
  

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


 

 

  

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        علي قتال العرب        2 

 
 

  

 

 نشر آوای بوف 

avayebuf.wordpress.com 

avaye.buf.gmail.com 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 علي قاتل العرب 

ALI Ghatel ol Arab  

قاسم قره داغي : نويسنده   

Written by : Ghasem Gharehdaghi 

حوريه قره داغي : طراحي جلد   

Pictures : Houriyeh Gharehdaghi 

  آواي بوف : انتشارات 

Publish: Avaye Buf 

2019: سال انتشار   

دانمارك : آدرس انتشارات   

ISBN   978-87-93926-02-8 

©2019 Avaye Buf -  Skagensvej 102 - 9881 Bindslev Denmark 

avaye.buf@gmail.com        -     www.avayebuf.wordpress.com 

 

 

 

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


3 قاسم قره داغي                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  

  فهرست مطالب
 

 7 .................................................................................................................... :سخن  ناشر  

 9 ........................................................................................................................... دهيچك

 20 .................................................................................................................. انيعيو ش يعل

 25 ....................................................................................با عمر بن عبدود يلجنگ امام ع يبررس

 33 ................................................................................................................... يفقر امام عل

 33 .................................................................................................... :نيحسن يماريدرمان ب

 38 .......................................................................................................... و فاطمه يامام عل

 44 ................................................................................................ ظهيقر يان بنيهوديدن يسر بر

 46 ............................................................................................................... سوزاندن انسانها

 48 .......................................................................................................... يعل يخيتار قتيحق

 52 ........................................................................................ يجمع يدر كشتارها ينقش امام عل

 55 ...................................................................................................... جالد عرب يچهره واقع

 57 ............................................................................................................ و ايرانيان يامام عل

 61 ................................................................................................ يامام عل يفرد اتيتعداد جنا

 66 ..................................................................................................... يل و امام عليعق يماجرا

 69 ............................................................................................... امام به مالك اشتر يه هايتوص

 71 ................................................................................................................... يان عليزندان

 73 .................................................................................................................. قتل ابن ملجم

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        علي قتال العرب        4 

 
 78 .................................................................................................. يجورج جورداق و امام عل

 83 ........................................................................................................... يعل دگاهيزنان از د

 104 ............................................................................................................ رد شمس  داستان

 105 ..................................................................................................... يبه عل انيرانيا يعالقه 

 140 ....................................................................................................... يخضر در حضور عل

 143 ............................................................................................................يعل يبخشش ها

 148 .................................................................................................................. امامت ازيامت

 152 ............................................................................. ؟ يپاداش خوش خدمت ايارث  امبر،يپ يوص

 

  

   

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


5 قاسم قره داغي                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

كه تصور دروغ بودن آن  دييدروغ را آنقدر بزرگ بگو.كنند يم انيخود را نما شهيكوچك هم يدروغها

 .تلريآدولف ه. وارد نشود يهم به ذهن كس
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 :  رشان  نخس

،كه به يو محقق توانا قاسم قره داغ سندهينو ،شاعر اثر  ،قتال العرب يعل كتاب

ن خواننده با آ رد و افتهينگارش  يمذهب يو خرافه ها ينيدور از تعصبات د

 يكه ط يخدا گونه ا ريدارد از آن تصو ياريكه فاصله بس شوديآشنا م يانسان

 يا ي، شما با عليقيتحق بكتا نيدر ا .دادند يبه عل عهيش يعلما يقرون متماد

 ينم يزيچ استياز س ،حال ساده لوح نيكه مكار است و در ع ديشويروبرو م

اعمال دست  نيتر شرمانهيبه ب نيحفظ د ياست آدمكش كه برا يفهمد و متعصب

 .ندارد ييو از كشتن و آتش زدن انسانها ابا زنديم

 ياتيجعل هيبر پا يكه مستنداتشان از عل نيد يعلما ياست برا يچالش ،كتاب

 .يو عالمه مجلس ديمف خياست از ش

تنه معركه  كيدهان مخالفان را بسته و  ريسال است كه با چوب تكف ١٤٠٠

كافر و  يهر ذهن روشن و پرسشگر را با انگ ها و گشته اند خيگردان علم و تار

تا  ياز راز ،ي،از ابن مقفع تا سهرورد ندينما يكوب مسر يو باب نيد يو ب قيزند

كشتند و آتش  لفمخا يو آرا يهمه را به جرم مخالف گوئ يحالج وكسرو

 نيو داستان گونه خود را در ب هيپا يو خرافات ب اتيجعل و هزدند و دهان دوختن
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 يخدا گونه و به دور از هر لغزش و نقطه ضعف يانسان يعل از .مردم رواج دادند

 .دنا ساخته

انسان  كيو ياسيرجل س كيرا آنگونه كه بوده به عنوان  يحاضر عل كتاب

كرده  يو تابو شكن دهديقرار م يمورد بررس شيها يديها و سف ياهيبا س ينيزم

 .سازديوادار م ييآنان را به تفكر و پاسخ گو ينيد نيو با عبور از خط قرمز متعصب

 .طلبد يبزرگ م يپرستان ودد منشان همت ياهيس نيا دنيچالش كش به

   فوب ياوآ
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  كيدهچ

  

  است؟ يعلامام قتال العرب همان  ديدانست يم ايآ

قاتل ” يعني“ قتال العرب”خود اعراب به  نيطالب آنقدر آدم كشته است كه در ب يبن اب يعل

  .معروف است“ عربها

از جنگ و كشتار  يلحظه ا يحت دنشيمحمد و چه پس از به قدرت رس يدر زمان زندگ چه

 .دست برنداشت

طالب كه آخوندها تالش دارند تا به خورد مردم  يبن اب يعل ريتصاوـ  )    2و1  ريوتص( 

  :بدهند
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 يم ينگهدار ايمعتبر دن يطالب كه در موزه ها

با روايت تاريخي طبري از شمايل  كهنقاشي منسوب به يك راهب مسيحي است 
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طالب كه در موزه ها يبن اب ياز عل يواقع ريوتصـ )    3  ريوتص( 

نقاشي منسوب به يك راهب مسيحي است  اين. دشو

 .تطابق كامل دارد يو
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 ٬بوده انيرانيدوستدار ا يخوانده اند كه عل انيرانيدراز در گوش ا انيدر طول سال

. اند داشتهيرا دوست م يهم در مقابل عل انيرانيكمك كرده و ا انيرانيبه ا يعل

 هنانيهم م يبرا يوقت يتاز يبه ما نگفته چرا؟ چرا عل يتا به حال كس يول

 انيرانيبه ا ،گذرانديم غياز دم ت يو آنها را به راحت كردينم يخودش دلسوز

  داشت؟؟؟ يدلبستگ

 نيا. ميكرده اند بنگر ميما ترس يبرا يكه از عل ينادرست ينخست به چهره  ديايب

در دل ما  ٬شده تا با نگاه كردن به آن مينادرست ترس يكه به گونه ا يفرتور عل

فرتور را به  نيا. به وجود آورد يدرباره عل يو پاك يو خوب ياحساس مهربان

 جاديا نندهيرا در ذهن ب يرانيا كي وهكرده اند تا جل ميترس يرانيمردان ا يگونه 

رحم  يخشن و ب ،خشك  يموجود يواقع يعل دينيب يهمانطور كه م يول ٬كند

  .است انياش نما يبوده است وآن از چهره واقع

را در مقابل گو  لهينفر از مردان قب 900تعداد  “ظهيقر يبن “لهيبر قب يروزيپس از پ يعل

 )1088صفحه .  3جلد . يطبر خيتار. (دنديكنده بودند سر بر شيكه از پ ييدالها

نها را آگردن  امبريدر حضور پ “ريزب“ و “يعل“ گودالها بكندند و  نيبگفت تا در زم امبريپ

 )1093صفحه . 3جلد . يطبر خيتار. (زدند

 :“ازد”كشتار خاندان  -2

 يكه كس يبنحو.دنديرا سر بر“ ازد”نفر از خاندان  2500روز تعداد  كيدر  ارانشيو  يعل

 )729صفحه . جلد اول . مروج الذهب . (دهد يرا دلدار يگريزنده نماند تا د
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 :كشتار خوارج  -3

 انيلشگر نيب ينيواقع در دشت نهروان جنگ خون يدر محل يهجر 38نهم صفر سال  در

 .دندينفر از خوارج بقتل رس 1800جنگ در حدود  نيداد كه در ا يو خوارج رو يعل

 :“ريالحر لهيل”نبرد  -4

اال  يمنته. (گذراند غينفر را از دم ت 900تا  500در حدود  “ريالحر لهيل”بنام  يدر نبرد يعل

 )153صفحه . 1جلد . مال 

 : “ارانشيو  يعبداهللا خرم“ كشتار -5

قلعه به آتش  يبه دستور عل.پناه برد يجان به قلعه ا مياز ب ارانشيتن از  70و  يخرم عبداهللا

گوشت  يكه بو يافراد در آتش سوختند بطور نيا يآن تمام انيشد كه در جر دهيكش

.  يمرز نامتناه يعل(. داد يشده آنها آنچنان در هوا پخش شده بود كه مردم را آزار م انيبر

 )199صفحه 

 :اسالم برگشتند نيكه بعد از فوت محمد از د يكشتار كسان -6

“ و شعف در اثر در گذشت محمد نشان داده بودند  يدست رنگ كرده بودند و شاد آنانكه

 يطبر خيتار. (همه را بكشتند و اجسادشان را در آتش سوزاندند “ديخالد بن ول“ و “يعل

 )2420.2265صفحات .6جلد . يطبر خيتار) (1380.1464صفحات .  4جلد .

  

 :در ترور مخالفان  يعل نقش

 :“ذيبن نق رثيحو“ بنام يترور شاعر -1
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 م داده بود به فرمان حضرت محمد ورا ر“ ام كلثوم”و “ فاطمه”شتر دختران محمد  يو

 )273صفحه . 2جلد .م ابن هشا رهيس. (ديطئه به قتل رس تو كي انيدر جر يتوسط عل

 : “رهيمغ “دنيسر بر -2

و  ريدستگ يعل لهيبود بوس ختهيكه پس از فتح مكه از ترس محمد گر “رهيمغ”بنام  يمرد ريپ

 )316صفحه .  غمبريزنان پ. (شد دهيسر بر

رها كرد تا با  ابانيبسمل آنان را در ب ميو بمانند مرغان ن ديرا بر يشاهرگ مردان يعل -3

 )27صفحه . 5جلد . عبدالفتاح .  يامام عل. (رنديشكنجه بم

 :“ عتبه”و “ نضر” دنيسر بر -4

 نطوريهم.را سر ببرد“ حارث“ پسر“ نضر”دستور داد كه  يمحمد به عل “ليائ“ از شكست پس

بدستور محمد و بدست “  ظيمع ياب“ پسر“ عتبه”اسرا  انياز م “هيالظ”بنام  گريد يدر منطقه ا

 )57صفحه .1جلد . االمال  يمنته. (شد دهيسر بر يعل

 :“ عتبه” دنيسر بر -5

اسالم به صورت محمد  انيلشكر نيب ميغنا يكه بخاطر عدم پخش مساو“ عتبه”بنام  يمرد

 )1103صفحه . 5جلد .  يطبر خيتار. (شد دهيسر بر يعل لهيتف كرده بود بوس

عبداهللا «از آن موارد  يكيدر  يم علاما. كردند اميبار ق نيمردم استخر چند ،يزمان امام عل در

خون  ليها را در س داشت و شورش توده ليجا گسنبه آ يرا در راس لشكر» بن عباس

كه مردم استخر شورش كردند، امام  گريدر مورد د). 136 ،صيفارسنامه ابن بلخ(فرونشاند 

دوم لقب گرفته بود به آنجا  روانيبه انوش يو آدمكش يكه از خونخوار »هياب ادبنيز« يعل

و كشتار مردم استخر توسط  اتيدر مورد جنا. بپردازند اميق نيا يداشت تا به سركوب ليگس
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به كتاب مروج  ديروجوع كن(نوشته و نقل شده است ياديز اتيكتابها و روا هياب ادبنيز

 ).29الذهب،جلد دوم ص 

گذاشتند و حكام ستمگر امام  سر به شورش زيمردم فارس و كرمان ن يهجر 39در سال  –

داشت و  ليرا به آنجا گس هياب ادابنيمجددا ز يامام عل. كردند رونيرا از شهر خود ب يعل

 ايو  2657، ص 6جلد  ،يطبر خيتار. (نكردند يفروگذار يتيجنا چياز ه يو انيلشكر

 )136فارسنامه، ص 

نداشتند به  يزيكردند و چون چ اميبار ق نيچند يبرا يدر زمان امام عل زيمردم خراسان ن –

دست  ياسالم برگشته و به مقاومت سخت و جانانه ا نيعنوان باج و خراج بپردازند، از د

را محاصره كرد تا  شابوياو مردم ن. خراسان فرستاد يرا بسو »رهيجعدبن هب« يامام عل. زدند

 )292و فتوح البلدان ص  2586، ص 6جلد  ،يطبر خيتار. (شدند لحمجبور به ص

 يبرداشتند و از پرداخت خراج خوددار انيسر به طغ زين يمردم شهر ر يدر زمان امام عل –

به سركوب شورش فرستاد و امور آنجا را  اديز يرا با لشكر »يابوموس« ،يامام عل. كردند

به  يبدستور امام عل گريد كباري ز،ين انيطغ نياز ا شيپ يابوموس. برگرداند نيبحال نخست

 )150فوتوح البلدان ص . (شده بود ليگس يرجنگ مردم شهر 

بود، حارث بن  39و آغاز سال  38سال  انيطالب، چون پا يبن اب يبه روزگار خالفت عل –

 يب يو برده  اريبس متيشد، غن روزيو پ ديلشكر به خراسان كش يبه فرمان عل ،يسره عبد

لكن سرانجام . كرد ميتقس ارانشي انيروز، هزار برده م كيتنها در . شمار بدست آوردند

فتوح . (كشته شد) سر حد خراسان( قانيق نياندك، در سرزم يوهجز گر ارانش،يخود و 

 )يالبلدان، بالذر
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 يلكن حسكه حبط. فرستاد سستانيرا به س يجز طائ يطالب، عبدالرحمان بن يبن اب يعل –

را  يو. ميرا به قتل رسان انيكه چهار هزار تن از حبط ديايب: فرمود يبكشت،پس علرا  يو

 )يفتوح البلدان، بالذر. (پانصد تن هم نشوند انيحبط: گفتند

. داد سيو سپس به اشعث بن ق يخزاع هيبن سار ديرا نخست به سع جانيآذربا تيوال يعل –

طلب  ديعقبه همراه همراه با اشعث از ول دبنيكند كه ول ينقل م جانيآذربا وخياز ش يكي

اشعث، حان . داشت لياز كوفه به در آنجا گس يسپاه يو ياري يكرد و ولد برا يم ياري

از  يگروه جانيو پس از فتح آذربا. رفت شيفتح كرد و پ) خانه به خانه= حان(به حان 

ساكن ساخت و آنان را فرمان داد كه مردم را به اسالم  يو در آنجا اوردياهل عطا را ب انيتاز

 يفتوح البلدان، بالذر.خوانند

 ديرا بهتر بشناس يآنكه عل يبرا انيپا در

 

 انيم فيكار كث نيا .داد هيساله هد 57ساله اش را بنام ام كلثوم به عمر  7دختر  يعل

زن در  كيشهادت گفته است كه زن ناقص العقل است و  يعل.  مسلمانان متدوال است

 ).نهج البالغه(رديمرد را بگ كي يدو زن جا ديبا ستين يقضاوت كاف

اعراب مسلمان گذاشته و از  هيبر عل انيسر به طغ رانيدر ا»  ير «مردم  يزمان حضرت عل در

 ديپد يكسر اريدر خراج آن د كهيكردند بطور ياعراب خوددار انيپرداخت خراج به وال

در »  ير  «فراوان به سركوب شورش مردم  يرا با لشكر»  يابو موس  « يحضرت عل.آمد

  .فرستاد رانيا

  )150صفحه .لدانفتوح الب( 
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 :فارس و كرمان  –

را  يكردند و عمال حضرت عل امياعراب مسلمان ق هيبر عل رانيدر ا زيفارس و كرمان ن مردم

خاموش كردن شورش مردم فارس و كرمان در  يبرا يحضرت عل.كردند رونياز شهر ب

سردار  نيا اتيبا جنا ييجهت آشنا. ( فارس و كرمان فرستاد يرا به سو »هيبن اب اديز»  رانيا

 )دييمراجعه فرما 29صفحه . 2جلد. به كتاب مروج الذهب » هيبن اب اديز «معروف 

اعراب مسلمان سر به شورش  هيبه عل گريبارد رانيمردم استخر درا زين يزمان حضرت عل در

مردم استخر  يشورش توده ها يبه فرمان حضرت عل» عبداهللا ابن عباس« بار نيگذاشتند و ا

 136صفحه .فارسنامه. را به خون فرو نشاند رانيدر ا

زمين به خاطر هفت نفر : كند كه فرمودي بن عبداهللا العمرى از پدرش از على نقل م عيسى

طر آنان روزى مى خورند و به خاطر آنان باران بر آنان مى بارد و آفريده شده و مردم به خا

و من : ابوذر و سلمان و مقداد و عمار و حذيفه و عبداهللا بن مسعود و فرمود: پيروز مى شوند

 هستم و آنان همان كسانى هستند كه در نماز بر جنازه فاطمه شركت داشتند  آنانپيشواى 

 .شصتو  صديجلد دوم، صفحه س الخصال،

  نقل مي كند بالذري

پيامبر اسالم از اولين  يچهارمين خليفه راشدين ، اولين امام شعيان ، داما د و پسر عمو ،يعل

 مخالفان عرب و عجم يآورد و در راه ترويج دين محمد از كشته ها اسالم است كه يكسان

برآمده ، سر  چشمان پوست تيره پر رنگ،] يعل: [گويد يمظاهر او  در وصف. پشته ساخت 

 .كوتاه داشت يطا س و قد
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ثروتمند بود بطوريكه تنها از راه  يفرد ،يو مذهب يصرفا مكتب يبرخالف ادعاها يعل

 يعل ،يتاريخ اسالم شناس. ( هزار دينار درآمد داشت   40 ساالنه خود ينخلستانها

 ). 13ميرفطروس باستناد به تجارب السلف ص 

رشد چندين برابر داشت،  يحاكميت اسالم ناب محمد كه در دوران يقارون يپولها اين

 در ترويج اسالم ايفا كند يخونريز ذوالفقار، نقش عمده ا مكتب توانست در كنار

 .كنيم يرا بر شمشيرهايمان حمل م هايمانه عقيد ]مسلمانان[بر اين اعتقا د بود كه ما  يعل. 

