

 .سهيم بودى، خداوند ما را از اجر و پاداشى آه بايد به واسطه تو نصيبمان شود، محروم نسازد

 هاى شّر بود، ولى فقداِن تو، آليد هر شرارت و قفل زندگى ات آليدهاى خير و قفل! به خدا سوگند

هاى خدا از هر سو به آنان رو  هر خير و نيكى است اگر مردم به سخنت گوش سپرده بودند، نعمت

 )٤٣٥(.آورد ولى قدر تو را نشناختند و دنيا را بر آخرت ترجيح دادند مى

 

                                                           
 .٢٩٥ / ٤٢بحار االنوار .  ٤٣٥



 



 

 

 

 بخش ششم

 )عليه السالم(ميراث علمى امام على بن ابى طالب

 

صلى اهللا عليه وآله ( پس از رحلت رسول اآرم)عليه السالم(در نخستين عملى آه اميرمؤمنان

.  ـ و به سفارش آن بزرگوار ـ بدان اهتمام ورزيد، به گرد آورى قرآن آريم پرداخت)وسلم
 گرد آورد به حسب نزول آيات تنظيم، و با دارا بودِن )عليه السالم(قرآنى آه امير المؤمنين

بى مانندى در مورد شأن نزول آيات و تفسير و تأويلى آه مسلمانان بدان نياز اطالعات 
اين قرآن را بر خليفه اّول عرضه آرد، )عليه السالم(امام. داشتند از امتياز برخوردار بود

 بدانان گوشزد آرد از آن پس بدان )عليه السالم(امام. ما نيازى به اين قرآن نداريم: وى گفت
د يافت و چنين نيز شد و معروف است آه آن قرآن را فرزندان امير قرآن دست نخواهن

 .برند المؤمنين يكى پس از ديگرى به ارث مى

به جاى مانده آه احكام ديات در آن » صحيفه« نوشتارى به نام )عليه السالم(از امام على
 نيز نوشتار ديگرى. اند آمده است و بخارى و مسلم و احمد حنبل از آن روايت نقل آرده

از آن بزرگوار به يادگار مانده آه آليه مسايل حرام و حالل مورد نياز » الجامعه«به نام 
 در بيان خويش )عليه السالم(امام صادق. مردم را در بر دارد و در آن گرد آورى شده است

طول آن صحيفه را هفتاد ذراع دانسته آه، تمام مسائل مورد نياز مردم حتى ديه 
 .آمده استخراشيدگى در آن 

آليه حوادث و رخدادهاى آينده و آتب آسمانى پيامبران گذشته را در » الجفر«آتاب 
شباهت دارد آه حضرت پس از )عليها السالم(خود جاى داده است و به مصحف فاطمه

 )٤٣٦(.فرمود شد در آن امالء مى رحلت پدر بزرگوارش مفاهيمى را آه به وى الهام مى
همه اين آتب از ميراث امامت به شمار آمده هر امام آن را به امامى ديگر منتقل 

 .ساخت مى

ها و سخنان  ها و نامه بهجمعى از دانشمندان مسلمان به گرد آورى خط
هايى متناسب با اهداف گردآورنده، نامگذارى   پرداخته و به نام)عليه السالم(اميرالمؤمنين

                                                           
 / ١عشر  ، باب ذآر الصحيفه و الجفر و الجامعه و مصحف فاطمه، نيز به سيرة االئمة االثنى١اصول آافى ج .  ٤٣٦

 . مراجعه شود٢٩٤ ـ ٢٧٤ و ٩٩ ـ ٩٦



است آه » نهج البالغه«ترين مجموعه گرد آورى شده  نخستين و معروف. شده است
جمع آورى شده، اين آتاب حاوى دل انگيزترين )  هـ٤٠٤(توسط سيد رضى متوفاى 

ها و  هاى گوناگون اعتقادى و اخالقى و سيستم  در زمينه)عليه السالم(انديشه امامافكار و 
هاى حكومتى و مديريت و تاريخ و اجتماع و روانشناسى و دعا و نيايش و عبادت  نظام

ها و سفارشات و سخنان بليغ آن بزرگوار است، جمع ديگرى از انديشمندان به  و نامه
ها نشده پرداخته و آن را  آورى آن وّفق به جمعگرد آورى مطالبى آه سيد رضى م

 .اند مستدرآات نهج البالغه ناميده

 از رسول )عليه السالم(با گرد آورى موضوعاتى آه امام على)  هـ٣٠٣(نسايى متوفاى 
 .ناميده است » )عليه السالم(مسند امام على« روايت آرده، آن را )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا

آميز حضرت را  سخنان آوتاه حكمت)  هـ٥٥٠ و ٥٢٠هاى  ين سالمتوفاى ب(آمدى 
 .نام نهاده است» ُغرر الِحَكم ودرُر الكلم«جمع آورى و آن را 

را )عليه السالم(سخنان امام)  هـ٥٨٣ و ٥٢٢هاى  متوفاى بين سال(ابو اسحاق وطواط 
آرده و نامگذارى » مطلوب آل طالب من آالم على بن ابى طالب«جمع آورى و آن را 

 به يادگار مانده )عليه السالم(از امام على» مأة آلمه«آتاب )  هـ٢٥٥(ازجاحظ متوفاى 
همت » نثر اللئالى«و طبرسى صاحب مجمع البيان به جمع آورى آتابى به نام . است

ها و  اى از خطبه از نصر بن مزاحم شامل مجموعه» وقعة صفين«گمارده و آتاب 
مجموعه دعاهايى است آه از » صحيفه علويه« است و )ه السالمعلي(هاى امير المؤمنين نامه

 .است  به جاى مانده)عليه السالم(وجود مقدس اميرالمؤمنين

 

 البالغه با نهج

نيز معجزه امامت » نهج البالغه«آيد،  اگر قرآن آريم، معجزه نبوت به شمار مى
در تمام عبارات و جاى نهال خرد و انديشه بزرگى آه به شيوه علوى تجّلى يافته و . است

شود، از ناحيه پيامبر عظيم الشأن اسالم با الهام از  جاى نهج البالغه به وضوح ديده مى
زند   از آن دم مى)عليه السالم(در هر موضوعى آه امام. وحى الهى ريشه دوانيده است

 روشنى  را)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيشاپيش آن نور خدا را پرتوافكن و هدايت رسول اآرم
 )٤٣٧(.بينيد بخش راه آن مى

                                                           
 .، تأليف محمد صادق صدر٤٠٢حياة امير المؤمنين فى عهد النبّى .  ٤٣٧



 سر چشمه فصاحت و خاستگاه بالغت )عليه السالم(اميرالمؤمنين: به گفته سيد رضى 
هاى بالغت از ناحيه آن حضرت پديدار و قوانينش از آن بزرگوار گرفته  است، نهان

بى از شيوه و روش آن امام ُهمام پيروى آرده و هر واعظ بليغى از شده است هر خطي
سخن او آمك گرفته است، با اين همه، آسى نتوانسته به بالغت آن شخصيت گرانمايه 

است و از آن بوى خوش سخن پيامبر به  اى از علم الهى دست يابد، زيرا سخنش نمونه
 .مشام مى رسد

 

 

 

 خرد، دانش ،شناخت

 ]:فرمايد  مى)عليه السالم(امام على [

هيچ ثروتى چون عقل و ِخَرد، و هيچ فقرى مانند جهل و نادانى نيست، عقل سرچشمه خير و  . ١

 .ترين امتياز و زيباترين زينت است برجسته

 عقل و ِخرد پيك حق و پابرجاترين ارآان است، شخصيت . ٢

 .پذيراست ل و خرد انجامآدمى به عقل و ِخرد او بستگى دارد و اصالح هر آارى با عق

هاى اخالقى خويش را با حلم و برد  علم و دانش، پوشش است و عقل و ِخرد شمشير ُبّرنده، آاستى . ٣

 .اى شفاف است ات بپوشان و به وسيله عقل و ِخرد خويش، با هواى نفس خود مبارزه نما، انديشه، آيينه بارى

س، رهبر لشكريان شيطان است، نفس آدمى جذب آننده عقل و خرد، فرمانده سپاه رحمان و هوا و هو . ٤

 .گيرد دوست، هر يك بر ديگرى چيره شود، در نفس آدمى جاى مى ميان آن

بخشد و اگر در  ترين بهره فرد، عقل و ِخرد اوست، اگر شخص به ذّلت افتد او را عّزت مى برجسته . ٥

راهى دچار شود، وى را رهنمون  و اگر سخن مى بخشد، و اگر به گم ورطه سقوط گرفتار آيد، او را رهايى

 .سازد بگويد اشتباهاتش را بر طرف مى

برترين مردم نزد خداوند آسى است آه عقل و ِخرد خويش را زنده و شهوت خود را بميراند و  . ٦

 .خويشتن را براى اصالح آخرِت خود به زحمت اندازد

ت، تا مؤمن از عقل و خرد برخوردار نباشد ايمان دين به اندازه عقل و خرد، از آدمى خواسته شده اس. ٧

 .ارزش هر انسانى به عقل و ِخرد اوست. نياورده است

 : عقل را چنين معرفى نموده است)عليه السالم(امام . ٨

 .الف ـ عقل و ِخَرد، يعنى پرهيز از گناه و دور انديشى و قاطعانه تصميم گرفتن

 .ب ـ عقل و خرد، اساس علم و دانش، و ُمبّلِغ درك و فهم است



 .يابد اى است آه با علم و دانش و تجربه افزايش مى ج ـ عقل و خرد غريزه

 .آنند ها جلوگيرى مى ها از آن شود آه عقل هايى عارض مى ها بد انديشى د ـ بر دل

 .هـ ـ غريزه عقل، از آارهاى ناپسند رو گردان است

 .ها را تشخيص دهد ند آسى است آه از ميان دو عنصر بد، بهترين آنو ـ خردم

 

 

  قرآن و سّنت نبوى 

 : درمورد قرآن فرمود)عليه السالم(امام

آتابى بر شما نازل آرد آه روشنگر همه چيز است پيامبرش را مدتى ميان شما ماندگار ساخت تا . ١

  آسمانيش آن را بازگوبراى او و شما آيينى آه مورد رضاى وى بوده ـ و آتاب

 .آند ـ تكميل نمايد مى

گويد، اّما  سخن نمى) با زبان عادى(اين نور، همان قرآن است، آن را به سخن آريد، اگر چه هرگز . ٢

 :دهم من از جانب آن شما را آگاهى مى

 دارد، ها و نظم حيات اجتماعى شما وجود در قرآن، علوم آينده و اخبار گذشته، داروى بيمارى! بدانيد

درباره خدا سخنى به خالف . گويد و برخى، گواه بعض ديگر است بعضى از آن، از برخى ديگر سخن مى

سازد، آژى در آن راه ندارد، تا نياز به اصالح  نگفته و آسى آه با آن مصاحبت آند وى را از خدا جدا نمى

كرارش موجب آهنگى و يا ناراحتى آند تا پوزش بطلبد، ت گردد و خطا نمى نمودن داشته باشد و منحرف نمى

ها را جز با  هايش پايانى ندارد و تاريكى پذيرد و نو آورى هايش پايان نمى گردد، شگفتى قدرت شنوايى نمى

براى قلب و انديشه جاليى جز قرآن ... ها در قرآن است، توان بخشيد، بهار دل هاى آن، فروغى نمى چراغ

هاى عدالت و غديرهاى  ها و درياهاى دانش و بستان مان است، چشمهتوان يافت، قرآن معدن و مرآز اي نمى

 .آيد آن است و پايه و بنيان اسالم به شمار مى

هاى مطمئن آن است دريايى است آه بهره گيران تشنه آام، تمام آبش را  نهرهاى زالل حق و سرزمين

ورى است آه هر چند از آن برگيرند از توانند از آن بكاهند، آبشخ توانند آشيد و چشمه هايى است آه نمى نمى

خداوند قرآن را فرو نشاننده عطِش دانشمندان، باران بهارى قلب درك آنندگان و جاده ... شود آن آاسته نمى

قرآن براى آن آس آه آن را حفظ آند دانش و براى آسى آه روايت آند، ... وسيع صالحان قرار داده است

قرآن بهبودى . شود قضاوت و داورى نمايد حكم و فرمان الهى تلقى مىگفتارى پر ارزش و براى آن آس آه 

و دارويى است آه پس از آن، بيمارى باقى نخواهد ... آورد ها وحشت نمى بخشى است آه با وجود آن بيمارى

هاى خود از قرآن شفا و بهبودى بطلبيد، و براى پيروزى بر شدائد و مشكالت از آن يارى  ماند، براى بيمارى

 )٤٣٨(.است ها يعنى آفر و نفاق و گمراهى و ضاللت، آمده وييد، زيرا در قرآن شفاى بزرگترين بيمارىج

                                                           
 . نهج البالغه، چاپ صبحى صالح مراجعه شود١٧به خطبه .  ٤٣٨



 مردم را به عمل بر )صلى اهللا عليه وآله وسلم( در مورد سّنت رسول اآرم)عليه السالم(امام
 را در رساندن سّنت )عليهم السالم(مواضع درخشان ائمهطبق آن فراخوانده و موقعيت و 

 را )صلى اهللا عليه وآله وسلم(صحيح به اّمت، روشن ساخته است و مواردى از سّنت رسول خدا
اند احيا نموده و به بيان علل و اسباب انحراف از مسير  آه باطل گرايان به تباهى آشانده

 :سّنت پرداخته است، آن جا آه فرمود

هاست، رفتارتان را باروش پيامبر تطبيق   و رسم پيامبرتان پيروى آنيد آه بهترين راه و رسماز راه

 .هاست ترين روش دهيد، آه هدايت آننده

 :و فرمود

 .اونهد ترين بندگان نزد خدا آسى است آه از پيامبرش سرمشق گيرد و گام جاى گام محبوب

 :نيز فرمود

 . رهبرى پيامبر را بپذير و در طريق نجات و رستگارى، او را پيشواى خود بدان

 :هم چنين فرمود

ناسخ و منسوخ، . آن چه ميان مردم شايع است، هم احاديث حق است و هم باطل، هم راست و هم دروغ

ظن و گمان عام و خاص، محكم ومتشابه، هم احاديثى است آه به خوبى حفظ شده و هم رواياتى است آه با 

 آن قدر به آن بزرگوار دروغ بسته شد آه به پا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(روايت شده است، در عصر پيامبر

هر آس عمدًا به من دروغ ببندد، بايد جايگاه خويش را در آتش دوزخ : خاست و خطابه ايراد آرد و فرمود

 انتخاب آند

آنان زندگى علم ... توان مقايسه آرد  نمى) عليه وآله وسلمصلى اهللا(هيچ يك از اين امت را با خاندان پيامبر