  ).به نقل نهج البالغه ( 

خود كرد  يشروع به گسترش حرمسرا ياز درگذشت محمد و فاطمه الزهرا ، عل پس

 جسته بالغ بر ييار يعمادزاده كه از منابع معتبر نوشته كه بنا به كتاب يبطور

بقول غزالى آن حضرت در  .خود جا داده بود يحرمسراكنيز را در  يزن و تعداد زياد 30

ه نامشان در تاريخ مانده جز زنانى ك يعل ان دائمهزن. شمار مردان آثيراالزدواج تاريخ است 

  :مانده عبارتند از بجاىي ه از برخى از آنها فرزندانكنيزان كه نامشان برده نشده و جز ك

بنت  فاطمه فاطمه زهراء، خوله بنت اياس حنفيه، ليلى بنت مسعود نهشليه، اسماء بنت عميس، 

 .عثقفى، امامه بنت ابوالعاص بن ربيحزام مكناة به ام البنين، ام سعيد بنت عروة بن مسعود 

 

ماهه با خليفه اول مسلمانان  6 يرقم كش و قوسها يپس از مرگ پيامبر اسالم، عل يعل

، با ازدواج دخترش با عمر موافقت كرد تا ) عمر( زمان خليفه دوم در .، بيعت كرد )ابوبكر(

 يدر همين راستا بود كه در هنگام لشكركش. كند ينقش باز ياند در معا دالت سياسبتو

 كرد عمرعمل از مشاوران نزديك يمسلمانان به ايران، بعنوان يك
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، بارها با )عثمان(كار آمدن خليفه سوم  يو رو يپس از ترور عمر بدست فيروز ابولولو ايران

 »اهل اجماع «  يعثمان بدون در نظر گرفتن رامخالفت پرداخت و پس از كشته شدن ه ب يو

و معاويه بر سر  ياختالفات بين و ،يگرفتن عل قدرت با .اسالم تكيه زد يامپراطوربر كرسي 

اين اختالفات  درگرفت يبس خونين يجنگها كه يقدرت و گسترش قلمرو باال گرفت بطور

كه معاويه  ينگارش نامه  با نيامد، يكه هيچ يك از دو گروه به اطاعت ديگر يسرانجام وقت

عراق  يهست اگر مايل» : نوشت  يمعاويه در اين نامه خطاب به عل. نوشت پايان يافت يبه عل

 اين يو خون مسلمانان را نريز ياز آن تو باشد و شام از آن من، و شمشير از اين امت بردار

اين پيشنهاد را پذيرفت و پس از آن معاويه با سپاهيانش در شام و  يعل. نرا قبول ك پيشنهاد

 .نيز در عراق حكومت نمود يو گرفتن خراج مبادرت كرد و عل حكومت اطراف آن به

  ) جلد ششم، ترجمه ابولقاسم پاينده ،يطبر به نقل از زيادبن عبداهللا ، تاريخ( 

تحت كنترل  يدر سرزمينها يقيدتع يو معاويه و كشتارها يما بين عل يجريان جنگها در

داغدار و گرايشات مخالف رشد كرد و  ياز خانواده ها يبسيار در آنان، كينه و انتقام

از اين گروهها كه از  ييك. نمودند يمخف سازمانيافته از آنان شروع به فعاليت يبسيار

سقوط اسالم و  يعلل اصل كه شدند به اين نتيجه رسيدند يهواداران خوارج محسوب م

در اين . اند گرفته وجود رهبران ضالل است كه روزگار خوش را از مردم ،يكشتارها عقيدت

 بن ملجم، برك يسه نفر به نامها. راستا آنان تصميم گرفتند كه حاكمين جبار را ترور كنند 

عاص  معاويه و عمروبن ،يعبداهللا و عمر بن بكر مامور شدند كه هر يك به ترتيب امام عل بن

 يهريك با شمشيرها. اين كار هفتم رمضان تعين شد يمقرر شده برا روز.ر ا ترور كنند

برك بن . را در روز مشخص شده انجام دهند خود رفتند تا ماموريت يزهرآگين بسو

ابن ملجم كه  يمعدوم سازند ول را خود ينتوانستند سوژه ها يعبداهللا و عمر بن بكر به داليل

ضربت  شبيب از دوستان همفكر خود بنام ييك يانده بود توانست با يارخود را به كوفه رس
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 بردند و يبعد از ضربت، ابن ملجم را نزد امام عل. وارد سازد يامام عل يرا به پيشان يكار

شمشيرم را چهل صبحگاه تيز كردم و از : ابن ملجم گفت ؟ياز او پرسيد چرا چنين كرد يعل

خود نيز با آن : گفت  يعل. ين مخلوق خدا را با آن بكشمو پست تر بدترين خدا خواستم كه

 ) 2681ص  ،يتاريخ طبر. (يخدا كه بدترين مخلوق يشو يكشته م

كنيم با استناد به  يم يداشتيم، در ادامه سع يامام عل يكه بر زندگ ياز نگاه شتابزده ا پس

  را در سركوب و كشتار مخالفان ، بهتر بشكافيم ينقش عمده و ،يتاريخ منابع مستند
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 علي و شيعيان 

 

 يعنيحساس تر از خدا هستند،  ينسبت به عل انيعيش رسدياوقات به نظر م يگاه

بر  اديز انيعياو وجود ندارد، به ش دييو بگو رديبگ يراديبه خدا ا ياگر كس

و  روديابرو بوده آمپرشان باال م يچشم عل يباال ديبگو ياما اگر كس خوردينم

در مورد رد وجود خدا  رنوشتا نيمن تابحال چند. بسوزانند وزيممكن است ف

 باًيبه آنها نداده است اما تقر يقيتابحال پاسخ جامع و دق يخداباور چينوشته ام، ه

است،  قيزند يتارنما يبر رو يكه راجع به امام عل ييدر مورد تمام مقاله ها

ها  يسن يكه برخ ستين هودهيب. ارائه دهند ييتالش كرده اند كه پاسخها انيعيش

 يزهايقصه گفته اند و چ يآنقدر در مورد عل. خوانند يم پرست يرا عل انيعيش

وجود  انيعيكه در ذهن ش يليتخ يبه او نسبت داده اند كه آن عل بيغر بيعج

سال  نياست چند ستهيز يم شيكه چهارده قرن پ يعل يخيتار تيدارد با شخص

 خواندنه خدا توانمش «سروده است  يدر ارتباط با عل اريشهر. فاصله دارد ينور

 انيعيها تا ش يالله ياز عل ينسبت به عل انيعيش يباورها. »نه بشر توانمش گفت

 يشتريب بيغر بيعج يباورها عتاًيها طب يالله يعل.متفاوت است اريعاقل بس

بعد از آنها  د،ينام وانهيآنها را تمام د توانيم نانيدارند و با اطم ينسبت به عل

 ياما باز هم غلو فراوان نسبت به عل دانندينمرا خدا  يعوام هستند كه عل انيعيش
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منبر  يرا از پا يمعموالً اطالعات خود در مورد عل انيعيدسته از ش نيا كنند يم

آ نها باورمندند را  ليكه به اباط يو كسان عهيش ونيروحان. رنديگيم عهيش ونيروحان

از برجسته  يلدر مورد ع ييدانست، مثالً به نمونه ها وانهيد مهين انيعيش توانيم

است توجه  انيعياز ش فيط نيهم جيرا يكه جزو باورها عهيمحدثان ش نيتر

 :ديكن

 

به نقل از ابن شهر  184نخست برگ  نهيپوش ،يعباس قم خياآلمال، ش يمنته

 :آشوب

 

كرده اند از  ثيحد يچنان است كه جماعت: آنحضرت قماط را دنيدر تيحكا

و  دهيچيمتولد شد او را در قماط پ) ع( يفاطمه مادر آن جناب كه فرمود چون عل

 هيو سه ال هيقوت كرد و او را پاره ساخت من قماط را دوال يسخت ببستم عل

 رياز حر يبعض پارچهكردم  هيكه شش ال ينمود تا گاه ينمودم و او را پاره هم

آن قماط ببستم باز قوت نموده  ياز چرم بود چون آنحضرت را در ال يو بعض

با  خواهم يمرا مبند كه م يمادر دستها يآن قماط را پاره كرد آنگاه گفت ا

  .تبصبص و تضرع و ابتهال كنم يحقتعال يانگشتان خود از برا

  186برگ  همانجا،
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از حد و عد است و  ادهياز آنحضرت ظاهر شده ز يكه گاه يو اما معجزات …

 يكه فهرست مينماياز آن م يمختصر بطور اجمال اشاره بمختصر نياحقر در ا نيا

واطالع، از جمله معجزات آنحضرت معجزات متعلقه  زياهل تم يباشد از برا

 ثيظاهر است از حد نمطلبياست آنجنابرا چنانچه ا انيو جن واناتيو ح اديبانق

ابن مسهر و مخاطبه فرمودن آنجناب باثعبان بر منبر كوفه و تكلم  هيريجو و ريش

فرات آنجنابرا  انيبا آن حضرت و سالم دادن ماه يكردن مرغان و گرك و جر

از آن و  يبامارت مومنان و بر داشتن غراب كفش آن حضرت را و افتادن مار

 يود شدن مالهاو مفق يهوديمرد  تيحكا وو شتر سركش ا يجانيمرد آذرب هيقض

گرفتن آنجناب از جنها  عتيب تيفيالمونان و ك ريآنها را بامر ام انياو و آوردن جن

دات و نباتات جامه گر معجزات آنحضرتست متعلق بيو د رهيعقبق و غ يبواد

و بعد از ممات ) ص(آن حضرت در زان رسول خدا  يمانند رد شمس برا

نوشته اند و ردشمس  يدر جواز ردشمس كتاب يآنحضرت در ارض بابل و بعض

تكلم كردن شمس  گريحضرت نگاشته اند، و د آن يبرا دهيرا در مواضع عد

در  نيحكم آنحضرت بسكون زم گرياست با آنجناب در مواضع متعدده و د

و  ستاديا يزمان ابوبكر و از جنبش باز نم نهيمد نيهنگام زلزله حادث شد در زم

در دست حق پرستش و  يتنطق كردن حص گريرفت و دقرار گ ناببحكم آنج

 كهيهنگام شياو بخانه خو دنياالرض و رسان يحاضر شدن آن حضرت بط گريد

 گرياهل و اوالد خود و د دنيبد شيكرد بآنحضرت كثرت شوق خو تيشكا

از اصحاب را در خوا و  يدادن ان جناب باشد جمع ريبساط است كه س ثيحد
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بنزد كهف و اصحاب كهف و سالم كردن اصحاب بر اصحاب  شانرايبردن ا

با  شانيو تكلم نمودن ا) ع( نيالمومن ريجز ام شانيكهف و جوان ندادن ا

وا مخواه و حكم كردن او  يرا برا يطال كردن آنجناب كلوخ گريآنجضرت و د

آن نشسته بود  يكه مشرف بر انهادام بود و آنحضرت در پا يبعدم صقوط جدار

آن جناب  دمينرم شدن آهن زره در دست او چنانچه خالد گفته كه د گريو د

 يو بمن فرمود كه ا فرمودياصالح م شيدرع خود را با دست خو يحلقه ها

 گريخالد خداوند بسبب ما و ببركت ما آهن را در دست داود نرم ساخت و د

و ) ص(خدا  آنجناب و پسر عم و برادرش رسول لتيبفض نهيمد يشهادت نخلها

نام گذار كه  يحانيص نهينخل مد يعل ايبآنحضرت كه ) ص( غمبريپ رمودنف

بمعجزه  يسبز شدن درخت امرود گريمن و تو را آشكار كردند و د لتيفض

از آنست كه  ادهيز ليقب نيآنحضرت و اژدها شدن كمان بامر آنحضرت و از ا

 فراتو كم شدن  مني ياحصاء شود و سالم كردن شجر و مدر بانجناب در اراض

 .آن بامر آنحضرت انيهنگام طغ

 

 يها تيشخص يتنه تمام فروزه خا و قدرت ها كي يمعتقدند امام عل انيعيش

هركول، زورو و  درمن،يهمچون سوپرمن، اسپا يووديهال يلميف ،يكارتون

را  لياباط نيكه ا ستندين وانهيآنقدر د عتايطب انيعيالبته همه ش. را دارا است ندراليس

البته ممكن است . عاقل هستند انيعيش مانديم يكه باق انيعيش گريگروه د رند،يبپذ

گونه  نيچن نديعبارت متناقض بدانند و بگو كيعبارت را  نياز افراد ا يبرخ
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كمتر  انيعيدسته را ش نيبهتر باشد ا ديشا نينشده است، بنابر ا دهيتابحال د يانسان

 ياباوره يها همگ ييگو ادهيز نيكه ا داننديعاقل م انيعيش. ميبخوان وانهيد

بوده  يعاد يفرد يعل. مردم ساخته است يبرا تيعوامانه است كه دكان روحان

 انيعياما آنچه ش. دشوار است ياست و نه بال و پر داشته است و نه بشر خواندن و

و  هيفروما يبشر نبوده است بلكه انسان نه تنها فرا ياست كه عل نيا داننديعاقل نم

 هينوشتار بر آن تك نياست كه ا يزيچ يعل يخيتار تيشخص. بوده است ميدژخ

را با  يعل ياليخ تينوشتار تالش خواهد كرد كه شخص نيا. خواهد داشت

 كوتاه كند يا سهياو مقا يخيتار تيشخص

 

 نهيزم نيدر ا ست،ياو ن يهايژگيو يو بررس يعل ينوشتار، شرح زندگ نيا هدف

چند  ينوشتار در واقع بررس نيهدف ا. نوشته شده است هاي زيادي كتاب 

تا  كنند يم هيو بر آنها تك دهند ينسبت م يبه عل انيعيداستان و ماجرا است كه ش

است  ينوشتار نقد نيا. داشته است يو اخالق يعال ييوزه هاآم يادعا كنند عل

 وانهيتا تمام د وانهيد مهين انيعيآنرا از ش توانيم شهيبر آن ادعاها و گفته ها كه هم

خطا و معصوم بداند  يباشد و او را ب ياش عل يخالقا يكه الگو يجامعه ا. ديشن

 .است ماريب يبدون شك جامعه ا
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و . نخوانند يداور شينوشتار را با پ نيخوانندگان باورمند به اسالم ا دوارميام

در مورد  شيفرض كنند كه ممكن است هر آنچه از پ خوانند يكه آنرا م يكسان

 ينيه و پرداخته دستگاه دتاند نادرست بوده باشد و ساخ دهيخوانده و شن يعل

است كه  دگاهيد نيبا ا هاتن يبراست. بوده باشد شانيو شركا ونيشامل روحان

 .شد كترينزد قتيبه حق توانيم

 

  با عمر بن عبدود  يجنگ امام علبررسي 

گردن عمرو نمى رسيد، در  على كه دستش به سر و. دو مرد بهم گالويز شدند

حالى كه او شمشير را بر كشيده بود تا بر على فرود آورد، وى ضربه اى چنان 

قوى بر ران عمرو زد كه آن را قطع كرد و در افتاد و بر سينه اش پريد و ريشش 

عمرو كه از ننگ شكست از جوانى كه خود را از . را گرفت تا سرش را برگيرد

مى ديد، سخت به خشم آمده بود، بر چهره على عليه او در پهلوانى نامورتر 

على عليه السالم بسختى خشمگين شد و در حالى كه از . السالم تف انداخت 

عكرمه و . گذاشته بود، ناگهان برداشت و كنار رفت   غيظ، شمشير را بر گردنش 

على عليه السالم آنان را مى . خندق گذشتند ازديگران بسرعت فرار كردند و 

ريست ، قدم مى زد، چشمش را به همه سو مى گرداند و انديشه هاى نگ

با لبخندى آرام بر . خشمش فرو نشست . گوناگون را به مغزش هجوم مى داد

پايش را بر سينه او . گشت و با گامهاى شمرده و راحت به عمرو نزديك شد

  !اين چه بود؟: حركت خيره مانده بود، پرسيد ينعمرو كه از ا. گذاشت 
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از كار تو خشمگين شدم ، نمى خواستم از خشم خويش : عليه السالم گفت  على

و . تو را بكشم ، صبر كردم كه آرام گردم تا تو را همه براى خدا كشته باشم 

سپس چنان كه گويى شتر و حسان بن ثابت كه در همه جنگها با شعر برنده تر از 

   …عليه السالم سرود لىشمشيرش شركت داشت ، فرار عكرمه را از دم شمشير ع

و بعد برخواستن و دور زدن امام  يانداختن عمر بن عبدود بر چهره امام عل تف

راجع به آن صحبت  يليخ انيعياست كه ش ييزهايبه دور او معموالً از چ يعل

در كالس سوم دبستان  دميداستان را شن نيبار كه ا نينخست كنميگمان م كنند، يم

 كيبلند شد،  ياست كه امام عل نيا يداستان معموالً رو نيتمركز ا شتريب. بودم

 يليخ انيعيبلند شدن و دور زدن در نظر ش نيا د،يدور زد و بعد سر او را بر

 تيدارم در دوران جاهل اديبه .  انسان كيشدن سر  دهيدارد تا بر يشتريب تياهم

كه كرده است  يبه عمرو بن عبدود و كار يكه مسلمان بودم وقت يوقت( شيخو

در  يبوده است، وقت يشخص چه انسان پست نيا گفتميم دبا خو كردميفكر م

 يتا سرت را با دستها ندينشيم تيو حضرت امام رو يخوريجنگ شكست م

امام تف  يكه بر چهره آسمان يباش يديانسان پل يليخ ديمباركش ببرد با

و . سرت را راحت از تنت جدا كند زيآن امام عز ياجازه بده ديبلكه با ،ياندازيب

را با آه و ناله در  يكه شعر منصوب به مولو افتادمياز روضه خوانها م يكي اديبعد 

كه خدا  ميختيريو ما هم با او اشك م كرديم يزار هيو گر خواند يم اياح يشبها

  .ببخشد ميكه كرده ا يبد يمارا بخاطر كارها
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 نيرالممنيكرم اهللا وجهه و انداختن ام يعل نيالمومن ريام يخصم در رو انداختن

 :از دست ريشمش يعل

 حق را دان مطهر از دغل ريش    آموز اخالص عمل يعل از

 بر آورد و شتافت يريزود شمش      افتيدست  يغزا بر پهلوان در

 يو هر ول يافتخار هر نب      يعل يخدو انداخت در رو او

 گاه او در سجده شيسجده آرد پ    ماه يكه رو يخدو زد بر رخ آن

 يكرد او اندر غزااش كاهل    يآن عل ريزمان انداخت شمش در

 محل يوز نمودن عفو و رحمت ب    عمل نيآن مبارز ز رانيح گشت

 يمرا بگذاشت ياز چه افكند    يافراشت زيت غيبر من ت گفت

 تو سست در اشكار من يتا شد    من كاريبهتر از پ يديچه د آن

 نمود و باز جست يتا چنان برق    خشمت نشست نيكه چن يديچه د آن

 ديآمد پد يا در دل و جان شعله    ديكه مرا زان عكس د يديچه د آن

 جان ميديكه به از جان بود و بخش    برتر از كون و مكان يديچه د آن

 يستيداند ك يدر مروت خود ك    يستيربان ريشجاعت ش در

 هيشب يخوان و نان ب يكمد از و    هيبت ييمروت ابر موس در
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 كند مردم چو شهد نيريپخته و ش    گندم دهد كان را بجهد ابرها

 زحمت بداد يب نيريپخته و ش    پر رحمت بر گشاد يموس ابر

 رحمتش افراخت در عالم علم    خواران كرم پخته يبرا از

 روز زان اهل رجا كيكم نشد     و آن عطا فهيچهل سال آن وظ تا

 گندنا و تره و خس خواستند    خاستند يسياز خس شانيهم ا تا

 آن طعام يهست باق امتيتا ق    از كرام دياحمد كه هست امت

 ز آش شد تيكنا يسقيو  طعمي    فاش شد يعند رب تياب چون

 دهيعمربن عبدود را بخش يامام عل اياز ماجرا سخن گفته كه گو يبگونه ا يمولو

و  ميكه چقدر كر كند يم شيو بعد امام را ستا. ماجرا شده است اليخياست و ب

بوده  ماريود بصحبت كرده است كه عبد يبگونه ا نطوريبخشنده است و هم

را به دست گرفته بود و تند  رشيبر صورت امام كه شمش يليدل چياست و بدون ه

از  چكداميدروغ گفته است، در ه يمولودر واقع اما . تف انداخته است شتافتيم

و اورا  ديعمربن عبدود را بخش ينوشته نشده است كه امام عل يخيتار يكتابها

است با  خواسته يامروز م ينيهم مثل روشنفكران د يد مولويالبته شا. نكشت

هفت رنگ مردم زمان خود  يو دروغها يخيتار يها تيشخص خ،يتار فيتحر

 تينزمانه خود را به ترحم و انسا انيحرفها اسالمگرا نگونهيرا گول بزند و با ا

 انوجدان و انس يب انيسنگسارگرا يخيكه از توحش تار ديام نيدعوت كند، به ا
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 يداستان مولو نيباشد، ا نيتماماً به هم يهنر و ارزش مولو ديشا. كم شود زيست

و ساخته  شود ينم افتي يكتاب چيو شبان او كه در ه يهمانند داستان موس زين

 نيكه در قرآن چن يدر حال كند، يم يمدارا و تحمل مذهب غياست تبل يمولو

  .شود ينم افتي ييزهايچ

اعراب جمع  يخندق است كه در آن تمام ايماجرا مربوط به جنگ احزاب  نيا

را قتل عام كرده  يشده بودند تا محمد را كه به كاروانها حمله برده بود و مردمان

چه بر چهره  ياما عبدود برا. ببرند نياز ب رفتيمنطقه بشمار م يبرا يديبود و تهد

ود از . پرسش وجود دارد نيا يراب يجالب اريتف انداخت؟ پاسخ بس يامام عل

عبدود . مشهور اعراب بوده است و عبدود از پرستندگان آن بت بوده است يبتها

بود كه توانسته بود از  ياز پهلوانان عرب بود و در آن جنگ از معدود كسان

و بعد از عبور از . كنده شده بود عبور كند يسلمان پارس شنهاديكه به پ يخندق

  شود، يداوطلب مبارزه با او م يو عل گردديم رزخندق بدنبال مبا

با  يمبارزه عل يدر شرح ماجرا يسوم از قول امام عل نهيابن هشام در پوش رهيس

  :عبدود نوشته است

 ادهيكه من پ يدرحال( يكه تو بر اسب نشسته ا يبا تو بجنگم درحال چگونه

  . شد ادهيپس از اسبش پ. يشو) ادهيپ(تا مانند من  ي، پس از اسب فرود آ)هستم

 يپست يانسانها-آنقدر هم كه مسلمانان اصرار دارند نشان دهند چارهيب اعراب

كرده باشد  تيانصاف را رعا يدر مبارزه با عل نكهيا ينبودند، عبدود پهلوان برا
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 يحت يآداب جوانمرد يعنيبرابر شوند،  گريكديتا هردو با  شود يم ادهياز اسب پ

زده  ييجوانه ها زين ريت در آن كويوجود داشته است و انسان زين طيدر آن شرا

كه  ياما امام عل. جنگديم يو پهلوان عرب با عل رديگيدر م ياما جنگ سخت. بود

را نداشته دست به (!) داشته است  بريكه در هنگام كندن در خ ييرويآن ن ايگو

عمل ناجوانمردانه در  نيا يماجرا زند،يزشت م اريت ناجوانمردانه و بسحرك كي

  :آورده شده است نگونهيا ثيحد يكتابهااز  ياريبس

  :سوم بخش آداب جنگ نهيالحكمه پوش زانيم

: على وعمرو بن عبدود سخنانى گذشت على به او فرمود انيجـنـگ احزاب م در

كه من به جنگ تن به تن باتو آمده  ستيبس ن نيهـم) در بـزدلـى تـو! (اى عمرو

ام وتو كه شهسوارعربى با خـودت كمك آورده اى؟  عمرو برگشت كه پشت 

اى بر دو ساق پاى او  ضربهچنان  درنگيب) ع( نيالمؤمن ريسر خود را نگاه كند ام

جدا شدند و گرد و غبارى به هوا برخاست آن  كرشيوارد آورد كه از پ

و  ختياثر ضربت عمرو خون از فرقش مى رحـضـرت در حـالـى كـه بر 

) ص(برگشت رسول خدا ) ص(نزد رسول خدا  ديخون مـى چك زين رشيازشمش

جنگ ! خدا  رسولاى , آرى : دادى؟ عرض كرد  بشيفر! اى على: فرمود 

  سوم نهيالحكمه، بخش آداب جنگ پوش زانيم. است رنگين

 فهيو خل انيعيچهره امام اول ش يمشخص است كه چرا آن ملعون بر رو ايآ

را  يشد تا اصول جوانمرد ادهيچهارم مسلمانان تف كرد؟ عبدود از اسب پ
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جنگ به  انيدر م يبرابر داشته باشد، اما در مقابل عل يكرده باشد و جنگ تيرعا

 ايآ نديتا بب گردديبه كمك تو آمده اند، عبد ود كه برم زين ارانتيكه  ديگوياو م

به او  يو هر ول يكه افتخار هر نب نديبينه، م اياز خندق گذشته اند  شاراني يبراست

و آنگاه  كند يپهلوان عرب را قطع م يزمان امام پاها نيدروغ گفته است، و در ا

 يكجاست آن عدالت عل. اندازد يتف م انيعياست كه آن ملعون بر چهره امام ش

از پس  ياست كه عل دانستهيم ايگو زين امبريپ ند؟يگويسخن م آناز  انيعيكه ش

 يو عل ؟يداد بيرا فر يو اياست كه آ دهيپرس ياز عل د،يآ يعبدود بر نم

 رنگيخدعه و ن نيا. است رنگيكه جنگ همان خدعه و ن يبراست! يآر ديگويم

آنان  يادر فرانسه بر. زد رانيبه مردم ا ينياست كه امام خم يياز همان خدعه ها

و  ياسالم ياز جمهور رانيو حقوق بشر سخن گفت و در ا ياز دموكراس

ملت است بعد گفت اگر  يرا زانيكه ابتدا گفت م يهمان امام ،ياسالم عتيشر

كند  يكه قرار بود آب و برق را مجان يآن امام! نه ميگويمن م يآر نديهمه بگو

امام  دو نيكه ا يبراست! دبده ليمردم به آنها تحو يو پول نفت را در خانه ها

  .چقدر بهم شباهت دارند

در شگفتم  ياز طرف دارد،يمرا به شگفت وا م يتف انداختن عبدود به عل يماجرا

وجود داشته  نگونهيا يو جوانمرد تيعربستان هم انسان يابانهايكه چگونه در ب

از  شود ياست حاضر م افتهيمسلمانان تنها  انياست و عبدود كه خود را در م

و  يو ددمنش يعل يگيفروما يبرابر گردد و از طرف يتا با عل ديآ نيياسبش پا

او چگونه توانست در مقابل  كند، ياو است كه مرا شگفتزده م يزشت كردار
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مرا شگفت زده  انيعيرفتار ش ياز رفتار عل شيب د؟يپاسخ بگو نگونهيا يلطف نيچن

 تيو انساناخالق  يپا رو زيخود ن يكه چگونه با اخالقمدار دانستن عل كند يم

 يشتريب حاتيمنابع و توض. پندارنديكردار م كيرا ن يددمنش نيو چن گذارنديم

  .ديابيب» دغلكار كي ايحق  ريش ؛يعل«با فرنام  يماجرا را در نوشتار نيدر مورد ا
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  يعل امامفقر 

 

  :نيحسن يماريدرمان ب

با جمعي از مردم به ) ص(بيمار شدند پيامبر اكرم) ع(و امام حسين) ع(حسن امام

عيادت آنان آمدند در آن جلسه برخي از حضار به حضرت امير المؤمنين علي 

چه خوب است براي شفاي ! يا اباالحسن : پيشنهاد نمودند و عرض كردند

ا بود نذر كردند فرزندانت نذري بنمائي، آنگاه علي و فاطمه و فضه كه جارية آنه

كه اگر حسنين شفا يافتند سه روز روزه بگيرند، هنگامي كه حسنين سالمتي خود 

را باز يافتند آنها شروع به انجام نذر و روزه گرفتن كردند و در خانة علي چيزي 

براي افطار موجود نبود لذا امير المؤمنين از شمعون يهودي خيبري سه صـاع جـو 

ز يك صاع آن پنج قرض نان پخت و در سفرة افطار ا ـهقـرض گرفـت و فاطم

سالم : افطار شدند نداي سائلي برخاست كه مي گفت نان نهاد، هنگامي كه آمادة

بر شما اي خاندان محمد مسكيني از مساكين مسلمين بر در خانة شما آمده است، 

 ناندابه من اطعام كنيد، خدا از سفرة بهشتي شما را روزي دهد در اين هنگام خ

وحي نان افطار خود را ايثار كردند و فضه نيز تبعيت از آنان نمود و غذاي خود را 

به آن سائل داد و همگي شب را بدون غذا صبح كردند و جز آب چيز ديگري به 

  …كامشان نرسيد 
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آن روز را نيز روزه گرفتند و هنگامي كه دوباره شب فرا رسيد نان و  فرداي

در آن هنگام يتيمي بر در خانه آمد و باز، به همان افطارشان در سفره نهاده شد 

ترتيب همگي غذاي خود را به آن يتيم ايثار كردند در روز سوم نيز هنگام افطار 

نيز آنچه در سفره بود قبل از افطار  سوماسيري از راه رسيد و مطالبه طعام كرد بار 

لي دست حسنين از طرف خاندان پيامبر به آن اسير ايثار شد صبح روز چهارم، ع

را گرفت و به سوي رسول خدا رفتند پيامبر اكرم هنگامي كه چشمش به حسنين 

براي من چه سخت است كه : افتاد ديد كه از شدت گرسنگي مي لرزيدند فرمود

شما را به اين حال مي بينم، رسول خدا فوراً از جاي برخاست و همراه آنان به 

عبادتش مشاهده نمود كه حالت خانة حضرت زهرا آمد و او را در محراب 

نگران كننده اي داشت از شدت گرسنگي شكم مباركش به پشت چسبيده و 

پيامبر اكرم با ديدن اين منظره بسيار  …چشمهايش در گودي نشسته بود

بگير يا : اندوهگين و افسرده شد در آن هنگام جبرئيل فرود آمد و چنين گفت

  . را قرائت نمود» هل اتي  «سپس سورة  محمد مبارك باد بر تو اين خاندان تو و

 يعل ايآنرا تكرار كرده اند سرتاسر دروغ است  انيعيش اريداستان باال كه بس اي

 اتيدر دوران ح نيو امام حس نيامام حس. نابكار و شرور بوده است يواقعا آدم

 يمختلف اتياز چهار، پنج سال داشته باشند، البته روا شياند ب توانستهيفاطمه نم

 شتريب يسن آن دو اندك صورتراجع به سن فاطمه وجود دارد كه در آن 

امام  يعل رسديبه نظر م دياست، بع يساختگ اديداستان به احتمال ز نيا. شود يم
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صورت  نيحد گشنه نگه داشته باشد كه در ا نيتا ا يكودك نيحسن را در سن

  .ننگ بر او باد قتاًيحق

 يماجرا نينوشتار باشد تنها ا نياز ا يوجز يفقر عل شود يآنچه باعث م اما

مردم رواج داده  نيكه اسالم ب يغلط ياز ارزشها يكي. ستين ياحتماالً ساختگ

 ياست انسان خوب ريرا كه فق ياوقات كس يگاه رانياست فقر است، مردم ا

آنها  رايشود ز يم جيترو ياسالم يطرز تفكر توسط حكومت ها نيا. داننديم

است تا مردم از فقر خود كمتر  يخوب زيبه مردم بفهمانند كه فقر چ خواهند يم

 يگدا پرست يماريب نيا .افتنديخود ن يبنالند و به فكر مطالبه حقوق ماد

همان  كند يم ينيسنگ يرانيبر روان جامعه ا هيكر يكه همچون بختك يستياسالم

بر  يلياو بدانند و آنرا دل يبرا يرا ارزش يفقر عل شود ياست كه باعث م يزيچ

و  يتيكفا يب ليخود به دل يمال يكه در زندگ ياز كسان ريغ. بر شمرند شييالوا

همه روشن باشد كه داشتن ثروت  يبرا ديغلط شكست خورده اند با يمهايتصم

است  يانسان اياست  يانسان تنبل اياست  ريكه فق يكس روديارزش به شمار م كي

و خانواده اش تالش  خود يرفاه اقتصاد يبرا يخود به اندازه كاف يكه در زندگ

در كار خود  شرفتيپ يبرا يو مشخص قيدق يزيبرنامه ر نكهيا اينكرده است 

 ريفق كنميافراد است و من گمان م يفقر در اكثر مواقع نشانه كوتاه. نداشته است

بچه دار شود  يريبودن آن است كه شخص فق ريبدتر از فق. بودن شرم آور است

لذا فقر را به . كنند يدر كمبود و عذاب زندگ زينو فقر او سبب شود كودكانش 

از ) Deng Xiaoping(دنگ ژائوپنگ . ارزش دانست كي توانيعنوان نم چيه
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و » ثروتمند بودن افتخار است«بوده است كه گفته است  ستيكمون نيرهبران چ

 ياقتصاد ياز قدرتها يكيبه  نياو بوده است كه باعث شده است چ دگاهيد نيا

مردم  انيو فقر را در م يگدا پرست انياز آن طرف مال. شود ليتبد وزامر يايدن

  .كرده اند ليارزش تبد كيبه 

 خيدر تار. بوده است ريفق اريدرست است كه او در ابتدا بس يدر مورد فقر عل اما

در  نهيان به مدپس از فرار مسلمان) مسلمانان ريهمچون سا(آمده است كه او 

در قبال مزد  انيهودي ياست و برا بردهيبه سر م يبد اريبس ياقتصاد تيوضع

  .است كردهيكار م يكم اريبس

حاكم بود، با تجاوز به جان  ييابتدا يكه بر همه مسلمانان در سالها طيشرا نيا اما

پس از فرار محمد و  يابتدائ يدر همان سالها نهيساكن مد انيهوديو مال 

با فرنام  يدر بخش ديتوانيرا م راتييتغ نيا اتيجزئ. افتي رييهوادارانش از مكه تغ

پس از مرگ محمد و خالفت  نيهمچن. ديابيب» چه آمد؟ نهيمد انيهوديبر سر «

عربستان  يبه خارج از مرزها نيريدامنه تجاوز به سا ن،يتبهكار راشد يخلفا

 ريم يدكتر عل. دنديرس يكالن يو متجاوزان مسلمان به ثروت ها افتيگسترش 

) بابك دوستدار( رفطروسيم يعل يدر اسالم شناس يفطرس در كتاب  مقدمه 

كه  ياز ثروت عل يمتعدد يخيتار يها تيروا 99تا  90دوم برگ  نهيپوش

. آورده است شود يم يعل يمتعدد، دهات و نخلستانها يشامل پول نقد، برده ها

  :قرار است نيآنها از ا نياز جمله جالب تر
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بود كه ساالنه  يداشت و صاحب نخلستان يو امالك پر ارزش ياراض نبعيشهر  در

  )13تجارب السلف، ص (در آمد داشت  ناريهزار د 40

كه آنرا در وقت نماز به سائل داد چهار مثقال نقره، و وزن  يحلقه انگشتر عل وزن

كشور شام بود  كسالهيخراج  متشيسرخ بود كه ق اقوتيمثقال  5 نشينگ

  )امام صادق تي، به روا137ص  ،ينيكاظم ياهللا بروجرد تيآ ه،يجواهر الوال(

معادل (طال  ناريحدود هشتاد هزار د يعل »يديتول« يها تيفعال انهيآمد سال در

  )96رهنما ص  نيالعابد نيز ن،يامام حس يزندگان(بوده است ) طال لويك 230

داشته اند  ياش اگر فرزند) برده زن( زانيكن نكهيدر نهج البالغه راجع به ا يعل

ورثه او  انيم دياو چگونه با ينخلستانها نكهيراجع به ا نيآزاد گردند و همچن ديبا

و  ستيسوم برگ ب نهيپوش ،يرض خينهج البالغه ش. (پخش شوند شرح داده است

  )سه

 يبه روضه خوان زين يگفته باشند، فقر علرا  قتيمنابع حق نياز ا يكيتنها  هرگاه

بوده است و نه فقر  ريفق يروشن است كه نه عل. شود يمحدود م انيمال يها

او است نه  يبرا يبوده باشد فقر او شرم رياگر فق يعل. است يعل يبرا يافتخار

از  يبخش. افتخار است يكه هر ثروت ستين يبه آن معن نيالبته ا. افتخار كي

 يو از اموال مردمان يريگ متيبه دست آورده است از راه غن يكه عل يثروت

 ريهمدستان و سا ايخود غارت كرده است  ياست كه آنها را به جرم نامسلمان

 .برده است يآنها سهم يها ييكرده اند و او از چپاولگرا نيتبهكاران مسلمان چن
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  و فاطمه يعل امام

 اريگو بس اوهي انيعيو ش انيشبهه مال ان،يمال زيو فاطمه ن يعل يمورد زندگان در

 نيو فاطمه را بهتر يعل انياز اسالمگرا يبرخ. الف زده اند و اغراق كرده اند

بگفته ناپلئون كه آنرا  خياما تار كنند، يم يهمه دورانها معرف ينمونه و الگو برا

شان ن يخيمنابع تار. مخالفت دارد هين فرضيدانسته است به شدت با ا نيدشمن د

قصد  يعل. وجود نداشته است يو فاطمه روابط خوب يعل انيكه م دهند يم

 ثيحد. كند يم تيفاطمه به محمد شكا يرو نيازدواج داشته است و از هم

فاطمه پاره تن من است، « يعنيكه در مورد فاطمه است،  زيمعروف محمد ن

 يفاطمه از دست عل يبه همان آزردگ» است زردهمرا آ ازارديهركس او را ب

 نياز معتبر تر) Encyclopedia of Islam(دانشنامه اسالم . ارتباط دارد

در  ايمختلف دن ياز دانشگاه ها يمتعدد سانيخنويو تار ديكه اسات ييكتابها

با  843فرنام فاطمه، برگ  ريكرده اند در ز يهمكار گريكديآن با  ليتكم

  :وصف كرده است نگونهيش ها را اتن نيا ياسالم يخيتار ابعاستفاده از من

در  گريكديبا  شهيو فاطمه هم يعل. و فاطمه و مداخله محمد يعل نيب يها تنش

و فاطمه  كرد،يبا شدت و خشم با زنش رفتار م يعل. كردندينم يزندگ يهمساز

 نيوجود دارند كه كه ا يثياحاد. به نزد پدرش رفت تيشكا يرو برا نياز هم

 امبريكه چگونه پ دهند يشفاف و روشن نشان م يرا بگونه ا يمشكالت خانوادگ

 تيبراورده شد از رضا التشيكه خواسته ها و تما يدخالت كرد و صورت او وقت
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هشام بن  يرخ داد كه بن يوقت) يفاطمه و عل نيب(اختالف  نيتر يجد. ديدرخش

 نيا يعل. از زنانشان ازدواج كند يكيداد تا با  شنهاديپ يبه عل شياز قر رهيالمغ

او به دفاع از دخترش  د،يخبر به محمد رس نيا يوقترا رد نكرد اما  شنهاديپ

مرا آزرده  ازارديفاطمه پاره تن من است و هركس او را ب«محمد گفت . برخاست

هرچه ( اي) رهيو غ 319، 2 ي، الترمذ403، 1انساب االشراف  ،يالبالذر(» است

 يمختلف يبه گونه ها ثيحد نيا) (سازديسازد مرا ناخوشنود ماو را ناخشنود 

در همان  رسديبه نظر م). ديآ ينم شيپ يدر معن يچندان رييشده اما تغ آورده

شناخته ) چشم كي(با دختر ابوجهل كه با فرنام العروه  خواست يم يدوران عل

اعتراض كرد كه  يعل ميتصم نيمنبر بر ا يمحمد از رو. ازدواج كند شديم

خانه  كيدر  دختر رسول اهللا را در كنار دختر دشمن رسول اهللا خواست يم

، و )فاطمه پاره تن من است(اعالم كرد كه  امبريپ زيماجرا ن نيدر ا. اسكان دهد

فاطمه را  ديبرساند ابتدا با نيبه پا تيپروژه اش را با موفق خواهد يم ياگر عل

 ي؛ بخار326، 4 نهي، پوش1313ود قاهره احمد بن حنبل، مسع(طالق دهد 

گرفته اند كه از  جهيماجرا نت نياز ا سندگانياز نو يبرخ). 440شماره  2 نهيپوش

همسر  كيبوده است كه شوهرش تنها حق داشتن  نيفاطمه ا يها صهيخص

 .داشته است

 