اند و پناهگاه مردم، به وسيله  با حق مخالف نيستند و در آن اختالفى ندارند، ارآان اسالم... و مرگ جهل اند

ها حق به نصاب خود رسيد و باطل ريشه آن گرديد و زباِن باطل، از ُبن برآنده شد، دين را توأم با  آن

آنان جايگاه اسرار خدا و ملجأ فرمان او و ظرف . يرى و عمل، درك آردند، نه تنها شنيدن و نقل آردنفراگ

هاى  هاى استوار دين و آيين او، چراغ هاى او هستند و آوه دانش اويند، مرجع احكام الهى، پناهگاه آتاب

 ;اند  بردبارىها، معادن دانش و خاستگاه حلم و ها، چشمه سارهاى حكمت روشنى بخش تاريكى

 :و فرمود

من نشانه و دليل روشنى بر حقانّيت خود از ناحيه پروردگار خويش دارم، و در راه روشنى حرآت 

 )٤٣٩(.ام هاى گوناگون برگزيده آنم آه آن را از ميان راه مى

 

 توحيد و عدل و معاد

 : پيرامون إثبات وجود خداى متعال فرمود)عليه السالم(امام

                                                           
 .١١٧ ـ ١٠٩: ، تصنيف غرر الحكم١٠١ و ٥٣ ـ ٤٢: معجم موضوعى نهج البالغه.  ٤٣٩ 



الحمد لّله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزلّيته وباشتباههم على أن ال شبه «
 ;»له

 .ها دليل أزلّيت اوست سزد آه آفرينش مخلوقاتش دليل وجود وى و حادث بودن آن ستايش خدايى را مى

 :و نيز فرمود

او با ... بيند هاى خدا را مى آند در حالى آه آفريده از آسى آه در خدا شك و ترديد مىدر شگفتم 

گر  ها، آشكارا جلوه هاى تدبير و نظام محكمى آه به ما ارائه داده عظمت خويش را در برابر انديشه نشانه

 .ساخته است

 :داد اى؟ پاسخ وآن گاه آه از آن بزرگوار سؤال شد آيا پروردگار خود را ديده

 ;»وآيف أعبد رّبًا لم أره؟«

 .نمايم ام پرستش سزد، پروردگارى را آه نديده چگونه مى

 :سپس فرمود

عظم عن أن تثبت ... ال ُتدرآه العيون بمشاهدة العيان ولكن ُتدرآه القلوب بحقائق االيمان«
 ;»ربوبّيته باحاطة قلب او بصر

 ...آنند  نيروى حقيقِت ايمان، وى را درك مىها با بيند، اما دل ها هرگز او را آشكارا نمى چشم

 :در دعاى آن حضرت معروف به دعاى صباح آمده است

اى آن آه خود بر ذات مقدس خويش داللت دارد و از مشابهت با آفريدگانش پيراسته و از نزديك بودن به 

 دور است و به هر ها ها نزديك و ازگردش چشم هاى آفريدگانش برتر است، اى آسى آه به نهاد دل چگونگى

 .آن چه بود قبل از به وجود آمدنش آگاهى داشت

هاى آسمانى و زمينى قدرِت   خطبه علوى خويش را سرشار از نشانه)عليه السالم(امام
هاى  نشانه. ها به تفصيل سخن گفت الهى ايراد فرمود و آگاهانه و با بصيرت در آن

العه آننده را در برابر عظمِت او، اى تشريح آرد آه مط قدرت و عظمت خدا را به گونه
هاى آن بزرگ مرد گوش بسپارد،  ايمان و خضوع بخشيد به نحوى آه هر آس به خطبه

اگر ! به خدا سوگند: مالحظه خواهد آرد آه حضرت همان گونه است آه خود فرمود
 .شود ها نيز آنار رود، بر يقين من چيزى افزوده نمى پرده

 مورد صفات خداى متعال تصويرى دقيق ارائه داده است  در)عليه السالم(اميرمؤمنان
آه در مباحث دقيق فلسفى معيار تلقى شده و به منزله آليدى است براى ورود به چنين 

ها در آن به گمراهى و  مباحثى آه اگر هدايِت جهت دهنده الهى وجود نداشته باشد انديشه
 .شوند انحراف گرفتار مى

 : فرمود)عليه السالم(امام



مال توحيد و شهادت بر يگانگى خدا، اخالص است و آمال اخالصش آن است آه وى را از صفات آ

دهد، غير از موصوف و هر موصوفى  ممكنات پيراسته دارند، چه اين آه هر صفتى گواهى مى

توصيف آند وى را ) صفات ممكنات(آن آس آه خدا را به . دهد آه غير از صفت است گواهى مى

انسته و آن آه وى را مقرون به چيزى قرار دهد، در ذات او تعّدد قائل شده است و به چيزى مقرون د

هر آس در ذات مقدس او قائل به تعدد شود، اجزايى برايش تصور آرده است و آن آس آه اجزايى 

آند و آن آس  براى او قائل شود وى را نشناخته است، وآسى آه او را نشناسد به سوى او اشاره مى

 او اشاره آند، برايش حّد و مرزى تعيين آرده است و آسى آه او را محدود بداند وى را آه به سوى

او همواره بوده است و از چيزى به وجود نيامده و وجودى است آه سابقه ... به شمارش آورده است

 ها بيگانه ها نيست و مغاير با همه چيز است ولى از آن عدم ندارد، با همه چيز هست اّما قرين آن

 .نيست

 :فرمايد  با استدالل بر يگانگى خدا مى)عليه السالم(امام

آمدند و آثار ُملك  اگر پروردگارت شريكى داشت، رسوالن آن شريك نيز به سوى تو مى! پسرم بدان

هيچ آس مانند رسول ! شناختى، پسرم بدان ديدى و افعال و صفاتش را مى و قدرتش را مى

 .اش راپذيرا باش  درمورد يگانگى خدا سخن نگفته است، رهبرى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم

 :حضرت درباره عدل خداوند فرمود

خداوند برتر از آن است آه نسبت به بندگانش ستم روا دارد، درباره آفريدگانش به عدل و داد رفتار 

 .آند ها به عدالت حكم مى آند و در اجراى احكام ميان آن مى

 :و نيز فرمود

حكم خداوند در مورد . را جز به نيكى امر نكرده و جز از قبيح و زشتى باز نداشته استخداوند تو 

آند  ها و زمين يكسان است، خداوند هيچ گاه انسانى را به خاطر عملى وارد بهشت نمى اهل آسمان

 .باشد اى را از آن بيرون آرده آه در اثر همان آار فرشته

 

 رهبرى الهى

اى آه خدا آنان را براى هدايت بندگانش  هدايت الهى از طريق رهبران شايسته
برگزيده، سّنت هميشگى خداوند در مورد آن دسته از آفريدگان خويش بوده است آه از 

 .مند و به اراده و اختيار مسّلحشان ساخته است انديشه و دانش بهره

هاى  ترين آفريده ان برگزيدهاين سّنت الهى براى بشر با گزينش حضرت آدم به عنو
 ...گردد او، آغاز مى

را پس از توبه از بهشت به زمين فرستاد تا با نسل خود زمين را آباد سازد و بدين ] آدم[خداوند او 

پس از مرگ حضرت آدم، زمين را خالى از حّجت نگذاشت و . وسيله حجت را بر بندگان تمام آرد

هاى خود را قرن به  ها و دليل حّجت.  پيوندى برقرار آردميان فرزندان آن حضرت و شناسايى خود



ها را  ُذرّيه پاك آن... قرن بر زبان پيامبران برگزيده و حامالن رسالت خويش براى آنان اقامه نمود