كه در  يحاتياز توض يكي. بوده است» مرد خاك«ابوتراب  يعل ياز نامها يكي

جواب فاطمه را با خشم  نكهيا يبجا ياست كه عل نينام آمده است، ا نيمورد ا
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محمد چون او را . ختيريو خاك بر سر خود م شديبدهد، از خانه خارج م

نام اشتهار  نيبه ا بعدها يبود نام ابو تراب را به او داده بود كه عل دهيد نگونهيا

 .افتي

 

از خود در آورده  انيو تفاوت آنها با آنچه مال يخيتار قيدق يگزارشها نيا اگر

 تيواقع نيا ديشما را شگفت زده كرده است شا خوانند ياند و بر سر منبر ها م

روز بعد از مرگ فاطمه با  3تنها  يعل ديشگفت زده كند كه بدان شتريشما را ب

 يعل) 6(بوده است  نيامام حس يباز مامامه ه. كند يبه نام امامه ازدواج م يدختر

در دوران  رد،يجرات نداشت زن بگ جهيخد اتيهمچون محمد  كه تا زمان ح زين

 يخود را برا يكند و اشتها نيچن توانستينم راينگرفت، ز يزن چيفاطمه ه اتيح

 ليو تكم ليبا اجبار سركوب كرد، اما بعد از مرگ او شروع به تشك يزنبارگ

از خود محمد نداشته است و  يدستكم ،يدر زنبارگ نانكهكرد، چ شيحرمسرا

دستكم ده زن در . استعداد دارد زين نهيزم نينشان داد كه دستكم به اندازه او در ا

 :داشته اند يرسم تيعضو يعل يحرمسرا

 

 .بنت محمد بن عبداهللا فاطمه

 .بن مسلمه سيبنت جعفر بن ق خوله
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 .بنت مسعود بن خالد يليل

 .بنت حزام بن خالد نيالبن ام

 .ولد ام

 .هيالخثعم سيبنت عم اسماء

 .عهيبنت رب بيام حب الصهباء

بنت رسول اهللا، و امها  نبياما ز ،يبن عبدالعز عيالعاص بن الرب يبنت اب امامه

 .لديبنت خو جهيخد

 .بنت عروه بن مسعود ديسع ام

 )7. (يبن عد سيالق ءيبنت امر اهيمح

دفتر . كرده است يداريآنها را خر يبوده اند كه عل يزنان بردگان نيتن از ا دو

نام  بايز يزيكن يداريخر ي، ماجرا391اسالم نوشته عمادزاده برگ  غمبريزنان پ

 ياست توسط امام عل »عهيبنت رب بيالصهباء ام حب«كه نام كامل او  »هيصهبا ثعلب«

و به او  نديبيرا در خانه خالد م يو يعل امام. شرح داده است ديرا از خالد ابن ول

 نيا جهيو نت خرد،ياز خالد م ناريد 40 متياو را به ق يامام عل. شود يعالقه مند م

دو فرزند عمر  نيآورده است، ا ايبدن يعل ياست كه صهبا برا يكار او دو فرزند

 ياست كه عل يگريد زيكن هيحنف اسيخوله بنت . نام دارند هياالصرف و رق

 هيآورده است محمد االكبر ابن الحنف يعل يكه او برا ياست و نام فرزند داشته
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 يعباس قم خينفس المهموم ش. شود يكربال كشته م يبوده است كه در ماجرا

به  يعل يزنبارگ نيا جهينت. كشته شدن او را نقل كرده است يماجرا 324برگ 

دختر بوده  17پسر و  14) 108/1( يگفت ابن سعد در كتاب طبقات الكبر

زمان عاشق دو  كيدر  توانينم يعنياست،  گانهي يزياز نگر من عشق چ. است

 يزن دارند، ازدواجشان مبتن كياز  شيكه ب يتمام كسان يرو نيزن بود، از هم

انسان، و  كينه  نند،يبيخود م ياسباب جنس ايبلكه زن را  ستيبر عشق ن

 يانصافاً نظر شما در مورد مرد. تت انسانها بوده اسدس نياز ا يشوربختانه عل

 ديحاضر ايسالم و اخالقمدار است؟ آ ياو انسان ايآ ست؟يزن دارد چ 10كه 

با استفاده از  يكه عل يالبته از تجاوزات وندند؟ياو بپ يبه مجموعه زنها كانتانينزد

به  ياسالم در ارتباط با برده دار نيقوان اتيجزئ يبرا( يقرآن ياسالم نيقوان

 يجنگ يبه بردگان و اسرا) ديمراجعه كن» در اسالم يبرده دار«با فرنام  ينوشتار

  :مثال افت،ي ثيو احاد خيرا در تار يموارد توانيم زيكرده است ن

  637شماره   60بخش  5جلد  يبخار حيصح

، از عبداهللا بن بن منجوف ديبن سو يبن بشار، از روح بن عباده، از عل محمد

  :نقل كرده است كه ده،يبر

 رديبگ) را مياز غنا امبريسهم پ(خالد فرستاد تا خمس  يرا به سو يخدا عل رسول

 يبعد از برقرار(غسل گرفت  يعل نكهيناراحت شدم، بعد از ا يو من از دست عل

 ايآ«من به خالد گفتم، ) بود مياز غنا يكه جزو ياز بردگان يكيبا  يتماس جنس
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را  انيمن جر م،يديرس امبريبه پ يوقت). را رهيبا بر يعل دنيخواب( »؟ينيبيرا نم نيا

گفتم   »؟يمتنفر ياز عل ايآ دهيبر يا«گفت،  امبريپ. كردم فيتعر امبريپ يبرا

  .»است نياز ا شيسهم او از خمس ب راياز او متنفر نباش، ز«گفت  امبريپ ،»يآر«

  ديگويم ثيحد نيآمده است در مورد هم 447كه در برگ  يحيتوض

بود و با او  دهيكش رونيغنائم ب انيرا از م يدختر يعل رايمتنفر بود ز ياز عل رهيبر

  .كار او ناپسند بود نيا ردهيبرقرار كرده بود و در نظر بر يتماس جنس

 يوقت. شود ياسرا انتخاب كرده و با او همبستر م انيرا از م يدختر يعل نجايا در

. كند يم دييمسئله را تا نياو ا شود يگذاشته م انيبا محمد در م هيقض نيكه ا

و از اموال مسلمانان  رفتنديها به شمار م متيكه اسرا همچون غن ديتوجه داشته باش

به  گريبه عبارت د ايسكس استفاده كنند  يراخود ب زياز كن تواننديو مسلمانان م

  .آنها تجاوز كنند

  خوارج يبر رو دنيو اسلحه نكش يعل امام

او  يكه آنها بر رو يدر مقابل خوارج تا زمان يكه عل شود يگفته م معموالً

 هيعل ريشمش يوقت يكه عل نديگوينم انيعيالبته ش. دينكش ريشمش دند،ينكش ريشمش

حكومت  ياو كه دو دست نياز منتقد ييبا آنها چه كرد و چه خونها ديخوارج كش

 نيبه ا شترينكرد ب يارك نيچن يچرا عل نكهياما ا. ختيبود ر دهيرا چسب

 ياسينبود و اشتباهات س يخوب استمداريبرعكس محمد س يكه عل گردديبرم

و جنگ با  ياسيمسائل س ريسا رياو درگ ياز طرف. را مرتكب شده بود ياريبس
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كار زد،  نيكه دست به ا يسركوب خوارج را تا زمان تيبود و موقع گريد يرقبا

 ستهيمسلمانان رفتار شا ريبا سا يعل ميكن ضاگر فر ياما حت. بود اوردهيبدست ن

 م؟ياخالقمدار و عادل بدان ياست كه او را انسان يكاف نيهم ايداشته است، آ يا

كه او انجام داده  يگريوحشتناك د ياست كه كارها سريم يتنها در صورت نيا

رهبرانشان نسبت به   ينيد سميفاش انياسالمگرامعموالً . ميريبگ دهياست را ناد

 هياول انيو تنها رفتار اسالمگرا رنديگيم دهيرا ناد شانيبه اسالم و دگر اند اباورانن

 نيچند مورد مورد از ا ريدر ز. دهند يرا مد نظر قرار م انياسالمگرا ريبا سا

 .آورد ميوحشتناك را خواه يكارها

 

  ظهيقر يبن انيهودي دنيبر سر

 ريو زب ياتفاق نظر دارند كه امام عل سانينو خيتار يتمام ظهيقر يبن يدر ماجرا 

و جسد آنها را  دنديبودند و سر آنها را بر رياس انيهودي دنيبن عوام مسئول سر بر

 يبن يمدارك و اسناد و بحث مفصل به بخش در ماجرا يبرا(در چاه انداختند 

 لهيقب نيحال در مورد تعداد افراد ا). ديكنافتاد؟  مراجعه  يواقعا چه اتفاق ظهيقر

 نيانگيتن آورده شده است، اگر م 700تن و  900كه كشته شده اند دو قول 

بن عوام  ريو زب يكه عل ميو فرض كن ميرينفر را بپذ 800 يعنيدو قول  نيا

 يكه امام عل ديرس ميخواه جهينت نياند، به ا دهيسر بر گريكديهركدام به اندازه 

را  گناهينفر آدم ب 1تنها  ياگر شخص. است دهينفر را سر بر 400با دست خود 
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نفر را سر  400 نكهيخواهد بود، چه برسد به ا يفيسر ببرد او انسان قاتل و كث

از پانصد  ادهيز) نيدر جنگ صف( ريالهر لةيدر ل«آمده است  گريد ييدر جا. ببرد

 خيش(» گفت يريتكب يبكشت و بهر ضربت رينهصد كسرا با شمش يلكس و بقو

 يوجدان شما در مورد كس). 183برگ  كمي نهياآلمال پوش يمنته ،يعباس قم

است و  دهيآنها را بر يصدها انسان نگاه كرده است و سرها يكه در چشمها

د در يحاضر ايآ د؟يگويگرفته است به شما چه م زانشانيجان آنها را در مقابل عز

ركورد كشتن افراد با دست خود  يامام عل د؟يكن يزندگ يمرد نيچن يگيهمسا

 چيدر ه يمملكت چيه خيدر تار يگريد تيشخص چيرا دارد، من تابحال به ه

البته بوده اند . تعداد آدم را كشته باشند نيبر نخورده ام كه با دست خود ا يزمان

كردار و پندار آنها به مرگ  كه ييآدمها ريها و سا تلريه مورها،يت زها،يچنگ

خودشان با دست  چكدامياست، اما آنها ه دهينفر انجام ونهايليصدها، هزاران و م

 شيشوند كه ب دايپ زين يگريد ياگر آدمها يحت. تعداد آدم نكشته اند نيخود ا

نزول  خيسوم تار ايبه مقام دوم  يبا دست خود آدم كشته باشند، امام عل ياز عل

 دهيو ناد يخيتار ياتفاقها فيبا تحر انيعياست كه ش يمرد نيو ا كند يم دايپ

 ديتصور كن. دارند ياز و ياخالق ييدر ساختن الگو يگرفتن اعمال او سع

 دهيبرياست و همزمان سر آنها را م كردهينگاه م گريد يدر چشم انسانها يشخص

 قائل شد؟ ياحترام چيه توانيم يانسان نيچن يبرا اياست، آ
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 اتيدست به جنا ارانشيو  يو شود، ينم يمورد منته نيبه ا يعل يعامها قتل

 :ديتوجه كن يخياز اسناد تار گريد يزده اند، به گوشه ا يهولناك اريبس

 

گفت  »؟يرا دوست دار يعل«كه از قوم ازد بود گفتند  يجهضم ديلب ياب به

قسمت روز دو هزار و پانصد كس از قوم مرا كشته  كيرا كه در  يچگونه كس«

 تيرا تسل ينبود كس ياست دوست داشته باشم؟ آنقدر از مردم كشت كه كس

 )8. (»بكشتگان خود مشغول بود يو هر خاندان ديگو

 

  انسانها سوزاندن

 زيبوده باشد، اما مسلما او ن يكه مبتكر آدم سوزان امام عل ستيدرست ن نيالبته ا 

آدم سوزاندن . در هولوكاست، دست به سوزاندن آدمها زده است تلريهمچون ه

در  يامام عل. افراد بوده است يباورها ياز رو تلريه يهمچون آدم سوز زياو ن

همانطور  نكاريرا زنده زنده سوزانده است، و ا شيندخود افراد دگر ا اتيزمان ح

 يآدم سوز. انجام شد زينوشتار خواهد آمد در مورد قاتل او ن نيكه در ادامه هم

كه همچون  يارياعراب بس. رده اتفاق افتاده است يدر جنگ ها يعل يها

مسلمان شده بودند مرگ محمد را جشن گرفتند  ريبا ارعاب و زور شمش انيرانيا

دست خود را حنا بسته بودند، مسلمانان به شدت به سركوب و قتل عام  زنانشانو 

 نيا يعل.  شود يرده گفته م يجنگها جنگها نياپرداختند به  ليافراد و قبا نيا
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). 88، 83، 37دوم صفحات  نهيپوش ر،يكامل ابن اث. (افراد را زنده زنده سوزاند

قسمت كرده  ميآدم به دو ن) حارثمثالً نضر بن ال(بارها گردن زده است  يعل

 اههيس يبرا) 184نخست برگ  نهياآلمال پوش يمنته يهوديمقال مرحب (است 

 يعل يدر زندگان يدست به كتاب پژوهش نياز ا يعل اتيبزرگتر از جنا يا

 .ديمراجعه كن» محمد ميدژخ يعل«بخش هفتم با فرنام 

 

كه از سلطه و تجاوز مسلمانان عرب به تنگ آمده بودند از  يانيرانيا سركوب

 رانيا ياز شهر ها ياريمردم بس ياست، در زمان حكومت عل يعل اتيجنا گريد

 يو. با خشونت تمام سركوب شدند يو ميو با دستور مستق يام علتوسط حك

شد  رانيملت ا يكه قرنها سبب بردگ رانياعراب به ا نيدر تجاوز نخست نيهمچن

با فرنام  يبه نوشتار نهيزم نيو اسناد در ا اتيجزئ ينقش فراوان داشته است برا

 ياز مقاومتها يبا فرنام  مختصر يبه بخش نيو همچن يبه دست عل انيرانيكشتار ا

 يدر برخ يياگر انسانگرا د،يدر مقابل اعراب مسلمان مراجعه كن رانيمردم ا

و مخالفان اسالم تنشان را  انيهوديكه كشتار اعراب و  ستيبه آن حد ن انيرانيا

است مطالعه  ديبوده است، ام يچه انسان ددمنش يبلرزاند و نشان دهد كه عل

 يعل يآورده اند موجب شود تا چهره واقع انيرانيامثالهم بر سر او  يكه عل ييبال

 نيا اردر مقابل خوارج را در كن يعل دنينكش ريشمش. آشكار شود انيرانيا يبرا

انسان دوست و  ايبوده است  ميدژخ يكه عل ديآنگاه قضاوت كن د،يكارها بگذار

 .اهل مدارا

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        علي قتال العرب        48 

 

  

  حقيقت تاريخي علي

پيامبر  يچهارمين خليفه راشدين ، اولين امام شعيان ، داما د و پسر عمو ،يعل

است كه اسالم آورد و در راه ترويج دين محمد از كشته  ياسالم از اولين كسان

در . پشته ساخت) ايرانيان(يامام عل يمخالفان عرب و عجم عكس واقع يها

: گويد يم »بداهللاسحق بن ع«خطاب به  »يابوجعفر محمد بن عل«  يوصف و

 .كوتاه داشت يپوست تيره پر رنگ، چشمان برآمده ، سر طا س و قد] يعل[

 

ثروتمند بود بطوريكه تنها  يفرد ،يو مذهب يصرفا مكتب يبرخالف ادعاها يعل

تاريخ اسالم . ( هزار دينار درآمد داشت 40خود ساالنه  ياز راه نخلستانها

 يقارون ياين پولها). 13ميرفطروس باستناد به تجارب السلف ص  يعل ،يشناس

رشد چندين برابر داشت، توانست در  يكه در دوران حاكميت اسالم ناب محمد

بر  يعل. در ترويج اسالم ايفا كند يكنار مكتب خونريز ذوالفقار، نقش عمده ا

( كنيم  ين حمل معقيدهايمان را بر شمشيرهايما] مسلمانان[اين اعتقا د بود كه ما 

 ).به نقل نهج البالغه 
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خود  يشروع به گسترش حرمسرا ياز درگذشت محمد و فاطمه الزهرا ، عل پس

 ينوشته عمادزاده كه از منابع معتبر» زنان محمد« كه بنا به كتاب  يكرد بطور

. خود جا داده بود يكنيز را در حرمسرا يزن و تعداد زياد 30جسته بالغ بر  ييار

زنان دائمه . زالى آن حضرت در شمار مردان كثيراالزدواج تاريخ استبقول غ

كه نامشان در تاريخ مانده جز زنانى كه نامشان برده نشده و جز كنيزان كه از  يعل

فاطمه زهراء، خوله بنت اياس : برخى از آنها فرزندانى بجاى مانده عبارتند از

فاطمه بنت حزام مكناة به ام حنفيه، ليلى بنت مسعود نهشليه، اسماء بنت عميس، 

 .بنت عروة بن مسعود ثقفى، امامه بنت ابوالعاص بن ربيع سعيدالبنين، ام 

 

ماهه با خليفه اول  6 يرقم كش و قوسها يپس از مرگ پيامبر اسالم، عل يعل

، با ازدواج دخترش با ) عمر(در زمان خليفه دوم . ، بيعت كرد)ابوبكر(مسلمانان 

در همين راستا . كند ينقش باز يبتواند در معا دالت سياس عمر موافقت كرد تا

از مشاوران نزديك  ييك بعنوانمسلمانان به ايران،  يبود كه در هنگام لشكركش

كار آمدن  يو رو يپس از ترور عمر بدست فيروز ابولولو ايران. عمرعمل كرد

عثمان بمخالفت پرداخت و پس از كشته شدن  ي، بارها با و)عثمان(خليفه سوم 

 .اسالم تكيه زد يامپراطور يبر كرس» اهل اجماع «  يبدون در نظر گرفتن را
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و معاويه بر سر قدرت و گسترش قلمرو  ياختالفات بين و ،يقدرت گرفتن عل با

اين اختالفات سرانجام . درگرفت يبس خونين يكه جنگها يباال گرفت بطور

كه  ينيامد، با نگارش نامه  يكه هيچ يك از دو گروه به اطاعت ديگر يوقت

اگر » : نوشت يعل بهمعاويه در اين نامه خطاب . نوشت پايان يافت يمعاويه به عل

و  يعراق از آن تو باشد و شام از آن من، و شمشير از اين امت بردار يمايل هست

اين پيشنهاد را پذيرفت  يعل. اين پيشنهاد را قبول كن» . يخون مسلمانان را نريز

آن معاويه با سپاهيانش در شام و اطراف آن به حكومت و گرفتن خراج  و پس از

به نقل از زيادبن عبداهللا ، . ( در عراق حكومت نمود زني يمبادرت كرد و عل

 )جلد ششم، ترجمه ابولقاسم پاينده ،يتاريخ طبر

 

 يدر سرزمينها يعقيدت يو معاويه و كشتارها يما بين عل يجريان جنگها در

داغدار و گرايشات  ياز خانواده ها ينان، كينه و انتقام در بسيارتحت كنترل آ

. نمودند ياز آنان شروع به فعاليت سازمانيافته مخف يمخالف رشد كرد و بسيار

شدند به اين نتيجه  ياز اين گروهها كه از هواداران خوارج محسوب م ييك

ن ضالل وجود رهبرا ،يسقوط اسالم و كشتارها عقيدت يرسيدند كه علل اصل

در اين راستا آنان تصميم گرفتند . است كه روزگار خوش را از مردم گرفته اند

بن ملجم، برك بن عبداهللا و  يسه نفر به نامها. كه حاكمين جبار را ترور كنند

معاويه و عمروبن عاص  ،يبه ترتيب امام عل يكعمر بن بكر مامور شدند كه هر 
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هريك با . اين كار هفتم رمضان تعين شد يروز مقرر شده برا. را ترور كنند

رفتند تا ماموريت خود را در روز مشخص شده  يزهرآگين بسو يشمشيرها

خود را  ينتوانستند سوژه ها يبرك بن عبداهللا و عمر بن بكر به داليل. انجام دهند

 ييك يابن ملجم كه خود را به كوفه رسانده بود توانست با يار يول زندمعدوم سا

. وارد سازد يامام عل يرا به پيشان ين همفكر خود بنام شبيب ضربت كاراز دوستا

از او پرسيد چرا چنين  يبردند و عل يبعد از ضربت، ابن ملجم را نزد امام عل

و از خدا خواستم  دمشمشيرم را چهل صبحگاه تيز كر: ابن ملجم گفت ؟يكرد

خود نيز با آن  :گفت يعل. كه بدترين و پست ترين مخلوق خدا را با آن بكشم

 )2681ص  ،يتاريخ طبر. (يكه بدترين مخلوق خدا يشو يكشته م

 

كنيم با  يم يداشتيم، در ادامه سع يامام عل يكه بر زندگ ياز نگاه شتابزده ا پس

را در سركوب و كشتار مخالفان ،  ينقش عمده و ،ياستناد به منابع مستند تاريخ

 .بهتر بشكافيم

   

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        علي قتال العرب        52 

 

 

 يجمع يدر كشتارها ينقش امام عل

 

امضا  يو همكار يبا پيامبر اسالم قراداد دوست» قريظه يبن«  يقبيله يهود) 1

از خارج به مدينه هجوم آوردند،  يكردند كه بر اساس آن قرارداد اگر دشمنان

محمد پس از . اين قبيله موظف بود دوش به دوش لشكر مسلمانان با آنها بجنگد

پردازد و از قبيله  يجنگ م بهزو قبايل مدينه است نضيركه ج يبا قبيله بن يچند

 يزند و خود را در صورت ياين قبيله سر باز م. خواهد يقريظه كمك م يبن

به مدينه  يداند كه دشمنان خارج يم يقراداد همكار يمسئول و ملزم به اجرا

دهد كه در  يدستور م يشود و به امام عل يمحمد خشمگين م. حمله ور شوند

نيز پس از  يامام عل. دهد يگوشمال يرا حساب هابه آنجا رفته و آن يراس لشكر

نفر  900نفر تا  700به همراه ساير لشكران اسالم بيش از » قريظه  يبن« فتح قبيله 

. ( زنند يكه از پيش كنده شده بود سر م ياز مردان قبيله را در مقابل گودالها

 )1088، ص  3جلد  ،يتاريخ طبر

 

را سر بريدند، به » ازد« نفر از خاندان  2500و يارانش در يك روز،  يامام عل) 2

مروج الذهب،جلد اول، . (دهد يرا دلدار يزنده نماند تا ديگر يكه كس ينحو

 )729ص 
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بودند كه پس از جنگ صفّين و مسئله حكميت به  يخوارج از مسلمانان) 3

و از سوى معاويه  مخالفت على برخاستند و چون از سوى على ابو موسى اشعرى

عمرو عاص به داورى معين شده بودند تا به مطالعه كتاب خدا و سنّت پيغمبر 

كداميك از على و معاويه را برگزينند داور شام داور عراق را فريب داد و 

عراقيان دانستند كه از عمرو عاص فريب خورده اند به حضرت اعتراض كردند 

. رقه اى شدند و به مخالفت على پرداختندكه چرا به حكميت تن دادى؟ و آنان ف

آن  يدرگرفت كه در ط يبه نام نهروان بين خوارج و لشكر عل يبعدها جنگ

كه  يبطور. از دم تيغ گذشتند ياز خوارج بوسيله لشكر امام عل يتعداد زياد

هزاران جسد از خوارج زمين را پوشانده : نويسند يو فتوح البلدان م يتاريخ طبر

 .بود

 

به خالفتى معتقد بودند كه انتخاب خليفه از روى اختيار مردم باشد خواه  خوارج

خليفه پس از انتخاب : از قريش و عرب و يا از هر قوم و ملتى باشد؛ و ميگفتند

 .بايد اوامر الهى را اطاعت كند وگرنه بايد عزل شود

 

ارج قرن بعد از كشتار خو 14ايران،  يرهبر حكومت اسالم ،»يروح اهللا خمين «

است كه امير عليه السالم شمشيرش را كشيد و  يروز ييوم اهللا واقع: چنين گفت

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        علي قتال العرب        54 

 

در  يخمين يسخنران. ( خوارج را از اول تا به آخر درو كرد و تمامشان را كشت

 )بمناسبت سا لگرد پيامبر اسالم 1361سال 

 

فر ن 900تا  500بالغ بر تن  يچيز» ليله الحرير« بنام  يدر نبرد يامام عل)  4

 .كشت

 )153االمال ، جلد اول، ص  يمنته( 

 

به دستور . پناه برد ينفر از همراهانش از بيم جان به دژ 70با  يعبدهللا خررم) 5

اين افراد زنده زنده در  يدژ به آتش كشيده شد كه در جريان آن تمام ،يامام عل

نگون بخت در  يگوشت بريان شده اين انسانها يكه بو يآتش سوختند؛ بطور

 .هوا پخش و مردم را آزار داد

 )199حس صدر، ص  ،ينامتناه يمرز يعل(

 

از مردم قبايل از اسالم برگشتند و  يبعد از مرگ محمد پيامبراسالم، عده ا)  6

مرگ محمد به زنانشان فرمودند كه  يعوامل پيامبر اسالم را كشتند و از شاد

 .دستان خود را حنا بگذارند

 ) .455ص  ،ينيشاپور قصص النيا( 
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بفوريت دستور دادند كه هر كه از دين برگشته، گردن زنند  ي، عمر و عل ابوبكر

ص  4جلد  ،يتاريخ طبر(و با آتش بسوزانند و زن و بچه اشان را به اسارت برند 

در ) . 2665و  2420، ص ص  6و جلد  1407،  1394، 1380، 1379

تر از ديگران  دهبرن ين وليد و امام علخالد اب يجريان اين كشتارها، شمشيرها

 يكشتارها يدرباره  يتاريخ طبر. عمل كرد

 

و شعف در  يآنانكه دست رنگ كرده بودند و شاد» : نويسد يم» خالد بن وليد «

اثر درگذشت پيامبر اسالم نشان داده بودند همه را بكشت و به آتش بسوخت و 

ايشان زد و  يد و آتش در تن هافرمود تا سرهايشان گرد كنند و پايه ديگ كنن

اجساد مردم در  اندندر سوز يهمين كتاب در مورد نقش عل. »همه را بسوخت

آنان را در آتش سوزاند و خاكستر  يتنها يعل» : نويسد يجريان اين كشتارها م

و جلد ششم  1464و  1380جلد چهارم ص ص  ،يتاريخ طبر(» .نمود

 )2265تا  2420صفحات 

 

 واقعي جالد عرب  چهره
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خود  يكه با سخنان شيوا و افشاگريانه » حويرث بن نقيذ « بنام  يشاعر) 1

موجبات اذيت و آزار محمد پيامبر خدا را برانگيخته و همچنين شتر دختران 

 يمحمد، فاطمه و ام كلثوم را رم داده بود به فرمان محمد رسول خدا و توسط عل

 يرجوع شود به تاريخ طبر. (وطئه به قتل رسيدامام اول شعيان، در جريان يك ت

 )273ص  2و سيره ابن هشام ج  1188ص  3ج 

 

 يكه از ترس محمد گريخته بود، بوسيله امام عل» مغيره « بنام  يپيرمرد) 2

 )317و  316دفتر زنان پيغمبر، عمادزاده ص ص . (دستگير و سر بريده شد

 

د مرغان نيم بسمل آنان را در بيابان را بريد و بمانن يشاهرگ مردان يامام عل) 3

 )27، ص 5عبدالفتاح، جلد  ،يامام عل. ( رها كرد تا با شكنجه بميرند

 

دستور داد كه نضر پسر  يپس از شكست ائيل، محمد پيامبر اسالم به عل) 4

ديگر بنام الظيه از ميان اسرا، عتبه پسر  يهمينطور در منطقه ا. حارث را سر بريدند

االمال، جلد  يدفتر منته. (سر بريده شد يتور محمد و بدست علمعيظ بدس ياب

 )57اول، ص 
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غنائم بين لشكر اسالم به صورت  يبنام عتبه كه بخاطر عدم پخش مساو يمرد) 5

، ص 5جلد  ،يتاريخ طبر. (سر بريده شد يمحمد تف كرده بود، بوسيله عل

1103( 

 

 و ايرانيان يامام عل

در هنگام حمله ) خليفه دوم مسلمانان(از مشاوران نزديك عمر  ييك يعل امام

خواست خود شخصا در اين جنگها  يكه عمر م يزمان. لشكر اسالم به ايران بود

 ،يو كشته شو ياگر برو يتو سر اين سپاه» : به او گفت يحاضر شود، امام عل

اگر سپاه  تا يباش اشتهتو بايد مركز خالفت را د. شود يم يسپاه اسالم متالش

جلد  ،يتاريخ طبر(» ايرانيان بدانند كه اين نيرو پشت دارد. اسالم شكست خورد

 – 443و نهج البالغه ص  147، اخبار الطول ص 1945و  1943، ص 5

446.( 

 

را  يكرد پيشنهاد و يحساب م يو يحرفها يبود و رو يكه داما د امام عل عمر

ريان اسالم فرماندهان با تجربه و پذيرفت و در دارالخالفه ماند و در راس لشك

پس از شكست ايرانيان و . گمارد و به طرف ايران گسيل داشت يخونريز

كوفه، شما  مردم يا: خطا ب به مردم كوفه گفت يلشكريان اسالم، عل يپيروز

 )2208ص  6جلد  ،يتاريخ طبر. (شوكت عجمان را برديد
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نوبت ) بكر،عمر، عثمانابو(مسلمانان  يتن از خلفا 3از پايان سلطنت  پس

بر  ياختالفات معاويه و عل. رسيد كه بسيار لرزان و كوتاه بود يسلطنت امام عل

جهت تامين  يعل. گرديد يطوالن يسر قدرت باال گرفت و سبب ساز جنگها

اين . اخذ كند نياناز ايرا يمخارج اين جنگها مجبور بود كه باج و خراج بيشتر

مختلف ايران شد  يشهرها يدليرانه از سو يفشارها موجب قيامها و مقاومتها

« ، » خليد بن طويف« رحم ترين سرداران خود، از جمله  يب يكه امام عل يبطور

، آذربايجان و ساير شهرها و بالد  يخراسان، فارس، ر يرا بسو» زياد ابن ابيه 

 .اعزام داشت

 يم يمردم ايران در زمان خالفت امام عل ياز سركوب قيامها يادامه به موارد در

 :پردازيم

 

از آن  يدر يك يامام عل. مردم استخر چندين بار قيام كردند ،يزمان امام عل در

به آنجا گسيل داشت و شورش  يرا در راس لشكر» عبداهللا بن عباس«موارد 

در مورد ديگر ). 136ص  ،يفارسنامه ابن بلخ(تودهها را در سيل خون فرونشاند 

و  يكه از خونخوار»  بيهزياد بن ا«  يكه مردم استخر شوروش كردند، امام عل

 يبه انوشيروان دوم لقب گرفته بود به آنجا گسيل داشت تا به سركوب يآدمكش

در مورد جنايات و كشتار مردم استخر توسط زياد بن ابيه كتابها . اين قيام بپردازند
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رجوع كنيد به كتاب مروج الذهب، جلد (نقل شده است نوشته و يو روايت زياد

 ).29دوم ص

مردم فارس و كرمان نيز سر به شورش گذاشتند و حكام  يهجر 39سال  در

مجددا زياد بن ابيه را به  يامام عل. را از شهر خود بيرون كردند يستمگر امام عل

تاريخ . (نكردند يفروگذار ياز هيچ جنايت يآنجا گسيل داشت و لشكريان و

 )136و يا فارسنامه، ص  2657، صفحه 6جلد  ،يطبر

 يچندين بار قيام كردند و چون چيز يبرا يخراسان نيز در زمان امام عل مردم

نداشتند بعنوان باج و خراج بپردازند، از دين اسالم برگشته و به مقاومت سخت و 

او . خراسان فرستاد يرا بسو» جعده بن هبيره« يامام عل. دست زدند يجانانه ا

، 6جلد  ،يتاريخ طبر. ( شدند حمردم نيشاپور را محاصره كرد تا مجبور به صل

 )292و فتوح البلدان ص  2586ص 

نيز سر به طغيان برداشتند و از پرداخت خراج  يمردم شهر ر يزمان امام عل در

زياد به سركوب شوروش  يرا با لشكر »يابوموس« ،يامام عل. كردند يخودار

پيش از اين طغيان نيز،  يابوموس. رستاد و امور آنجا را بحال نخستين برگرداندف

فتوح . (گسيل شده بود يبه جنگ مردم شهر ر ييكبار ديگر بدستور امام عل

 )150البلدان ص 

بود،  39و آغاز سال  38طالب، چون پايان سال  يبن اب يبه روزگا ر خالفت عل

شكر به خراسان كشيد و پيروز شد، غنيمت ل يبه فرمان عل ،يحارث بن سره عبد
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تنها در يك روز، هزار برده ميان يارانش . شمار بدست آورد يب يبسيار و برده 

اندك، در سرزمين قيقان  يلكن سرانجام خود و يارانش، جز گروه. تقسيم كرد

 )يفتوح البلدان، بالذر. (كشته شد) سرحد خراسان(

لكن حسكه . را به سيستان فرستاد يجز طائ يطالب، عبدالرحمن بن يبن اب يعل

بيايد كه چهار هزار تن از حبطيان را به : فرمود يرا بكشت، پس عل يو يحبط

 )يفتوح البلدان، بالذر. (حبطيان پانصد تن هم نشوند: را گفتند يو. قتل رسانيم

و سپس به اشعث بن  يواليت آذربايجان را نخست به سعيد بن ساريه خزاع يعل

كند كه وليد بن عقبه همراه با اشعث  ياز شيوخ آذربايجان نقل م ييك. قيس داد

و چون وليد آن ديار را ترك كرد ، مردم . آيند  يبن قيس به آذربايجان م

 يو ييار يكرد و وليد برا ياشعث از وليد طلب يار. آذربايجان قيام كردند

خانه به = حان(اشعث، حان به حان . اشتاز كوفه به در آنجا گسيل د يسپاه

از تازيان اهل عطا  يو پس از فتح آذربايجان گروه. فتح كرد و پيش رفت) خانه

ساكن ساخت و آنان را فرمان داد كه مردم را به اسالم  يرا بياورد و در آنجا

  )يفتوح البلدان، بالذر. (خوانند
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  تعداد جنايات فردي امام علي 

 انيعيامام اول ش يشده توسط امام عل دهيعداد افراد سربر

 

انسان ها در  دنيمتخصصان سر بر نياز بزرگتر يكي انيعيامام اول ش يعل امام

دور از  اريبس انيعيش يمطلب برا نيالبته ا. چند هزار ساله ما انسان هاست  خيتار

داستان  نيبر ا انيعياز خود ش ياديز يمتاسفانه كتاب ها ياست ول بيزهن و عج

افراد با دست خود را دارد،  كشتنركورد  يدهند  امام عل يشهادت م زيغم انگ

بر  يزمان چيدر ه يمملكت چيه خيدر تار يگريد تيشخص چيمن تابحال به ه

 زها،يالبته بوده اند چنگ. تعداد آدم را كشته باشند نينخورده ام كه با دست خود ا

كه كردار و پندار آنها به مرگ صدها، هزاران  ييآدمها ريها و سا تلريه مورها،يت

تعداد  نيخودشان با دست خود ا چكدامياست، اما آنها ه دهينفر انجام ونهايليو م

با دست  ياز عل شيشوند كه ب دايپ زين يگريد ياگر آدمها يحت. آدم نكشته اند

 نيو ا ندك يم داينزول پ خيسوم تار ايبه مقام دوم  يخود آدم كشته باشند، امام عل

گرفتن اعمال او  دهيو ناد يخيتار ياتفاقها فيبا تحر انيعياست كه ش يمرد

در چشم  يشخص ديتصور كن. دارند ياز و ياخالق ييدر ساختن الگو يسع

 يبرا اياست، آ دهيبرياست و همزمان سر آنها را م كردهينگاه م گريد يانسانها

 قائل شد؟ ياحترام چيه توانيم يانسان نيچن
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سپس  اورميم يخيتار يرا از كتاب ها يتعدادافراد كشته شده توسط عل نجايا من

آدمكش ها  يافتخار مدال طال يامام عل ايآ مينيزنم تا بب يآن ها را با هم جمع م

 .نه ايرا دارد 

 

نفر از مردان  ٩٠٠تعداد  “ظهيقر يبن “لهيبر قب يروزيبن عوام پس از پ ريو زب يعل

. يطبر خيتار. (دنديكنده بودند سر بر شيكه از پ ييرا در مقابل گو دالها لهيقب

  )٣جلد 

 امبريدر حضور پ “ريزب“ و “يعل“ گودالها بكندند و  نيبگفت تا در زم امبريپ

كه  مياگر  فرض كن) ١٠٩٣صفحه  ٣٫جلد . يطبر خيتار. (گردن انها را زدند

 ميخواه جهينت نياند، به ا دهيسر بر گريكديبن عوام هركدام به اندازه  ريو زب يعل

  .است دهينفر را سر بر 400با دست خود  نجايتا ا يعل امام كه ديرس

 :“ازد”كشتار خاندان  -٢

 يبنحو.دنديرا سر بر“ ازد”نفر از خاندان  ٢٥٠٠روز تعداد  كيدر  ارانشيو  يعل

صفحه . جلد اول . مروج الذهب . (دهد يرا دلدار يگريزنده نماند تا د يكه كس

٧٢٩(  
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 يبرا ميحساب نكن يعل اريسربر را تنها  ريو زب مينگاه كن هيبه قض نانهيخوشب اگر

  :پس ميريگ ينفر همراه در نظر م 4 يامام عل

  نفر 900شود  يم يينفر باال 400نفر كه با  500شود  يم يعل سهم

400+500=900 

 :“ريالحر لهيل”نبرد  -٤

. گذراند غينفر را از دم ت ٩٠٠تا  ٥٠٠در حدود  “ريالحر لهيل”بنام  يدر نبرد يعل

  )١٥٣صفحه  ١٫جلد . اال مال  يمنته(

عدد ذكر  نيكمتر انيعيش يبه خاطر گل رو نجايشود ا يم 900و  500 نيانگيم

  ميكن يهست را حساب م 500شده كه 

  نفر راكشت 500نبرد ناجوانمردانه  نيدر ا يعل

900+500=1400 

 : “ارانشيو  يعبداهللا خرم“ كشتار -٥

 يبه دستور عل.پناه برد يجان به قلعه ا مياز ب ارانشيتن از  ٧٠و  يخرم عبداهللا

افراد در آتش سوختند  نيا يآن تمام انيشد كه در جر دهيقلعه به آتش كش

شده آنها آنچنان در هوا پخش شده بود كه مردم  انيگوشت بر يكه بو يبطور

  )١٩٩صفحه .  يمرز نامتناه يعل. (داد يرا آزار م
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  نفر را مثل آب خوردن كباب كرده 70 يعل نجايا