در بهترين جايگاه به وديعه نهاد، و در بهترين مكان مستقر ساخت از ُصلب آريمانه پدران به 

 را به عنوان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(و پيامبر ما حضرت محمد... نمودهاى پاك مادران منتقل  رحم

ها و از همان درختى آه پيامبران و امينان درگاه  ترين و عزيزترين خاندان آخرين پيامبر از اصيل

 .خود را آفريده بود، به وجود آورد

هى بر آنان و  زهد و شجاعت و تواضع و فروتنى پيامبران و نظارت ال)عليه السالم(امام
ها به وسيله آزمايش و گرفتارى و اذيت و آزارى را آه در راه خداديدند، به  تربيت آن

هايى آه در تبليغ  تصوير آشيده و به بيان وظايف آنان پرداخته است وظايف و مسؤليت
و دعوت به سوى خدا و مژده و بيم دادن و اقامه حكم الهى در زمين و هدايت و ارشاد 

 .ايى آنان از بند جهل و گمراهى و مبارزه با دشمناِن خدّا تجّسم داشتمردم با ره

روند هدايت الهى طى روزگاران تا قيامت ادامه خواهد داشت و زمين از حجت خدا 
هاى الهى و  خالى نخواهد ماند يا آشكار است و شناخته شده و يا بيمناك و پنهان، تا حجت

صلى اهللا (ايان يافتن نبّوت به وجود مقدس خاتم االنبياءبا پ... هاى او به تباهى نگرايد نشانه

هايند،   مسئوليت هدايت و ارشاد مردم به عترت پاك پيامبر آه برترين عترت)عليه وآله وسلم
آنان آه اگر سخن گويند به راستى سخن گويند و اگر سكوت آنند، آسى . موآول گرديد

لت و جايگاه آمد و شد فرشتگان و بر آنان پيشى نگيرد، شجره نبّوت و خاستگاه رسا
ترين مقام و  اند و در پيشگاه خدا از پر ارج هاى حكمت معادن علم و دانش و چشمه

 .رتبه برخوردارند

به وسيله ... آند هاى آشكار خود را حفظ مى ها و نشانه خداوند به وسيله آنان حجت
اى  شوند، آيات آريمه مىشود و آنان به وسيله قرآن شناخته  آنان آتاب الهى دانسته مى

هاى علوم خداى رحمان و راسخان در علم و  در حق آنان نازل شده است و گنج
 .اند دانش

ها و ظاهرشان گوياى باطن آنان و  حلم و برد بارى آنان حاآى از علم و دانش آن
هرگز با حق مخالفت نمىورزند و در آن . هاست سكوتشان حاآى از حكمِت منطق آن

اند به وسيله آنان حق به  اند و پناهگاه تمّسك مردم ند، پايه و ارآان اسالماختالف ندار
اند، غّلو آننده بايد  نصاب خود رسيد و باطل ريشه آن گرديد، اساس دين و ارآان يقين

هاى واليت و حكومت  به سوى آنان باز گردد، و عقب مانده بايد بدانان بپيوندد، ويژگى
 .ر و وراثت وى ميان آن بزرگواران استاز آِن عترت و وصّيِت پيامب

بيت،   با تأآيد بر موقعيت رهبرى فكرى و سياسى اهل)عليه السالم(امام على
 معّين فرموده )صلى اهللا عليه وآله وسلم(جاآردن رهبرى را از جايگاهى آه رسول خدا جابه

 را بود، محكوم نمود و با اين آه ناگزير شد از حق خويش بگذرد، خط و مشى خلفا



هاى َنَبوى را در امر رهبرى پس از  مختصر و مشروح مورد اعتراض قرار داد، طرح
اى   خالصانه ارائه داد و براى احقاق حِق مردم به گونه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

اى تالش آرد آه با حساسّيت شرايط و اوضاعى آه بر دولت و اّمت  حكيمانه و به شيوه
ن، حكمفرما بود، سازگارى داشت و توانست در اين زمينه نظريه اسالمى در آن دورا

آاملى ارائه دهد و براى اجراى آن در صورت به وجود آمدن شرايط، تدارك الزم را 
 )٤٤٠(.ببيند

 

 )عليه السالم(امام مهدى

، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(س از رسول اآرمبا وجود تفرقه و پراآندگى در جامعه آشفته پ
 را )عليه السالم( مژده ظهور امام مهدى منتظر)عليه السالم(قرآن آريم و رسول خدا و امام على

 : فرمود)عليه السالم(اميرمؤمنان : به جهانيان عرضه آردند

ر از خاندان ـ فردا آه مرآز حوادث است ـ آسى بر شما حكومت خواهد آرد آه غي! به هوش باشيد

ها را بر اعمال و آردار بدشان آيفر خواهد داد،  هاست، وى ُعّمال و آارگزاران حكومت حكومت

سازد و آليدهايش را تسليم وى  را براى او خارج مى) معادن طال و نقره(هاى دلش  زمين ميوه

اد و آتاب و خواهد نمود، آن گاه عدالت گسترى و روش پيامبر در عدالت را به شماارائه خواهد د

 )٤٤١(.خواهدساخت اند، زنده سنت را آه پيش از او مرده

 ارائه داد ديدگاهى دقيق، مشخص، روشن و آامًال آشكار )عليه السالم(ديدگاهى آه امام
جهان اسالم بلكه و در به وجود آمدِن نهضت و قيامى جهانى متبلور است آه وضعّيت 

 .بشرّيت را سامان بخشد

 :فرمايد  در مورد رهبرى اين قيام و نهضت مى)عليه السالم(امام على

) )عليه السالم(مهدى(دهند او  هاى خويش قرار مى زمانى آه مردم هدايت را تحت الشعاع خواسته

ن را به رأى و دارد، و آن گاه آه مردم قرآ ها را تحت الشعاع هدايت الهى مقرر مى خواسته

 )٤٤٢(.سازد گيرد و تابع آن مى آنند، او آراء و نظرات را از قرآن مى هاى خود تفسير مى خواسته

عليه ( پيرامون امام مهدى)عليه السالم(مؤسسه نهج البالغه، احاديثى را آه از امام على

مى گردد، در يك جلد تدوين و گرد  روايت بالغ ٢٩١ها بر  وارد شده و مجموع آن)السالم
عليه ( روايت پيرامون نام مبارك حضرت مهدى١٤از اين مجموعه . آوردى نموده است

 مورد ارتباط به َنَسب حضرت دارد آه وى از ٧٧و صفات و دعاى آن حضرت و )السالم
زندان بلكه از فر)عليهما السالم(قريش و از بنى هاشم و اهل بيت و از فرزندان على و فاطمه

 ٤٥آيد و   بوده و خود، يكى از پيشوايان دوازده گانه به شمار مى)عليه السالم(امام حسين
                                                           

 .٤٤٥ ـ ٣٧٤ و ١١٦ ـ ٨٧معجم موضوعى نهج البالغه .  ٤٤٠
 .١٣٨نهج البالغه خطبه .  ٤٤١
 .١٣٨نهج البالغه خطبه .  ٤٤٢



البالغه و اشعار امير المؤمنين اختصاص دارد  روايت به حضرت مهدى در قرآن و نهج
 روايت ١٢هاى سياه و  و پرچم)عليه السالم( حديث پيرامون ياران حضرت مهدى٢٣و 