1400+70=1470 

 :اسالم برگشتند نيكه بعد از فوت محمد از د يكشتار كسان -٦

و شعف در اثر در گذشت محمد نشان  يدست رنگ كرده بودند و شاد آنانكه

همه را بكشتند و اجسادشان را در آتش  “ديخالد بن ول“ و “يعل“ داده بودند 

جلد . يطبر خيتار) (١٣٨٠٫١٤٦٤صفحات .  ٤جلد . يطبر خيتار. (سوزاندند

  )٢٤٢٠٫٢٢٦٥صفحات ٦٫

نفر حساب  100را  يتعداد زنان و مردان كشته شده توسط عل ينيطور تخم به

  ميكن يم

1470+100=1570 

فقط قتل  نجايمتهم نشوم چون من ا يانصاف يبه ب انيعياز طرف ش دوارميام البته

را جمع كردم مگرنه اگر شمار كشته شدگان به دست  يناجوانمردانه عل يها

آن امام  گريو ده ها جنگ د بريجمل خ نيمثل نهروان صف ييرا در جنگ ها يعل

  حساب كنم

  شود يم شترينفر هم ب 5000تعداد از  نيشك ا بدون
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 يرند م 1500را به  1570 ميداده باش يرا هم به عل ازيامت نيآخر نكهيا يبرا

  :پس ميكن

نفر را ناجوانمردانه  1500است با وجدان آسوده ! رحمت يكه مثال هما) ع(يعل

 كشتار كرده

   

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        علي قتال العرب        66 

 

 

 

 يو امام عل ليعق يماجرا

 

قاطعيت آن حضرت در برابر ) ع(مثال از عدالت طلبي موالي متقيان بارزترين

بود و با اينكه عقيل نابينا و فقير و مستمند بود و غبار فقر بر  -عقيل -برادر خودش

هيچگاه از موقعيت خود ) ع(چهره كودكانش هم نمايان بود، اما امام علي

 )9. (به برادرش ندادسوءاستفاده نكرد و از بيت المال چيزي بيشتر از سايرين 

 

برادر او است  طالبيبن اب ليعق يو عدالتش ماجرا يامام عل گريد يماجراها از

 زيامام ن. دهد يالمال به او پول تيكه از ب خواهد يو از او م ديآ يكه به نزد او م

 ياتيو به روا كند يم كيخود نزد ينايبرادر ناب يگداخته در آتش را به سو يآهن

داغ تر است، من را تاب و  نيجهنم از ا شآت ديگويو به او م ند،زيبه بدن او م

 المال پول دهم؟ تيكه به تو از ب يخواه يچگونه از من م ست،يتحمل آن آتش ن

 

 تيبرداشتن پول از ب. داننديم يبر عدالت سرشار عل ليماجرا را دل نيا انيعيش

است و به امانت نزد حاكم گذاشته شده بود بدون  گرانيالمال كه از اموال د

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


67 قاسم قره داغي                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 يدزد ياصرار دارند كه چون امام عل انيعيو ش. ديآ يبه حساب م يشك دزد

و فوق العاده باشد  واال اريبس يكه او از لحاظ اخالق شود ينكرده است باعث م

نكردن به گمان من  يو دزد ستند،ياست كه اكثر انسانها دزد ن يدرحال نيا. است

 يا ستهيكار شا كنميگمان نم. ستين شيستا ستهياست و چندان شا يعاد يارك

مشابه  يداستانها ريسا نيهمچن. بدهند زهيدزد نبودن جا ليبه دل يباشد اگر به كس

پول آنرا از  كرديروشن م يشمع يادار يكارها يبرا يوقت يامام عل نكهيمانند ا

 داديرا خود م كرديخانه روشن م يكه برا يو پول شمع داديالمال م تيپول ب

اگر شما هم پول قبض برق خانه خود را از پول . دارد هيقض نيشباهت به هم اريبس

 قمداربه همان اندازه اخال ديدزدينم ديكنيآن كار م يكه برا ييجا ايشركت 

اگر  د؟يشما دزد هست ايكه آ ديپرس ديبا انيعياز ش. بوده است يكه عل ديهست

اخالقمدار  يآور شد كه پس به اندازه همان امام عل اديبه آنها  ديگفتند نه با

 .دزد نبوده باشد يامام عل نكهيالبته با فرض ا د،يهست

 

بن  هيمعاو يعني ياست كه به نزد دشمن امام عل يكس ليعق گرياز طرف د اما

او  نياست، بنابر ا كردهيدرخواست كمك م زياست و از او ن رفتهيم انيابوسف

در  زيطالب ن ،يعل گريبرادر د ديجالب است بدان. بوده است شهيپ انتيخ يبرادر

او  گريلذا برادر د د،ينگج يعل هيقرار گرفته بود و عل انيجنگ بدر در صف مك

 ليكمك كند؟ عق يبرادر خائن نيحاضر است به چن يكدام انسان. او بود هيعل زين

 ياز امام عل يعني. هست زيدزد ن كيكار بلكه  انتيبرادر خ كيظاهراً نه تنها 
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 يامام عل يخود را بجا. كند ياو دزد يالمال برا تيخواسته است كه از ب

 هيبرادر نابكار و فروما نيبه چن ديشما حاضر ايآ د؟يستشما دزد ه ايآ د،يبگذار

 نياگر پاسخ شما به ا د؟يبزن يبخاطر او دست به دزد ايو  ديكن يكمك مال يا

. ديهست شيقابل ستا يبه همان اندازه امام عل زياست، پس شما ن يدو پرسش منف

 دهند يم يدو پرسش پاسخ منف نيگمان من بر آن است كه اكثر مردم در مقابل ا

اگر  كنند، يدو پاسخ رفتار م نيكه به بر اساس ا دهند ينشان م زيو در عمل ن

هركس  ايآ كند؟ يم دايپ يچه ارزش فوق العاده ا يباشد كار امام عل نگونهيا

 انيعياست؟ روشن است كه ش يا ستهيدزد نباشد انسان فوق العاده با اخالق و شا

 يعاد ريغ يها يريگ جهينت تيكم اهم ييو از ماجرا كنند ياغراق م هيقض نيدر ا

 .كنند يم

 

است،  ياست كار اخالق نايكه ناب يآهن داغ گذاشتن در دست كس ايآ نكهيا حال

شخص است بر عهده شما  كيو نشان دهنده بالهت  مارگونهيب يرفتار نكهيا اي

در هنگام ركوع   يكه عل گريداستان با داستان د نيا سهيمقا نيهمچن. بماند

داده است و تناقض  يياداد به گد شديانگشتر خود را كه خراج روم را با آن م

 .بر عهده شما زيدو داستان ن نيا انيم
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 ياست و ب رشانيبانگيكه گر ياخالق ديفساد شد ليبه دل انياسالمگرا ديشا

اعمال را فوق العاده و تعجب  نگونهياست ا جيرا نشانيكه ب ييهايو دزد هايانصاف

 يالگو كي يكه شخص شونديقطعاً باعث نم ييرفتارها نيبدانند، اما چن زيبر انگ

 .شود اتمام دورانه يانسانها يفوق العاده برا ياخالق

 

 امام به مالك اشتر يها هيتوص

 

مجموعه  53جمالت كه در نامه  نيانصاف را كنار گذاشت و گفت ا توانينم

 كمي. فراموش كرد دينبا زيرا ن هياما دو قض. ارزش هستند ينهج البالغه آمده ب

نوشته شده است،  يعل اتيسال بعد از ح 400 باًيكتاب نهج البالغه تقر نكهيا

 نيو به هم كند ينم عالما انيرا از راو ياست كه اسناد و مدارك معتبر يكتاب

كتاب در نزد  نيالبته ا. است فيضع اريبس يكتاب با امام عل نيارتباط ا ليدل

 نيدوم. ندارد يچندان يخيارزش تار ياست  اما براست افتهي اريارزش بس انيعيش

 اريت كه عدالت واژه بساس نينكته دارد ا نياز نخست يشتريب تينكته كه اهم

 يبه ب قيمردم را تشو يشخص ديا دهيهرگز تابحال شن ايآ. است يبزرگ و كل

است؟ همه انسانها طرفدار عدالت  يعدالت يكه هوادار ب ديبگو ايبكند  يعدالت

 .استانسانها از عدالت متفاوت  فيهستند منتها تعر
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ها و سلطه  ستيو كمون انيو همجنسگرا انيهوديبردن  نياز ب كرديگمان م تلريه

 دشانيناميانسانها كه او شبهه انسان م ريبر سا يو افراد مو بور چشم آب يياينژاد آر

عدالت . ندارد يارزش خاص چيبه عدالت كردن ه قيتشو نيبنابر ا. عادالنه است

مختلف،  يانسانها، حمله به كشورها دنيكش يبرابر با به بردگ ياز نظر امام عل

 نيتجاوز به اسرا را ع يامام عل. كشتن مردان و تصاحب زنانشان بوده است

آدم  دن،ياست از نظر او چشم در آوردن، دست و پا بر دانستهيعدالت م

 حتينص نگونهيا ن،يبنابر ا.  برابر با عدالت بوده است رهيو غ دنيسوزاندن، سر بر

 .ندارند ين ارزشيكوچكتر زيها ن

 

عادل  ياست كه او شخص يكاف نياست و هم دانستهيا عادالنه ماسالم ر يعل

حال . آن است نيكردن اسالم و قوان تياو به عدالت در اصل رعا هينباشد و توص

اگر چشم . روديسوال م ريز زين يعدالت عل ست،ياگر اسالم عادالنه نباشد كه ن

مردم و ملتها،  ريبه سا زآدم سوزاندن، تجاو دن،يسر بر دن،يدر آوردن، دست بر

با  يكردن، همخوابگ يسنگسار كردن، برده دار خواه،يآزاد يسركوب انسانها

خان  زيو در كنار او چنگ يعادالنه هستند، عل رهيبردگان حمله به كاروان ها و غ

 .دادگر و دادگستر دانست زيرا ن ينيو خم نياستال تلر،يمغول، اسكندر، ه
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 يعل انيزندان

 

است مخالفان ) ع(در اتهامات سياسي چنانكه گفته و سيرة حضرت امام علي  اما

سياسيِ حكومت صالح و منتقدان آن تا زماني كه اقدام مسلّحانه ننمايند آزادند، و 

حبس و بازداشت و قطع ارتباط آنان با بستگان براي اثبات جرم و اقرار به آن و 

  . المدت جائز نيست نفرادي و طويلا ساعمال هرگونه فشار به ويژه به طور حب

حشمت اهللا  كنميام، گمان م دهيشن ياديز انياز اسالمگرا زيسخن را ن نيا

 يزندان يامام عل ايآ«است  دهيپرس يخامنه ا يبوده است كه از آقا يطبرزد

و زمان  طيدر آن شرا داننديافراد نم نيجالب است كه ا. »داشته است؟ ياسيس

 ليو تشك رانيزندان بعدها با تصرف ا. نداشته استوجود  ياساساً زندان

هم واضح است، نه  لشيدل. عباس بود كه بوجود آمد يو بن هيام يبن يحكومتها

. نكاريانجام ا يبرا يليآنها وجود داشته است نه دل يبرا ينگه داشتن زندان نهيهز

را در آن  يممكن است فرد. شده است ياسالم عتيحبس كردن بعدها وارد شر

كرده باشند اما هرگز زندان به  يزندان ييدر جا يمدت يبرا ريدوران بعنوان اس

كه انجام داده است با  يجرم ليرا به دل يفرد نكهيا يعنيآن،  يامروز يمعن

 ريو سا يامام عل. شود ينم دهياسالم د هياول خيحبس كردن مكافات كنند، در تار
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از  يتكه ا ايبه حبس انداختن افراد، سر آنها را ببرند  يمجبور بودند بجا انيتاز

 .بدنشان را جدا كنند و كار را خالص كنند

 

  33 هيمائده آ سوره

أَو  قَتَّلُواْياألَرضِ فَسادا أَن  يف سعونَياللّه ورسولَه و حارِبونَي نَيجزَاء الَّذ إِنَّما

 يمنَ األَرضِ ذَلك لَهم خزْ نفَواْيوَأرجلُهم مّنْ خالف أَو  مهِيديأَو تُقَطَّع  صلَّبواْي

ّنْ يفايالد ف ملَهرَ يوةِاآلخ ظع ذَابيعم.  

به فساد  نيجنگند و در زم او مى امبريخدا و پ] دوستداران[كسانى كه با  سزاى

دست و  ايگردند  ختهيبر دار آو ايكه كشته شوند  ستين نيكوشند جز ا مى

 نيگردند ا ديتبع نياز آن سرزم ايشود  دهيبر گريكدي  در خالف جهت شانيپا

 .و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت استيآنان در دن ىيرسوا

 

نه  يباشد، عل يعل يبرا يازيامت تواندينم زين هيقض نيروشن است كه ا نيا بنابر

به  يزيچ نيبكند نه چن جاديرا ا زندانها يامكانش را داشته است كه نظام فعل

اسالم  خيبه تار ينگاه ستيبد ن يطبرزد يآقا. است كردهيذهنش خطور م

كه همچون جدشان عمل  خواهدب ياز نوادگان عل نكاريو تنها بعد از ا اندازند،يب

 .كنند
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 ابن ملجم قتل

 

 ند،يگويم يعل يمعموال برا انيعياست كه ش ييداستانها گريابن ملجم هم از د قتل

 :قتل چه گفته است نيدر مورد ا ريز عهيش سندهينو دينيبب

 

كه در بستر شهادت قرار داشتند  يهنگام) ع( يكه موال عل داننديهمه م انيعيش

ابن ملجم ضارب آن ( خود  رياس يبرا ايآ:  فرمودند رآوردنديش شيبرا يوقت

با او نشود  يفرمودند كه نه تنها بد رفتار يم هيبرده اند و توص زغذاين) حضرت 

با او  دانمياگر زنده بمانم خود م هك: تشنه هم نماند و باز فرمودند ايگرسنه  يحت

ضربه همان گونه  كيفقط  ديچگونه رفتاركنم واگر زنده نمانم شما اجازه دار

برخورد امام  نيا. ديشكنجه نمائ اي ديو نكند او را مثله كن ديكه او زده است بزن

  .ياسيو س ياست نه حكومت يارزش يعنياست  يبرخورد ارزش اسالم كي ،يعل

 يارزش اسالم اي يمحمد رضا سعادت، حكومت اسالم

 

است كه خواهد مرد و  دانستهينم يكه بر اساس نوشته باال، عل ديداشته باش توجه

گو نبوده  بياو غ نكهيباشد بر ا يليدل ديبا انيعيش يبرا نيزنده خواهد ماند، ا اي
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است بر اثر  دانستهينم نكهياست، از جمله ا دانستهيرا نم زهاياز چ يارياست و بس

 .نخواهد مرد ايضربه خواهد مرد  نيا

 

در به لباس پاره پوره  خياست و م رفتهيم رونيآنروز كه حضرت از خانه ب يبار

جان مرا رها  خيم ديگويم خيبه م يخيو حضرت با زبان م كند يم ريحضرت گ

حضرت جان من  تيگويبه حضرت م خيشوم، و م ديبروم شه خواهم يكن كه م

كجا آمده بود با  از يمرغاب ابونيوسط اون ب ستيها كه معلوم ن يو مرغاب ال،يخيب

و  كشتت،ينرو ابن ملجم م يعنيحضرت گفتند وك وك، كوك كوك، 

 يعنيوك وك ها گفت، كوك وك ك يحضرت برگشت به آنها با زبان مرغاب

 يمنته( ميكن كاريچ ميدونيما امامها خودمون م ديكارا دخالت نكن نيشما تو ا

بود  افتادهياش ن يوزار، ابن ملجم آن ملعون كه د)207برگ  كمي نهياآلمال پوش

بعد  ييايگروه خونخوار ماف نيبوده است و رهبران ا ييايحركت ماف كياسالم 

بوده  نيافتاده اند و اساسا همه ماجرا هم گريكدياز مرگ پدرخوانده خود به جان 

رو  نيآمده است و از ا يو برادر يبرابر يواقعا اسالم برا كردياست، و فكر م

 انياز م ديبا فهيمعتقد بود كه خل نيملعون به ا كراتخوارج دمو ريهمچون سا

خالفت  يفرد برا نيتر ستهيمردمان چه عجم و چه عرب انتخاب شود و شا يتمام

پا  ريز عدالت را خواستند يكه م دانستيم يرا افراد هيو معاو ي، و علباشد

كه به  يجنگ قدرت كنند، او در هنگام گريكديگذاشته و بر سر حكومت با
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معتقد  راي، ز »يعل ين خدا است نه تو اآ از تيحكم«زد  اديفر برديحمله م يعل

آورده و خود را حاكم  ريمردم را خر گ يخامنه ا يعل ديهمچون س زين يبود عل

را بر سر نسبتاً  ريآن شمش كشديم ريشمش ياو بر عل خواند، ياز طرف خدا م

حالت خوبه؟ خسته  ديگويمو  گردديامام هم برم. كوبديمبارك آن امام همام م

  .ينباش

نشان  يعالقه چندان خيقصه ها عالقه دارند و به تار نيمعموالً به هم انيعيش

ضربت كشته شود و  كيكه قرار بود با  يآن شخص ديبدان ديليما ايآ دهند، ينم

 يخيتار يكتابها نياز معتبر تر يكيسرش آمد؟ از  ييمبادا شكنجه شود چه بال

  :ديابياسالم پاسخ را ب

 ديبگذار«را بكشند عبداهللا بن جعفر گفت  هيخواستند ابن ملجم لعنت اهللا عل يوقت

را سرخ كرد و  يخيو م ديرا ببر او يو دست و پاها» من دل خودم را خنك كنم

تو چشمان  ديكه انسان را آفر ييمنزه است خدا«ابن ملم گفت  ديبه چشم او كش

 ريرا گرفتند و در حص وپس از آن ا »يكنيسرب سرمه م دهيخودت را بسائ

  .و آتش در آن زدند و بسوختند دنديو نفت مال دنديچيپ

كه زد ضمن  ياو درباره ضرب شيدرباره ابن ملجم و ستا يبن حطان رقاش عمران

 خواست يكه م زكاريپره يبود از مرد يچه ضربت« ديگويم نيدراز چن يشعر

آورم پندارم كه  يم اديخداوند را جلب كند هروقت او را ب تيآن رضا لهيبوس

  . »است نتريكفه عمل او بنزد خدا از همه مردم سنگ
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تهران شركت  نده،يمترجم ابوالقاسم پا ،يمسعود نيبن حس يمروج الذهب، عل

  نخست  نهي، پوش1382 يو فرهنگ يانتشارات علم

 

  :نوشته است گريد سينو خيسعد تار ابن

عبدالرحمن بن ملجم رفت و او را از  يبه سو ي، حسن بن عل)يعل(از دفن  بعد

بدن او را به ) حسن(پس مردم جمع شدند، او . را بكشد يزندان خارج كرد تا و

 يبن عل نيعبداهللا بن جعفر و حس. ميآغشته كرد، و گفت كه او را آتش بزن نفت

پس عبداهللا  م،ياو خنك كن ازتا دل خود را  ديگفتند اجازه ده فهيو محمد بن حن

سپس . شكوه نكرد) ابن ملجم(او . او را قطع كرد يبن جعفر دست او را و پاها

سپس گفت تو چشمان خودت را . و او شكوه نكرد د،يداغ به چشان او كش خيم

خلق خلق االنسان  يسپس گفت اقرا باسم ربك الذ ،يكنيسرب سرمه م دهيبسائ

سپس چشمان او پر از اشك شد، دستور دادند  اند،من علق و تا آخر سوره را خو

دشمن  ي، پس به او گفتند ا)ضجه زد(زبان او را قطع كنند، پس او شكوه كرد 

 ياكنون چه شده است كه وقت ،يضجه نزد ميديبريرا م تيدست و پا يخدا وقت

 ايدن نيمن از ا رايز زنميگفت من ضجه م ؟يزنيضجه م ميزبانت را ببر ميخواه يم

  . و سوزاندند دهيچيپ يو او را درون نمد دنديپس زبان او را بر فرم،متن

 .يالثالث، ذكر عبد الرحمن بن ملجم المراد نهيابن سعد، المپوش ،يالطبقات كبر
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  :نوشته است يعباس قم خيش

ضربت  كيابن ملجم ملعون را ب) ع( نيالمومن ريام تيآن حضرت موافق وص پس

دختر  ثميو ام اله. حكم كرد كه او را گردن زدند گريد تيبجهنم فرستاد، و بروا

بر افروخت و آن  يخواستار شد تا جسدش را به او سپردند پس آتش ياسود نخع

كرده اند  تيروا گرانيو ابن شهر آشوب و د.. …را در آتش بسوخت ديجسد پل

مردم كوفه  وستهيانداخته بودند و پ يابن ملجم را در گودال ديپل يكه استخوانها

اهب از عذاب ابن اخبار آنر تيو حكا دند،يشنيم ادياز آن مغاك بانك ناله و فر

بدن او را در چهار مرتبه و پس او زا پاره پاره  يكردن مرغ يبق ايملجم دردار دن

 ايدر انيدر م يسنگ يرا با او نمودند و بر رو نكاريا وستهيو پ دنينمودن و بلع

  . مشهور و در كتب معتبره مسطور است

 224نخست برگ  نهياآلمال پوش يمنته

 

 يكس يقصه را هم برا ينجايآخوندها و بچه آخوندها ا ديبود دهيشن تابحال

 يكه عل افتي توانياسالم نم خياز كتب مادر تار يكتاب چيكنند؟ در ه فيتعر

داستانها به نظر  نيضربه بزنند، ا كياو را تنها  ايبدهند و  ريگفته باشد به قاتلش ش

 .باشند شدهساخته  عهيش تيبه دست توانمند روحان رسديم
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 يجورداق و امام عل جورج

 

» علي، صداي عدالت انساني«با فرنام  يجلد 6 يكتاب يحيجرداق مس جورج

 پيراهنكتاب او را  ياريبس انيعيسبب شده است كه ش هيقض نينوشته است و هم

و عدالت او معتقد  يبزرگ جهان به عل نيتمام متفكر نديگومي عثمان كنند و 

  .هستند

جا كه بدنبال عدالت بگرديد، نام علي را در آنجا خواهيد يافت و در هر جا  هر

او . كه در جستجوي انسانيت برآييد نظيري براي آن حضرت نخواهيد يافت

واالترين الگو و عاليترين مثال است و هيچ كسي نمي تواند در انسانيت، عدالت، 

ايه علم، ادب، سخاوت، آزادمنشي، بخشش و شجاعت نظير او باشد و به پ

: آري آنان كجا و ابوالحسن كجا؟ كه. بالغت، سعه صدر و عطوفت او برسد

 .ميان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمين تا آسمان است

 

علي عليه السالم تجسم حقيقي همه فضايل انساني است، نام او مترادف با هر  امام

ا همانند آن معاني متعالي فضيلت و منقبتي است و چاره اي جز اين نيست كه او ر

بشريت تاكنون نظيري براي او نيافته است و . كه در او تجلي يافته بشمار آوريد
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اگر چشم بينا بيابد خواهد فهميد كه با از دست دادن علي، دچار چه زيان بزرگي 

 .شده و در چه خسارت بزرگي همچنان بسر مي برد

 

مدن است، همه بزرگان در برابرش جلوه ارزش ها و مشعل ت» ع«آنجا كه امام  از

زانو مي زنند و تنها كاري كه مي توانند بكنند اين است كه سر به زير افكنند و 

 .در تعظيم و بزرگداشت او كمر خم كنند

 

بزرگان با هر عقيده و فرهنگ و ايدئولوژي، وقتي به فرزند ابيطالب مي رسند  اين

و تعظيم او نمي بينند و عشق به  خود را ناچيز مي يابند و گريزي جز بزرگداشت

آن شخصيت بلندمرتبه و سترگ، وجودشان را فرامي گيرد و كيست كه عاشق 

 .است يلهمچو اوئي نشود و اذعان نكند كه او شخصيتي بي بد

 

اينجاست كه دانشمندان، اديبان، انديشمندان، سياستمداران، روشنفكران،  از

مه دوستداران نيكي و فضيلت در دانشگاهيان و تمامي جويندگان حقيقت و ه

اديان و مذاهب و گرايشات فلسفي و فكري گوناگون، به ديده تجليل و اعجاب 

و با عدالت و  تهبه اين شخصيت سترگ مي نگرند، كه جهان را به شگفتي واداش

يكي از اين بزرگان، انديشمند و اديب . با انسانيتش بر جهان سايه افكنده است

او را ) كشف دوباره علي(است كه انگيزه » جرداقجورج «مسيحي معروف 
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واداشت كه شش جلد بزرگ در معرفي شخصيت يگانه آن حضرت به نگارش 

صداي عدالت  لي،ع«درآورد و اين محصول علمي گسترده را تحت عنوان 

به جهانيان تقديم كند؛ كتابي كه شهرت آن تمام آفاق را فراگرفته و » انساني

 . هان امروز داشته استبازتاب كم نظيري در ج

 

 دهيد انيعيش يدر ادامه نام جرداق در آثار و نوشتارها شهيهم» منصف« نام

 شود يگفته م يشمندياند اي سينو خيبه تار انيعيكلمه منصف از نظر ش شود، يم

سطور  سندهيكه نو نجاستيجالب ا. كنند يفكر م يدر مورد عل انيعيكه همانند ش

است  نيا يمنطق جهينت باشند، يهوادار عل ديبا شمندانيباال معتقد است همه اند

مثالً دانته كه در . ستين شمندياند كند يفكر نم يكه هركس مثل او راجع به عل

 ستياز ل دياست را با دهيكش ريو محمد را در جهنم به تصو يعل ياله يكمد

 .دبزرگان خارج كر

 

 يركورد دار آدمكش ينشان دهد عل توانديجرداق م اياست كه آ نيپرسش ا اما

زن نداشته است، برده دار نبوده است، مردم را سركوب نكرده  نيچند ست،ين

 ميتقس مهياست، به دو ن دهياست، با دست خود آدمها را نسوزانده است، سر نبر

است كه  عهيش سندگانيانصاف او همانند انصاف نو ايآ ره؟ينكرده است و غ
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نوشتار  نيكه در هم ييرا بخاطر داستانها يلو ع بندنديم عيوقا نيچشم بر تمام ا

 خوانند؟ يمطرح شدند عادل م

 

اثبات كند كه هرچه او گفته است  توانديبودن جرداق نم يحياست كه مس روشن

 كيبافته اند،  يعل يبرا اوهي انيعيهمه ش نيا. و بافته است راست و درست هستند

در  انيعيش رسديبه نظر م. افتد ينم ياتفاق خاص وندديبه جمع آنها بپ زين يحيمس

 يجرداق انسان شوند،يم تينقل قول از جرداق دچار سفسطه توسل به مرجع

 نكهيارزش ندارند مگر ا يذره ا يهمدوره ما است و سخنان او در مورد عل

 ايالبته گو. بوده اند، باشد يبه عل كينزد يكه در دوران يسانينو خيمستند به تار

را كه از نظر  ثيو تثل تيحيكه او مس ستين يبه حد زين يجرداق به عل» عشق«

 يجرداق در زمان عل كاشيا. كفر بوده است كنار بگذارد و مسلمان شود يعل

بودم  ليدر مقابل او سر چند انسان را ببرد، شخصاً ما زين يتا عل داشتيوجود م

را  يمزخرفات نينه و چن اي دانستيحقوق بشر م انگزاريرا بن يبازهم عل نميبب

 .نه اي نوشتيم

و  ژهيو گاهيجا ينشان دهند كه عل تواننديكه در باال آمد نم يياز ماجراها كيچيه

در كتب  يعل يخيتار تيدارد، آنگونه شخص تيو انسان يدر اخالقمدار ييباال

ددمنش  يواال نداشته است بلكه انسان يتيثبت شده است، او نه تنها شخص يخيتار

ها و مادر بزرگها و كتب  يمنبر يرو اتيروا انيبوده است و اگر م هيو فروما
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 ديمسلماً با م،يقرار ده يرا مالك شناخت عل يكيقرار باشد  يميو قد يخيتار

 تيشخص انيكه م شود يانتخاب سبب م نيو ا ميرا انتخاب كن يخيكتب تار

اش  يخالقا يهايكه الگو يجامعه ا. افتديب اريفاصله بس يعل يخيو تار يليتخ

جوامع موفق و  تواننديباشند هرگز نم يعل مچوندون و ددمنش ه ييانسانها

 .باشند يا شرفتهيپ
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  زنان از ديدگاه علي 

  

 ياست كه مرد را چاره ا نيكه در اوست ا يزيزن بد است و بدتر چ زيهمه چ

  . از بودن با او  ستين

 نهج البالغه 230 ينامه 

 :يامام عل يزنان عقد ستيل

 فاطمه زهرا - 1

 فهيحن اسيخوله بنت ا - 2

 هيبنت مسعود نهشل يليل - 3

 سياسماء بنت عم - 4

 نيفاطمه بنت حزام مكناه به ام البن - 5

 يبنت عروه بن مسعود ثقف ديام سع - 6

 عيامامه بنت ابو العاص بن رب - 7

 

 .فرزند بجا ماند 34او  از
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 نفر 16:  يدخترامام عل فرزندان

 نفر 18:  يپسرامام عل فرزندان

  

  نهج البالغه ٨٠خطبه 

  نواقص الحظوظ نواقص العقول مانيمعاشرالنّاس ان النساء نواقص اال

آنها به  مانيو ارث و خرد كم بهره هستنداما نقصان ا مانيمردم ،زنها از ا يا

و جهت نقصان  ضيح يجهت نماز نخواندن و روزه نگرفتن است در روزها

مرد است و  كي يگواه يدو زن به جا ير اسالم گواهخردشان آن است كه د

از  سباشدپ يو بهره هم،ارث آنها نصف ارث مردان م بياز جهت نقصان نص

از  دهيو در گفتار و كردار پسند دياز خوبانشان بر حذر باش دويكن زيبد پره يزنها

 طمع نكنند ستهيتا در گفتار و كردار ناشا دينكن يرويانها پ

 

خوانده  شهيخطبه بعد از جنگ جمل خطاب به عا نيا(نهج البالغه  ١٥٥ خطبه

  شده است

  صدرها يالنساء و ضغن غالف ياما فال نه فادركها را و
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 دنياو جوش نهيدر س نهيو ك افتيزنان غلبه  شهياند) شهيعا(بر فالن زن اما

خواندند  يآهنگران كه در آن فلز گدازند و اگر او را فرا م گيگرفت،همچون د

 يهم حرمت و بزرگ نينمود و بعد از ا يم يكند،نه يگريتا آنچه با من كرد با د

 خداوند است اب ياست و حساب و بازرس ياو باق يبرا نياز ا شيپ

 

  نهج البالغه ١٤ نامه

  ...و يالنساء با ذ جوايته وال

چند دشنام به شرافت و  د،هريزيانگيزنان را با آزار رساندن به آنها بر م و

و  روها،جانهاين رايند،زيشما داده،به سرداران و بزرگانتان نا سزا گو يبزرگوار

كه زنان مشرك بودند ما را  يدر زمان يو سست است حتّ فيضع شانيا يخردها

را با  يزن ياگر مرد تيهلزمان جا مدريگفته بودند كه از آنها دست باز دار

 نمودند يآن،او را و بعد از او فرزندانش را سرزنش ماثر  زد،بريچماق م ايسنگ 

 

 نهج البالغه ٣١ نامه

 

  ..و هن و يافن و عزمهن ال يال هنّيو مشاورة النّساء فانّ را اكيوا
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نا توان است با پرده  يسست و عزم ييرا را شانيا رايز،زيزدن بازنان بپره يرا از

 ينيدر پرده نش يريآلوده شان را راه ببند كه سخت گ ،نگاهينينش

 نكهياز ا ستيرا افزون كندخارج شدن زنان از خانه بدتر ن شانيآنان،ماندگار

اندازه  كيبه  نهايدو ا ره يعني(يبه خانه در آور يندار نانيرا كه به او اطم يكس

كه جز تو را نشناسند،چنان كن  يكن يكار ياگر توان)خطرناك باشد توانديم

است نه  فيزن چون گل ظر رايكه بدور از توان اوست بدو مسپار ز يكار

چندان كه  اندازيداشتن او را از حدمگذران و او را به طمع م يپهلوان خشنگرام

سبب  راينمودن نابجا،ز رتيرا شفاعت كندزنهار از رشك بردن و غ يگريد

 كشاند ديردافتدو زن به عفت آراسته را به ت يكه زن درستكار به نادرست شوديم

 

  او دنياست گز نيريزن چون كژدم است كه ش ٥٨ حكمت

  است مانيمرد ا رتيزن كفر است و غ رتيغ  ١١٩ حكمت

  با شوهر و اطاعت از اوست يجهاد زن خوشرفتار  ١٣١ حكمت

مردان است كه تكبر و ترس  يخو ها نيزنان بدتر يخو ها نيبهتر  ٢٢٧ حكمت

و  ليآورد و هر گاه بخ يو بخل باشدپس هر گاه زن متكبره باشد،سر فرود نم

دارد و هر گاه ترسو باشد از آنچه به  يزفت باشد مال خود و شوهرش را نگاه م

  نديگز يم يترسد و دور ياو رو آورد م
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ه مرد را است ك نيكه در اوست ا يزيزن بد است و بدتر چ زيهمه چ٢٣٠حكمت

  .از بودن با او ستين يچاره ا

 باشد ياالسالم م ضيحكمتها از منبع ترجمه نهج البالغه ف ذكر

 

دهد  ينشان م نيتمام خطبه ها و نامه ها كلمه عام النّساء به كار برده شده و ا در

كه در واقع  هيتوج نيا نيبوده اندبنابرا طالبيابن اب يكه عموم زنان مورد نظر عل

كه  ستيوجه قابل قبول ن چياز زنان بوده است،به ه يصحبت با گروه خاص يرو

 يم نيابهام را از ب نيمناسب ا يعبارات ردنبا بكار ب ستيبا يم يبود،عل نياگر چن

كند  يكند و از آنان گله م يبرد همچنانكه آنجا كه در مورد مردان صحبت م

از  يدر قسمت يان نمونه علهمه مردان را مورد خطاب قرار نداده،به عنو چگاهيه

 يا! ديستيمرد ن يول ديمان يكه به مردان م يكسان يا ديگو يم نيچن ٢٧خطبه 

چقدر دوست داشتم كه ! نيعروسان حجله نش يخرد و ا يب صفتانكودك 

ملول  نينچنيكه سر انجام مرا ا ييهمان شناسا شناختميو نم دميديهرگز شما را نم

مرا  نهيس دويقدر خون به دل من كرد نيو ناراحت ساخت خدا شما را بكشد كه ا

و با  ديوشاندغم و اندوه جرعه جرعه به من ن يكاسه ها دويمملو از خشم ساخت

 ديمرا تباه كرد ينكردن،نقشه ها ياريكردن و  يچيسر پ
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 چكسيبر انبار تاخته و ه هيسپاه معاو ديشد كه خبر رس راديا يخطبه به هنگام نيا

صحبت  يكه رو دهدينشان م ينكرده است و به خوب يدارياو پا يدر مقابل قوا

مورد خطاب واقع شده اند  يبلكه مردان ستيبا تمام مردان و در همه زمانها ن يعل

را تباه  شياز او نقشه ها  ينافرمان باكه در حال حاضر خون به دل او كرده اند و 

رود،چنانچه  يبه كار م شترينهج البالغه ب ٨٠در مورد خطبه  هيتو ج نيساخته اند ا

نظر  نيا ٨٠خطبه  ياست كه با توجه به محتوا شهيعا يشود مقصود اصل يگفته م

نصف مردان دارند نه فقط  يارث ياسالم نيزنان مطابق قوان شودهمهيرد م دايشد

مرد با دو زن در مورد همه زنان صادق است و  كيبودن شهادت  شه،معادليعا

از ماه را عادت  يمسلمان چند روز ريتمام زنان چه مسلمان و چه غ نيگذشته از ا

كند از لفظ عام  يصحبت م شهيآنجا كه در مورد عا يعل يماهانه هستنداز طرف

 ١٥٥و  ١٣دهد خطبه  يم اراو را مورد خطاب قر قايكند و دق يالنساء استفاده نم

 سازد يم انينما يامر را به خوب نينهج البالغه ا

 

  ... مهيكنتم جندالمرئه و اتباع البه  ١٣ خطبه

شتر  يبه صدا ديبود يزبان بسته ا وانيح رويو پ يمردم شما سپاه زن يا   

  . ديختيگر يكرده شد همگ يپ كهيو هنگام ديشد يم ختهيبرانگ

 ياست كه رو انينما يذكر شد بخوب يو از آنچه از عل ستين شتريبه بحث ب ازين

ذكر است  انيشا ٨٠كه در خطبه  ياز نكات يكيصحبت او تمام زنان بوده انداما 
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 يمعلول را جا يعل نجايزنان استدر ا شهيدرباره نقصان خرد و اند ياستدالل عل

داند كه  يم نيعقل را در ا ازبهره زنان  يكم ليگذارد و در واقع دل يعلت م

در واقع شرع اسالم  كهيمرد استدر حال كيشهادت دو تن از آنها،معادل شهادت 

دو تن از زنان را  داند،شهادتيو ناقص عقل تر از مردان م فيچون زن را ضع

 نيزنان را در ا مانيا يعلت كم يعل گريد يياز سو دهديمرد قرار م كيمعادل 

تنها  يعنيرند،يد نماز بخوانند و روزه بگتوانن يماه را نم از يكه آنها مدت دانديم

نماز بخواند و  شتريكه هر كس ب ييدانسته گو تيفيرا عامل باال رفتن ك تيكم

و  ياو قو مانيست تا ا يكاف نيبه عبادت اختصاص دهد،هم يشتريساعات ب

نداشته اند و  يدخالت چيباره ه نيمحكم گرددهر چند كه در هر صورت زنان در ا

 فرود آوردند ميسر تعظ عتيتنها در برابر قانون طب

 

در معروف  يكرد و از  خوبان آنها بر حذر بود و حت زيپره دياز زنان بد با پس

توانند روزه نگاه دارند و نماز  يهم از آنها اطاعت نكرد چون آنها تمام سال را نم

سوم هم  ليار نقص است و دلدچ زيآنها ناقص استعقل آنها ن مانيبخوانند پس ا

باز  يعل نجايمردان دارنددر ا صفن يآن است كه بهره آنان كم است چون ارث

گذارد چرا كه شرع اسالم چون زن را در مرتبه   يعلت م يهم معلول را جا

ارث او را نصف ارث مرد قرار داده است هر چند كه به  داندياز مرد م يتر نييپا

كه چون ارث زنان نصف ارث مردان است  ستيجمله قابل هضم ن نيهر حال ا

 حذر بود و در معروف هم از آنان اطاعت نكرد براز خوبان آنها  ديپس با
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داند كه  يزنان بر او م شهياند افتنيرا غلبه  شهيعلت كار عا ١٥٥در خطبه  يعل