 و رنج و گرفتارى )عليه السالم( حديث به غيبت حضرت مهدى٢٦ال و درباره سفيانى و دّج
 روايت درباره آشوب و ٧٥شيعيان درزمان غيبت و فضيلِت انتظار فرج ارتباط دارد و 

هاى ظهور و پس از ظهور و داّبة  و نشانه)عليه السالم(هاى قبل از حضرت مهدى فتنه
يلت مسجد آوفه و خروج مردى  حديث ارتباط به فض١٩االرض و يأجوج و مأجوج و 

 از مشرق زمين دارد آه هشت ماه شمشير بر گردن آويخته است )عليهم السالم(بيت از اهل
اين مرد از فرزندان فاطمه نيست و : گويند اى آه مردم با سوگند به خدا، مى به گونه

 و حكومت آن )عليه السالم(سپس بيان وضعيت زمين در هنگامه ظهور حضرت مهدى
 .است  و چگونگى خاتمه يافتن دين به واسطه آن بزرگوار تشريح شدهحضرت

 : فرمود)عليه السالم(امام

! يا آميل... يختمه)عليه السالم(ما ِمن علم إّال وأنا أفتحه وما من ّسر إّال والقائم! يا آميل«
 )٤٤٣(...البّد لماضيكم من أوبة، والبّد لنا فيكم من غلبه

بنا يختم الدين آما بنا ُفتح، وبنا يستنقذون ِمن ضاللة الفتنة آما استنقذوا من ضاللة 
الشرك و بنا يؤّلف اهللا قلوبهم فى الدين بعد عداوة الفتنة آما أّلف بين قلوبهم ودينهم 

وأخرجت األرض ، ولو قد قام قائمنا، ألنزلت السماء قطرها )٤٤٤(بعد عداوة الشرك
نباتها، وليذهب الشحناء من قلوب العباد، وأصلحت السباع والبهائم حتى تمشى المرأة 
من العراق الى الشام ال تضع قدمها إّال على النبات وعل رأسها زينتها ال يهيجها َسُبع 

 )٤٤٥(;»وال تخافه

اى . دارد  از هر راز و رمزى پرده مى)عليه السالم(گشايم و قائم باب هر دانشى را من مى: اى آميل

 .گذشته شما خواه نا خواه بايد برگردد و روزى ما، پيروز خواهيم شد! آميل

پذيرد، مردم به واسطه ما از   وسيله ما آغاز شد، به وسيله ما نيز پايان مىدين همان گونه آه به

يابند همان گونه آه از گمراهِى شرك نجات يافتند، خداوند به  گرفتارى در فتنه و آشوب رهايى مى

دهد، در صورتى آه قبًال با هم دشمنى داشتند،  هاى آنان را در دين با يكديگر ُالفت مى واسطه ما دل

 .ها را پس از دشمنى شرك، به يكديگر نزديك مى گرداند ن آه دل و دين آنچنا

روياند و  فرستد و زمين گياهان خود را مى و هر گاه قائم ما قيام آند آسمان باران خويش را فرو مى

شود و درندگان و حيوانات نيز، به آسى آزارى نمى  هاى بندگان ريشه آن مى آينه و عداوت، از دل

تواند در آمال امنيت و آزادى فاصله ميان عراق و شام را بپيمايد  اى آه يك زن مى ه گونهرسانند، ب

                                                           
 .٣١ ـ ٢٤بشارة المصطفى .  ٤٤٣
 .٨٥ ـ ٨٤مالحم ابن طاوس .  ٤٤٤
 به جلِد اّول موسوعة )عليه السالم(، در خصوص روايات پيرامون حضرت مهدى٤١٨ / ٢حضال صدوق .  ٤٤٥

 .احاديث امير المؤمنين از مؤسسه نهج البالغه مراجعه شود



ها ننهد، در حالى آه جواهرات و زر و زيور خود را  و پاى خويش را جز بر سبزه زارها و بوستان

 .آند رساند و نه خطرى او را تهديد مى اى او را آسيب مى نيز با خود دارد، نه درنده

 

 و اصول حكومت اسالمىفلسفه 

اى عملى و بى مانند   نمونه)صلى اهللا عليه وآله وسلم( پس از عصر نبّى اآرم)عليه السالم(امام
اى آامل و داراى ابعادى منسجم مقرون  از حكومت اسالمى ارائه داد و آن را با نظريه

نروايى ساخت آه در منشور معروف آن بزرگوار به مالك اشتر آن گاه آه وى را به فرما
جامعه شناسان در شرح و تفصيل و تبيين و مقايسه اين . مصر گمارد، متبلور است

اند، اين منشور خود  هاى حكومتى، اهتمام فراوان مبذول داشته منشور با ديگر نظام
از )عليهم السالم( است آه به وسيله آن مكتِب اهل بيت)عليه السالم(دليلى از دالئل امامت امام

آشند، متمايز  يى آه نام اسالم و خالفت اسالمى را با خود يدك مىها ساير جريان
افزون بر اين دستور العمِل اعجازآميز، موارد ديگرى از سخنان گهر بار آن . شود مى

بزرگمرد آه در نهج البالغه و غير آن به دستمان رسيده ما را بر به دست آوردِن ديدگاه 
مورد اصول و فروغ فلسفه و نظام حكومت، يارى  و اسالم در )عليه السالم(بى نظير امام

 .آنيم اى  فشرده به خطوط اصلى آن اشاره مى دهد آه به گونه مى

  با تأآيد بر لزوم برخوردارى از حكومت، آن را يك ضرورت)عليه السالم(امام

م ناگزير مرد; »البّد للناس ِمن امير، َبرٍّ او فاجر، واالمامُة نظام األمة«: اجتماعى دانسته است 

 و با اين به زمامدارى نيازمندند، خواه نيكو آار باشد و خواه بد آار، امامت و پيشوايى، نظام اّمت است
 :جمله بيان فرمود آه حكومت، آزمايشگاه زندگى است

 قدرت و حكومت است آه صفات پسنديده و ناپسند را ;»القدرة تظهر محمود الخصال ومذمومها«

 .سازد آشكار مى

ا تشريح اين آه حكومت، آااليى ناپايدار و زود گذر است و نبايد بدان حضرت ب
آورد، از دست  دولت، همان گونه آه رو مى; »الدولُة آما ُتقَبل ُتدبر«: فرمايد مغرور شد مى

حكومِت نمونه، حكومتى است آه ارزشى بوده و سزاوار زمينه :  سپس فرمودرود مى
 .سازى و برنامه ريزى باشد

 :هاى مهم دولِت نمونه عبارتند از ى نظام حكومت اسالمى و مسئوليتخطوط اصل

 ;آگاهى دادن به مردم . ١

 ;ايجاد عدل و داد . ٢

 ;حمايت و پشتيبانى از دين . ٣

 ;اقامه و اجراى حدود . ٤

 ;تربيت جامعه . ٥



 ;آوشش در پند و اندرز و ابالغ . ٦

 ;تواِن مالِى الزم، و بهبوِد وضع زندگى مردم . ٧

 ;دفاع از استقالل و آرامت اّمت . ٨

 ;امنّيت آامل داخلى . ٩

 ;آمك به محرومان . ١٠

 ;يارى دردمندان . ١١

 ;توجه به عمران و آبادى . ١٢

ترين عوامل پايدارى حكومِت اوست،  زمامدار نمونه بايد از برخى صفات آه مهم
 :برخوردار باشد از جمله 

 ;تسليم حق بودن . ١

 ;درك و شناخت امور . ٢

 ;بيان روشن و شفاف . ٣

 ;شجاعت در به پا دارى حق . ٤

 ;ُحسن نّيت . ٥

 ;احسان و نيكى به مردم . ٦

 ;پاآى نفس . ٧

 ;عدالت فرا گير . ٨

 ;تدبير و صرفه جويى . ٩

 ;انصاف . ١٠

 ;مهربانى . ١١

 ;بردبارى . ١٢

 ;دفاع از دين . ١٣

 ;تقواى زياد . ١٤

 ;مت و مسئوليتدرك اما . ١٥

 ;بيدارى . ١٦

 ;از مردم به اندازه، آار خواستن . ١٧

 ;مغرور نشدن به قدرت . ١٨

 ;او اى صحيح و تعيين مسئوليت هر فرد مطابق با شأن تقسيم آار به شيوه . ١٩

 ;بذل و بخشش در هر چه دارد، بى آن آه به اسراف بيانجامد . ٢٠



هاست آه  هاى حكومت عوامل سقوط و آفت سرشار از بيان )عليه السالم(سخنان امام
به زمامداران و آار گزاران و فرمانروايان براى چاره جويى از گرفتار آمدن به دام 

 :دهد، از آن جمله  ها هشدار مى آن

 ;جهل و نادانى . ١

 ;خود سرى و مشورت نكردن . ٢

 ;پيروى از هواى نفس . ٣

 ;گيرى تعّدد مراآز تصميم . ٤

 ;ايى و بى اهميتى به دينباطل گر . ٥

 ;جور و ستم . ٦

 ;فخر و تكّبر . ٧

 ;جلوگيرى از نيكى و احسان . ٨

 ;اسراف و تبذير . ٩

 ;غفلت . ١٠

 ;انتقامجويى . ١١

 ;تدبيرى بى . ١٢

 ;ها عبرت نگرفتن و عدم استفاده از تجربه . ١٣

 ;خواهى بسيار و اشتباهات فراوان پوزش . ١٤

 ;ها ارزشتباه ساختن اصول و  . ١٥

 ;هاى ادارى بر افراد شايسته مقدم داشتن اراذل و اوباش در ُپست . ١٦

ها، دليل انقراض  گماردن اراذل و اوباش و جوانان بى تجربه بر اداره دولت:  فرمود)عليه السالم(امام

 .هاست و از دست رفتن آن حكومت

 ;خيانت . ١٧

بندد، زمامدارى آه وزيرش به او  خت بر مىهر گاه خيانت پديد آيد، برآات الهى ر: حضرت فرمود

 .رود خيانت ورزد، تدبيرش به تباهى مى

 ;ضعف سياست . ١٨

ها و آفت توانمندان، ضعيف شمردن  آفِت زمامداران، ضعف سياست آن:  فرمود)عليه السالم(امام

 .اش زود هنگام است دشمن است، آن آس آه در تدبيرش تأخير آند، نابودى

 ;بد رفتارى . ١٩

 .است آفت زمامداران، بد رفتارى با مردم; »آفة الملوك سوء السيرة«: حضرت فرمود

 ;ناآارآمدى آارگزاران و فرمانروايان . ٢٠

 ;ضعف حمايت مردمى، از فرمانروا و زمامدار . ٢١



آفت حكومتدارى، ضعف حمايت مردمى ; »آفة الُملك ضعف الحماية«:  فرمود)عليه السالم(امام

 .است

 ;هاست هاى سقوط حكومت سوء ظن در مورد فرد خير خواه، از نشانه . ٢٢

 ;حرص و طمع و آزمندِى رهبران نسبت به لذائذ زندگى دنيوى . ٢٣

بزرگمرد، اهل ; »السّيد، من ال يصانع وال يخادع وال تغّرُه المطامع«:  فرمود)عليه السالم(امام

آز و  : و نيز فرمود.دارد فريبد و حرص و آز، او را به طمع وا نمى چاپلوسى و تمّلق نيست، آسى را نمى

 .سازد طمع، زمامدرا را خوار و ذليل مى

 

 عبادات و واجبات

 : فرمود)عليه السالم(امام على

إن اهللا سبحانه فرض عليكم فرائض فال تضّيعوها، وحّد لكم حدودًا فال تعتدوها، «
اآم عن أشياء فال تنتهكوها، وسكت عن اشياء ولم يدعها نسيانًا، فال تتكّلفوها، ونه

 ;»ولم يأمرآم إّال بَحَسن، ولم ينهكم إّال عن قبيح

ها را ضايع و تباه نسازيد و حدود و مرزهايى برايتان  خداوند فرائضى بر شما واجب آرده است آن

ى آه شما را نهى آرده حرمت نگهداريد و از امورى ها تجاوز نكنيد و از چيزهاي تعيين آرده، از آن

ها خود را به زحمت  آه ساآت شده نه به جهت فراموش آارى است، از اين رو، براى انجام آن

 .نيفكنيد

 :و نيز فرمود

 ;»عليك بحفظ آل أمر ال تعذر باضاعته«

 :و فرمود از آن چه آه با تباه ساختن آن معذور نيستى، مراقبت نما و آن را انجام ده

ها و آسب رضايت اوست،  نخستين چيزى آه براى خدا بر شما واجب است شكر و سپاس نعمت

خوش به حال آنان آه همواره خدا را اطاعت آنند و به انجام دستورات وى شتاب آنند و به انجام 

اگر ! آارهاى نيك بر يكديگر پيشى گيرند اگر آوتاهى آرديد، مبادا در انجام عبادات آوتاهى آنيد

قرار باشد مستحبات به انجام واجبات آسيب وارد آورند، ارزشى ندارند، هيچ عبادتى به پايه انجام 

 .رسد واجبات نمى

 به بيان فلسفه بخشى از احكام اسالمى توجه مبذول داشته و )عليه السالم(اميرمؤمنان
 :فرموده است

ماز را براى پاك شدن از آبر و خداوند، ايمان را به جهت تطهير دل از شرك واجب فرمود و ن

نخوت، زآات را سبب روزى ،روزه را آزمونى براى اخالص بندگان، حج را وسيله نزديكى 

مسلمانان با يكديگر، جهاد را براى سر بلندى اسالم، امر به معروف را به جهت اصالح توده مردم، 

ت جمعّيت، قصاص را براى نهى از منكر را براى باز داشتن بى ِخَردان، صله رحم را براى آثر



ها، اجراى حدود را براى بزرگداشت محرمات الهى و ترك ُشرِب خمر را براى حفظ  حفاظت خون

ها، ترك  ها، ترك زنا را براى حفظ نسل و سالمت عقل، دورى از دزدى را براى حفظ عّفت دست

نكارها، ترك دروغ لواط را به جهت افزايش نسل، شهادت و گواهى را براى اظهار حق در برابر ا

را به جهت احترام راستى، و اسالم را به عنوان مصونّيت از ترس و بيم، امامت را براى نظام امت، 

 .براى تعظيم مقام پيشوايى قرار داد) از ولّى أمر مسلمانان را(و طاعت و فرمانبردارى 

 :و نيز فرمود

 ;»اب جهنمزآاة البدِن الجهاد والصيام، وزيارة بيت اهللا أمن ِمن عذ«

 :و فرمود. زآات بدن، جهاد و روزه و زيارت خانه آعبه، مصونيت از عذاب دوزخ است

امر به معروف آن تا خود اهل معروف باشى و با دست و زبانت منكر را انكار نما و با تمام توان با 

ست، اهل منكر به مخالفت برخيز، هدف دين أمر به معروف و نهى از منكر و اجراى حدود الهى ا

جهاد، ستون دين، و راه و روِش سعادتمندان است، آن آس آه در مسير اجراى حق مبارزه آند، 

ها، ثواب جهاد  شود، برترين ثواب موفق خواهد شد، درهاى آسمان به روى جهاد آنندگان باز مى

 )٤٤٦(.است

 

 اخالق و تربيت

 به تربيت جامعه عنايت خاصى داشت و آوشيد تا انحرافات ريشه دار )عليه السالم(امام
از اين رو، آن بزرگوار بر بيمارى اصلى . ها را بهبود بخشد و ژرف اخالقى انسان
ى به دنيا سر مند  آگاه باشيد، عالقه;»أال و إّن حب الدنيا رأس آل خطيئة«: انگشت نهاد و فرمود

 .لوحه هر گناه است

آن گاه سبب اصلى عالقمندى به دنيا را ـ آن زمانى آه از علل و اسباب نهفته در آن 
در مورد خالفت پرده )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هاى نبى اآرم سوى توطئه بر ضد طرح

و برداشت و راز و رمز به يغما بردن حكومت را از خود، باوجود روايات متواتر 
رسيده و بر مسلمانان اتمام حجت شده بود ) ص(فراوانى آه در اين زمينه از رسول خدا
آرى، آن را خوب شنيده بودند و به خاطر داشتند، ولى زرق : به روشنى بيان آرد ـ چنين اعالم نمود

 .و برق دنيا چشمان را خيره ساخت و زر و زيورش آنان را فريفت

مندى زياد به دنيا، اين است آه انسان براى  از جمله امور مترتب بر دوستى و عالقه
رسيدن به آن چه ديگران در آرزوى رسيدن به آن هستند، ابزار مختلفى را به آار 

به . آند گيرد، زيرا وقتى عالقه آدمى به چيزى تعلق گرفت او را آر و آور مى مى

                                                           
 .٢٣٩ ـ ٢١٦ و ١٥٠ ـ١٤٠، معجم موضوعى نهج البالغه ٣٣٥ ـ ٣٣١ و ١٩٠ - ١٧٥تصنيف غرر الحكم . ٤٤٦



آويزهاى  ها و دست  آردن رداى خالفت، به بهانههمين دليل خلفا براى توجيه بر َتن
ها خط بطالن  بر آن)عليه السالم(گوناگونى متوسل شدند آه دالئل و براهين دندان شكن امام

آن را محكوم ساخت، هم چنان )عليه السالم(آشيد ولى آنان بر سر سختى موضعى آه امام
 .باقى ماندند

ند و شفا بخشى براى مداواى سبب و عللى، داروى سودم)عليه السالم(و هر گاه از امام
اى دقيق در خطبه  آه انحراِف را افزايش داده، درخواست آنيم حضرت آن را به گونه

آشد و از رازى آه تقوا پيشگان را به اين مرتبه از آمال  معروف به هّمام به وصف مى
 :دفرماي رسانده و در تقوا و پرهيز آارى تجسم يافته، پرده برداشته و مى

 آفريدگار، در روح و جانشان بزرگ ;»لقد َعُظم الخالق فى انفسهم فَصُغر ما دونه فى أعينهم«

از اين رو، شناخت واقعى خداونِد . غير خدا در نظرشان آوچك است) به همين دليل(جلوه آرد 
گردد و اگر دنيا در  اش مى بزرگ، سبب َپستى و حقارت دنيا در چشم بندگان تقوا پيشه

نگرند و  ها آوچك جلوه آند، در تالش و آوشش خود، دنيا را به ديده هدف نمى چشم آن
عليه (در پى به دست آوردن آن خود را به آب و آتش نزده، بلكه همانند على بن ابى طالب

 آن هنگام آه قريش از َسِر )عليه السالم(دهند، زيرا امام  اى نشان نمى  بدان عالقه)السالم
اى بر اين مقام بخل  عّده: الفت رسيدند، از حق خويش گذشت و فرمودجور و ستم به زمام خ

با سخاوت از آن صرف نظر آردند، ) ما(و گروهى ديگر ) بدون شايستگى آن را تصاحب آردند(ورزيده 

 .حاآم و داور، خداوند است و در قيامت بازگشت همه به سوى اوست

شكل گرفت، يكى اخالق نمونه از همين جا در جامعه اسالمى دو نوع اخالق متفاوت 
خط بطالن ) آند هدف وسيله را توجيه مى( آه بر سياست )عليه السالم(و بى ماننِد على

آشيد، ديگرى اخالق خلفا آه رسيدن به حكومت را به هر وسيله ممكن، مشروع و  مى
ى نسبت به حكومت، رغبت نشان نداد ول)عليه السالم(دانستند به همين دليل على قانونى مى

 )٤٤٧(.ديگران براى دست يابى به آن، از هيچ تالشى فرونگذاردند

 

 )عليه السالم(دعا و نيايش على 

فرمود )صلى اهللا عليه وآله وسلم(خداقرآن آريم آه باب دعا را گشود و خطاب به رسول 
. اگر دعاى شما نباشد خداوند به شما عنايتى نخواهد داشت: بگو; )ُقْل َما َيْعَبُؤا ِبُكْم َربِّي َلْوَال ُدَعاُؤُآْم(:

 به دعا و نيايش توجه و عنايت خاصى )عليهم السالم(نيز مانند ساير ائمه )عليه السالم(امام على
اى به نام صحيفه علويه گرد آورى شده آه از  در مجموعهداشت، دعاهاى حضرت 

                                                           
 و تصنيف غرر الحكم ٣٧٩ ـ٣٧٤ و ١٦٩ ـ١٥٢ و ٢١٤ ـ١٩٤ و ٣٥٦ ـ ٢٨٢معجم موضوعى نهج البالغه .  ٤٤٧

 .١٤٧ ـ١٢٧ و ٣٢٣ ـ ٢٠٥بخش اخالقى 



توان دعاى آميل، دعاى صباح و مناجات  بارزترين دعاهاى معروِف آن بزرگوار مى
شعبانّيه را نام برد و اآنون به فرازهايى از نيايش منظومى از آن شخصيت گرانمايه 

 :اى گذرا داريم آه در آن عرضه مى دارد اشاره

 تبارآت ُتعطي من تشاء وَتمنُع*** الجود والمجد والُعلى لك الحمد يا ذ

 اليك لدى اإلعسار والُيسر افزُع*** الهي وخّالقي وحرزي وموئلي 

 فعفوك عن ذنبي أّجل وأوسُع*** الهي لئن جّلت وجّمت خطيئتي 

 وأنت مناجاتي الخفّيَة تسمُع*** الهي ترى حالي وفقري وفاقتي 

 فؤادي فلي في سيب جودك مطمُع*** ِزغ  الهي فال تقطع رجائي وال ُت

 فمن ذا الذي أرجو ومن ذا ُاشفُِّع؟*** الهي لئن خّيبَتني أو طردَتني 

 أسير ذليل خائف لك أخضُع*** الهي َاجرني من عذابك إّنني 

 فحبل رجائي منك ال يتقّطُع*** الهي لئن عّذبَتني ألف حّجة 

 بالهوى يتمّتُع سيئفمن لم*** الهي اذا لم تعُف عن غير محسن 

اى صاحب بخشش و )٤٤٨(يناجي ويدعو والمغّفل يهجُع*** الهي حليف الحّب فى الليل ساهر 

دارى،   مىسزد، به هر آه خواهى عطا آنى و از هر آس بخواهى دريغ بزرگوارى، حمد و سپاس تو را مى

گر چه ! نالم، خدايا ها و رفاه و آسايش به درگاه تو مى اى خداى آفريننده من، اى پناه و پناهگاهم در دشوارى

تو خود حال زار ! تر است، خدايا گناهانم بزرگ و زياد است ولى عفو و بخشش تو از گناه من بزرگتر و وسيع

اگر نوميدم آنى و از ! شنوى، خدايا ام را مى ز نهانىبينى و نيايش و راز و نيا و فقر و پريشانيم را مى

مرا از قهر عذابت در ! درگاهت برانى به چه آسى اميدوار باشم و چه آسى را نزد تو شفيع قرار دهم، خدايا

اگر هزار سال عذابم آنى ! پناه خود قرار ده، زيرا من بنده اسير و ذليل و ترسان و خاضع به درگاه توام، خدايا

اگر تو، از مردم غير نكوآار در نگذرى، پس آنان را آه ! ميدم از رحمت تو قطع نخواهد شد، خدايارشته ا

آن آس آه در اشتياق توست، تمام شب را بيدار ! اند چه آسى خواهد بخشيد، خدايا گرفتار هواى نفس و بدآاره

 .و به نيايش و دعا مشغول است، ولى غافالن در خوابند

 

 )عليه السالم(مامادبّيات در گفتار ا

 آه به صورت نثر و نظم در نهج البالغه )عليه السالم(هايى از سخنان امام بر مجموعه
. و ديگر آتبى آه به نشر آثار امام پرداخته و از آن بزرگوار نقل شده است، آشنا شديم 

  در عرصه خطابه و نامه)عليه السالم(در اين سخنان به اوج و بلنداى پر درخششى آه امام
آميز و يا عرصه شعر بدان دست يافته بود، پى برديم،  نگارى و آلمات و پندهاى حكمت

                                                           
 .صحيفه علويه و مفاتيح الجنان.  ٤٤٨



اند ـ اگر بگوييم برترين دست آورد ادبى تاريخ از   همان گونه آه اساتيد فّن ادب گفته-
 به )عليه السالم(هاى هنرى و ژرفاى معنا و عمق انديشه همان است آه از امام على جنبه

 )٤٤٩(.ايم ، سخنى به گزاف نگفتهيادگار مانده است

اى از ادبّيات به نظم آمده حضرت را با علم به وجود ديوان اشعار  اينك نمونه
برخى از تاريخ گزينيم آه  هاى گوناگون، بر مى منسوب به آن بزرگوار در عرصه

در )عليه السالم(امام: اند ها استناد جسته ها به فرازهايى ادبى از آن نگاران با تكيه بر آن
 :فرمايد سوك پدر بزرگوارش حضرت ابو طالب رضوان اهللا تعالى عليه مى

روشنايى بخش تو پناه بى پناهان و باران رحمت الهى بر زمين خشكيده و تشنه و ! اى ابو طالب

ها بودى، غم فقدانت فرشتگان را درهم شكست، خداوند بر تو درود و صلوات فرستاد و در فردوس  تاريكى

 )٤٥٠(.برين پذيرايت شد، براستى آه تو بهترين عمو در حق رسول خدا بودى

 از همه صحابه به فنون شعر آشناتر و )عليه السالم(على: به نقل جاحظ و بالذرى 
تر و در خطابه، سر آمِد همگان و در نويسندگى برتر از همه بوده است، از جمله  فصيح
 :توان به ابيات ذيل اشاره آرد  حضرت در روز بدر مىاشعار

آن گاه آه سپاهيان، پا به فرار گذاشتند و مسلمانان خردمند به سرعت اطراف پيامبر را گرفتند، آن 

حضرت را يارى آرديم و با غيرت و جوانمردى سرآشان را از دم تيغ گذرانديم، هم آنان آه به هدايت 

 ما را به هدايت رهنمون گشت، همه از خدا و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(سول خدارهنمون نگشتند و زمانى آه ر

 )٤٥١(.حق اطاعت آرده و تقوا پيشه نموديم

 :سبط ابن جوزى ابيات ذيل را از آن حضرت در تذآرة الخواص ياد آورده شده است

مردم با حرص و ولع در انديشه دنيايند، آن را براى تو زيبا جلوه دادند ولى با رنج و اندوه همراه است، 

 از دنيا بهره نگرفتند، بلكه به مقّدرات الهى بدان دست يافتند، اگر قرار باشد با زور و به وسيله عقل و خرد

 )٤٥٢(.قدرت آسى در پى چيزى برآيد، بنابراين ،شاهين بايد غذاى گنجشك را بربايد

 :نيز از آن بزرگوار منقول است
                                                           

 ).عليه السالم(تاريخ االدب العربى فى ضوء المنهج االسالمى، از دآتر محمود بستانى ادبيات امام على.  ٤٤٩
 .٣٧٩ و ٧/٣٧٨ و ٣/١٠٦: الغدير. ٤٥٠

 وغيث المحول ونور الُظَلم*** أبا طالب عصمة المستجير 
 فصّلى عليَك ولّى النعم*** دَّ فقُدك اهل الحفاظ لقد ه

 فقد آنَت للمصطفى خير عّم *** ولّقاك رّبك رضوانه 
٤٥١ . 

 وثاب اليه المسلمون ذووالحجى*** نصرنا رسول اهللا لما تدابروا 
 ولّما يروا قصدالسبيل وال الهدى***  ضربنا غواة الناس عنه تكّرمًا 

 على طاعة الرحمان والحق والُتّقى***  ولّما أتانا بالهدى آان ُآلّنا 
٤٥٢ . 

 وصفوها لك ممزوج بتكدير*** للناس حرص على الدنيا بتدبير 
 وها بالمقاديرلكّنما رزق*** لم يرزقوها بعقل حينما رزقوا 
 طار البزاة بأرزاق العصافير *** لو آان عن قوة أو عن مغالبة 



ات نيز در وجود توست و خود احساس  بينى و داروى بيمارى بيماريت در جسم توست و خود نمى

 )٤٥٣(.است آنى عضو آوچكى هستى، ولى جهاِن بزرگى در تو نهفته آنى، تصور مى نمى

سالم و درود بر تو اى پدر بزرگواِر حسن و حسين، اى سرور بليغان و شعراء، 
درود بر تو در آن روز آه ديده به جهان گشودى و روزى آه به خدا ايمان آوردى و در 

مودى و آن روز آه صبر و شكيبايى پيشه ساختى و ديگران را بر خود راهش مبارزه ن
ترجيح دادى و روزى آه حدود الهى را به اجرا در آوردى و آن گاه آه با صبر وبرد 

شوى و  بارى، در راه خدا به فيض شهادت نائل شدى و آن روز آه زنده برانگيخته مى
 .گردى هشتى، رهنمون مىهاى پر نعمت ب دوستدارانت را به حوض آوثر و باغ

 والحمد لّله رب العالمين
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٤٥٣ . 
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 ٣٢٣… قرآن و سّنت نبوى  

 ٣٢٥… توحيد و عدل و معاد  

 ٣٢٨… رهبرى الهى  

 ٣٣٠… )عليه السالم(امام مهدى  

 ٣٣٣… فلسفه و اصول حكومت اسالمى  

 ٣٣٧… عبادات و واجبات  

 ٣٣٩… اخالق و تربيت  

 ٣٤١… )عليه السالم(دعا و نيايش على   

 ٣٤٢… )عليه السالم(ادبّيات در گفتار امام  

 ٣٤٥… فهرست 