 ريتعب نگونهيتوان حرف او را ا يم ١٤ اي ٣١نامه  زيو ن ٨٠با توجه به متن خطبه 

كار كرد و از  نيزنان بر او،اقدام به ا شهياند افتنيبه علت غلبه  شهيكرد كه عا

 حاصل شد يا جهينت نياست چن فيعزنان سست و ض شهيو اند يآنجا كه را

 

ضمن  يسازدعل يم انينما يزن نزد او را به خوب يمايو س گاهيجا يعل٣١نامه اما

بارحكم پرده  نيوضعف خرد زنان،ا يبرناتوان يخود مبن يقبل يتكرار صحبتها

 دينمايدرمورد زنان را صادر م ينينش

 

و  هِنَّ،يعلَ يفَإنَّ شده الحجابِ أبق اهنَّ،يمن أبصارِ هنَّ بِحجابِك إ هنَّيو اكفُف علَ

 عرِفنَيو إن اسَتطَعت أال  هِنَّ،يبِه عل وثَقُيخُروجهنَّ بِأشَد من إدخَالك من لَا  سيلَ

  فَافعل؛ رَكيغَ

در  يريكه سخت گ رايحجاب نگاهشان دار، تا نامحرمان را ننگرند، ز يدر پرده 

 ستيرفتن زنان بدتر از آن ن رونيب. آنان است يپوشش، عامل سالمت و استوار

كه  يكن يزندگ يبگونه ا يو اگر بتوان ،يآور انشانيصالح را در م ريكه افراد غ

 .كن نيتو را نشناسند چن ريغ
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كلمه  است نه پوشش زيدو چ انيم ليپرده و حا يبه معنا شتريدر واقع ب حجاب

حجاب  ريتعب نيكلمه ستر است و بنابرا يمفهوم پوشش در زبان عرب يمناسب برا

در  يعل ست،همچنانكهين يدرست ريرود،تعب يبه پوشش كه امروزه به كار م

  : ديگويسد،مينو ينهج البالغه م ٥٣كه به مالك اشتر در نامه  يدستور

  ... تكيفال تطولن احتجابك عن رع  

مردم باش، كمتر خود را در اندرون خانه از مردم پنهان  انيدر م يعني 

 كن،حاجب و دربان تو را از مردم جدا نكند 

 

 دينبوده كه مالك اشتر با نيا» احتجابك  «از بكار بردن  يمسلما منظور عل كه

مردم آمد و شد  انيروبنده خود را كنار بگذارد و بدون آنها در م ايو  يروسر

و  ستيپوشش ن يبكار برده به معنا ٣١در متن نامه  يكه عل يكند پس حجاب

زنان بهتر  يبقا يبرا ينينش هپرد  نيا يعل ديو از د دهديرا م ينيپرده نش يمعنا

از  نيهمچن!) ؟(!كن كه جز تو را نشناسند يكار يتوان اگرياست تا آنجا كه حتّ

 كيقابل اعتماد به خانه،هر دو به  ريغ يرفتن زن و آوردن شخص رونيب يعل ديد

تواند بد و خطرناك باشد،پس چه بهتر كه آنها تا حد امكان از خانه  ياندازه م

ر خود را از شوه ريفراهم شود كه زن غ يطينروند و چه خوبتر اگر شرا رونيب

 !)؟(نشناسد 
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به  يازيو ن سازنديم انيرا نما يزن نزد عل گاهيجا يذكر شده به خوب يحكمتها

كه علما و  يرهايچند از نظرات و تفس يذكر شمار ستاماين شتريب حيشرح و توض

 ستياز لطف ن يدر رابطه با زن عنوان نموده اند خال يبزرگان اسالم

 

 ياست كه مرد را چاره ا نيكه در اوست ا يزيبداست وبدتر چ ززنيچ همه

 .جزبودن با او ستين
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 يبحران ثميابن م دگاهياز د

است كه بر  ياز جهت نفقه ا اياحوال زن تماما بر مرد شر است، نكهياز ا مقصود

خود  نيا زجهت لذت بردن از اوست كه ا ايظاهر است و  نيمرد دارد،كه ا

مرد  نكهيكند و ا ياست،كه مرد را از خدا دور م يباز دارنده از اطاعت اله يعامل

 عتياست كه در طب ياجياحتاز همراه بودن با زن ضرورت و  ستين يرا چاره ا

مسأله است كه مرد زن را تحمل  نينسبت به او هست و به خاطر ا ينويوجود د

 يتر از معلول م ياست كه قو يكندالبته وجود شر در درون زن،عقل يم

 )٥ج ثميالبالغه ابن م شرح نهج(باشد

 

 يعالمه خوئ دگاهيد از

 

باشند كه  يم يويو دن يو بر خورد با شئون ماد يياروياز رو ريناگز مردان

آنان از جهات مختلف با آن شئون ارتباط داردمانند مواجه شدن با  يزندگ

برخوردها  نيكه در ا رهيو غ كان،فرزندانيگان،نزديمال،زن ،كارگران، همسا

 يامور،به خوب نيكه ا ندشو يو روبرو م هايو بد هاي،خوب هايو آسان هايآنان با سخت

برخوردها،برخورد با زن،در  نيا نيگردد مشكل تر يبر م يمرد در زندگ يبد اي

 نيرا داد كه ا يآگاه نيبا سخنان خود ا)ع( ياست و عل يشئون مختلف زندگ
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زن اگر آشوبگر باشد عقل مرد  راير است زمرد ش ياز تمام جهات برا ييارويرو

كند، اگر همسر مرد  يكند و اگر بد كار باشد دل مرد را ترسو م يرا سلب م

باشد مرد را به  گانهيباشدو اگر زن ب يباشد، مرد مكلّف به پرداخت نفقه اش م

 روزيدهد و اگر دشمن مرد باشد با بهتان و دورغ بر او پ يسوق م يفساد و گمراه

از دست  يو يياوصاف مرد ناچار از بودن با زن است و رها نيشودبا تمام ا يم

  )٢١،جيشرح نهج البالغه ،عالمه خوئ يمنهاج البراعه ف( ستين ريزن امكان پذ

 

  يبحران ثميابن م دگاهيد از

  .او دنياست گز نيريچون كژدم است كه ش زن

او  يباشد،لفظ عقرب برا يم تياذ زيعقرب است و چون شأن زن،ن يبرا دنيگز

كه  يهمراه با لذت است،مانند زخم دنشياستعاره شده است،منتها در زن گز

خاراندن  نيبه دنبال دارد،اما در لحظه خارش،ا يخاراندن آن اگر چه ناراحت

 )٥ج ،يبحران ثميشرح ابن م(همراه با لذت است 

 

 ٣١ تيوص رامونيپ يبحران ثميابن م نظر

 

 نكهينمود از جمله ا تيوص يدر مورد زنان،به امور)ع(حسن به امام ) ع(يعل
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نقصان  يدارا يكه آنان از نظر عقالن رايز،زياز مشورت كردن با زنان بپره -١

 ستيباشد،سزاوار ن نينچنيكه ا يهستند و فكر آنان در معرض خطاست و هر كس

 رديكه مورد مشورت قرار گ

 

از  اتيكنا نيتر حيفص نيكه ا ديزنان را به واسطه حجاب بپوشان دگانيد -٢

خواه زن (باشد  يبه او نم نانيرا كه اطم يشخص ستين زيجا -٣حجاب است   

 ديوارد خانه اش نما)خواه مرد

 

شدن زنان  رونياز ب شياز مردم به خانه،ب يمواقع، فساد آوردن بعض يدر بعض -٤

 از شوهر را نشناسد ريباشد كه غ ياست كه زن در حالت نياز خانه است و بهتر ا

 

و  هايدنيو پوش هاياعم ازخوردن(آنهاباشد ييكه خارج ازتوانا يزنان برامور-٥

 مسلط  شوند دينبا)  رهيغ

 

است نه كار فرما،غرض آن است كه )حانهير(خوشبو  ياهيزن چون گ نكهيا اما

 حانهيهم اختصاص دادن لفظ ر دياست و شا ييلذت و بهره جو يبرا يزن محل

كردند  ياستعمال م اريزنان عرب عطر را بس رايزن،از جهت استعاره باشد،ز يبرا
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خلق  يحكمران ياو برا هاست ك نيا يتواند كار فرما باشد،برا يزن نم نكهياما ا

 بر او حكومت كرد دينشده،بلكه با

 

 داشتن او از آنچه كه مربوط به اوست تجاوز مكن يدر گرام-٦

 

 نياو خارج است و ا يياز توانا راينداز،زين گرانيد يزن را به طمع شفاعت برا-٧

 اوست شهياند يو ناتوان زهياز نقصان غر يامر ناش

 

 يو يامرسبب فساد برا نيكه ا رايبه كار نبرد،ز رتيدرمورد زنان پاكدامن غ-٨

عمل را از او  يو قبح و زشت كنديوادار م ستيناشا ياو را به كار يعنيشود،يم

 )٥،ج ثميالبالغه ابن م شرح نهج(گردانديسلب م

 

 يعالمه خوئ دگاهياز د ٣١ تيوص شرح

 

 نموده است تيوص ريدر رفتار با زنان ،به امور ز امام

 

 آنها در امور ميو اراده و تصم شهياند يترك مشورت با زنان به جهت ناتوان-١
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 يبرا رايحجاب باز دارد ز لهيبوس ايدن ييبايو ز گانگانيزنان را از ب دگانيد -٢

 شود يبه همسر م يتر است و سبب وفادار ندهيآنها پا

 

 را اگر اهل فساد و فتنه هستند به خانه ات راه مده بهيمردان غر -٣

 

زنان خارج  ييرا كه از توانا يسخت و امور يازهايامور منزل،مانند ن ريتدب -٤

 و ارزش آنها ييبايشود و ز يموجب رنج آنها م رايمگذار،ز شانياست،بر عهده ا

 برد يم نيرا از ب

 

 يبه سو گرانيسبب توجه د رايوادار مكن ز يگرياو را به شفاعت در مورد د -٥

 شود يگردد و منجر به فسادشان م يم شانيا

 

 زد،مقصوديبكار رود بپره رتيغ دينبا كهيدر جائ يو بدگمان رتياز اظهار غ-٦

 رايرد،زيو مهر آنان بر دل گ دينما ياست كه از سوءظن نسبت به زنان دور نيا

شرح نهج البالغه ،عالمه  يمنهاج البراعه ف(شود  يموجب فساد آنها م يبدگمان

 )٢٠،جيخوئ
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 يبحران ثميابن م دگاهياز د ١٤نامه  شرح

 

و آزار نسبت به زنان موجب  تياست كه با اذ نيا)النّساء جوايال ته(از  مقصود

شما را به  يدادن نسبت به شرافت و بزرگ اگر چه آنها دشنام د،يشرارت آنها نشو

از ضعف القوا  يزنها،ناش تيمساله عدم آزار و اذ نيحد برسانند و ا نيباال تر

كه آنان قادر به مقاومت در  ستا نيبودن آنان است و منظور از ضعف آنها ا

دفع  يمعنا كه برا نيدارند،بد يفيمورد سالح ضع نيو در ا ستنديمقابل مردان ن

شوندمنظور از بكار بردن نواقص  يو آزار،متوسل به دشنام دادن م تياذ

مسأله ندارند كه  نيتعقل ا يبرا ياست كه زنان،قوه ا نيالعقول،در مورد زنان ا

است كه  يبر تعقل از رذائل اخالق ييعدم توانا نيدشنام را بفهمند و ا دهيعدم فا

 يم ياالت درونح ختنياست و باعث بر انگ يشدن شر و بد اديمستلزم ز

 خواهد آن را آرامش بخشد يشود،كه فرد م

 

ان كنا لنؤ مر بالكف عنهن وانهن (  ديفرما يكه م)ع( يحضرت عل وقول

 محاليدست بر دار شانيكه از ا ميما در زمان رسول مأمور شد) (لمشركات 

موجب  دياست كه نبا نيبه ا يدر صورت اظهار اسالم، اول)آنكه مشركه بودند

آخره   يال لان كان الرّج دويفرما يو آزار آنها شوند و قول حضرت كه م تياذ

بر اثر آن زدن،آن )تيدر زمان جاهل(زد  يچماق م ايزنش را با سنگ  ياگر كس
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است  يمسأله هشدار نينمودند،ا يمرد و بعد از آن مرد فرزندانش را سرزنش م

مفسده همان  نيارد كه اد يو آزار زنان،به دنبال خود مفسده ا تياذ نكهيا يبرا

 ز،همراهيو بعد از وفاتش ن اتيحالت ح دراست كه كه با مرد آزار دهنده  يننگ

 ثميشرح نهج البالغه ابن م(  رديگ يمورد سرزنش قرار م وستهيپ يو يعنياست 

 )٤،جيبحران

 

 ديالحد يو نظر ابن اب ٢٢٦ حكمت

 

عالقه مرد به همسرش و  ليدال نيحكمت افالطون آمده است از استوار تر در

مرد،قوه  يتر از صدا نييزن،ذاتا پا ياست كه صدا نيآن دو،ا انيم يهمبستگ

تر از قلب  قيمرد و قلبش نازك تر و رق صياو كمتر از قوه تشخ زييو تم صيتشخ

همان  ابد،بهي يزوناز صفات زن نسبت به مرد ف يكيباشد،پس هر گاه  يمرد م

 )١٧،ج ديالحد ينهج البالغه ابن اب شرح(شود ياز مرد دور م زانيم

 

 يعالمه خوئ دگاهياز د ٢٢٦ حكمت

 

زن در  رايو امانت اوست،ز يو واجب زن،پاكدامن دهيصفات پسند نيمهمتر از

است  يشعله ور شدن عشق و احساس از هر جهت گانه،ويمعرض شهوت مردان ب
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در نزد مردم به ضعف  گريد يزن مالك خانه و حافظ اموال شوهر است و از سو

 ينفس آگاه وزن را نسبت به مال  ديبا ريشهرت دارد،پس ناگز ييو عدم توانا

كبر و غرور،مانع از نظر  نيكه ا يصفات زن تكبر است،بگونه ا نيداد از بهتر

كبر و غرور از صفات مذموم و  نيطمع آنها نسبت به زنها شود،ا ايگانه،يمردان ب

رود  يبه شمار م شيمورد زن از صفات مورد ستا مرد است و در يناپسند برا

باشد كه در دست  يم ياموال شاز بخش يبخل در زن كه خوددار نيهمچن

به اموال  نيو سارق گانگانيعمل از طمع ب نيا راياستز دهياوست،از صفات پسند

ترس از رفتن به  يصفت ترس در زن كه به معنا نيكند همچن يم يريجلوگ يو

 ديباشد،موجب مق يشب و سفر در صحرا م يكيخلوت و سفر در تار يمكانها

با احساس در ارتباط است و ) تكبر-خلب-ترس(صفات  نيگرددايشدن زن م

شرح نهج البالغه ، عالمه  يمنهاج البراعه ف(  تر از مرد است ياحساس در زن قو

 )٢١،جيخوئ

 

 است مانيمرد ا رتيزن كفر است و غ رتيغ

 

 يرانبح ثميابن م نظر
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است كه خداوند بر آن خشم دارد چون خداوند  يزيمرد،مستلزم بر آن چ رتيغ

 يزن دشمن دارد و خشم بر آنچه كه خداوند بر آن خشم م كيدو مرد را بر 

 رتيباشد اما غ يم مانيا نيخداوند است و ا ينه ديخدا و مؤ يرضا رد،موافقيگ

 يبرا شتريب ايزن  واشتراك د يعنيآنچه خداوند حالل كرده است،  ميزن در تحر

آنچه كه خداوند حالل  ميمسأله رد و انكار و تحر نيمرد و مقابله كردن بر ا كي

 )٥،ج ثميشرح نهج البالغه ابن م(مستلزم كفر است   نيباشد وا يكرده است، م

 

 با شوهر و اطاعت از اوست يزن خوشرفتار جهاد

 

 ييعالمه طباطبا نظر

 

جهاد در راه خدا بدون عوض و  تيزنان را مانند محروم يها تيمحروم اسالم

 تيو مز لتيجبران به مثل نگذاشته،بلكه كمبود آن را به معادل آن در فض

 نيكارها و ا نيداشتن شوهر را  معادل جهاد قرار داده،ا كويتدارك نموده،مثال ن

 يرزشرا احاطه كرده،ا ام يما كه بازار فاسد زندگان يچه بسا برا ايگونه مزا

سنجد و  يآن م يقيحق يرا به بها يزيدر نظر اسالم كه هر چ ينداشته باشد،ول

هر چه را به ارزش  زين يتعال د،خداونديجو يخداست، م يرا كه مرض يليفضا

نهاده و آن را مستلزم  يو يپا يآن مقدار فرمود و راه مخصوص هر كس را جلو
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و به وزن اعمال او  يو ينهر كس معادل خدمات انسا متيبه آن راه ساخته و ق

بر  نينبردو گذشت از خون رنگ دانيقرار داده، پس در اسالم شهادت مرد در م

 ياجتماع را م ينداردو حاكم كه چرخ زندگ يزن برتر يشوهر دار كوين

 هيكه خانه دار است ما يزند بر زن يم هيكه بر مسند قضاوت تك يقاض ايچرخاند 

هستند كه اگر عمل به حق كرده و بر حق  يمناسبت نهايا نكهيبا ا دندار يافتخار

حكومت و قضاوت و در معرض عالج  تيرفته باشند،جز تحمل بار گران مسئول

چه  نانينداردپس ا يا دهيدفاع از حقوق ضعفا واقع شدن،فا يبرا يو مخاطرات

كرده و بر  عكارها من نيآنها را از ورود به ا نيدارند كه د يبر كسان يافتخار

مختلف  اجاتيافتخارات را احت نيرو نهاده است ا شيپ يگريراه د نشايا

دارد  يو استوار م ،زندهيهر كار ياز خود برا يافراد يدگياجتماعات و برگز

 يها طيبرحسب اختالف مح يو انسان يچرا كه در اختالف شئون اجتماع

 )  ٥١٧ص ،٤زان،جيالم ريتفس)  (اَر اَر(ستيانكار ن ياجتماع، جا

 

 حكمت مذكور رامونيپ ثمينظر ابن م انيدر پا و

 

باشد  يم ياز اسرار شوهر دار نيكردن است و ا يشوهر دار كويزن ن جهاد

شود  يمسأله نفس اماره زن شكسته م نيطاعت شوهر در طاعت خداست و در ا

 ٥،ج ثميشرح نهج البالغه ابن م( شود  يم ،منقاديو نفس زن در صراط اله
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 رد شمس  داستان

 ستياز ب شيب عهيش يرا عالوه بر علما »ديبازگشت خورش« اي»  رد شمس«  داستان

ابو رافع، ام  س،يبا اختالف مختصرى از اسماء بنت عم  نفر از بزرگان اهل سنت

رد «.  اند  صحابه نقل كرده گريو از د رهيخدرى، ابو هر ديسلمه، جابر، ابو سع

و هنگام  بريآن را در فتح خ وقوعكه   از حوادث سال هفتم هجرت است» شمس

شده است كه روزى  تيرو سياز اسماء بنت عم. ذكر كرده اند ميغن ميتقس

نهاد و حالت وحى بر ) ع(سرش را در دامان على ) ص(هنگام عصر رسول خدا 

نماز عصر نخوانده ) ع(تا غروب شد و على  ديآن حضرت عارض شد و طول كش

به على   برخاست غمبريو چون پ زدياز جا برخ نستنتوا غمبريبود، اما به احترام پ

: دعا كرده گفت غمبريپ. نه: اى؟عرض كرد نماز عصر خوانده  اي: فرمود) ع(

پروردگارا » « الشمس هيكان فى طاعتك و طاعة رسولك فاردد عل اياللهم ان عل«

را  ديدر راه اطاعت تو و فرمانبردارى رسول تو بوده پس خورش) بنده تو(على 

كه بازگشت و  دميرا د ديخورش  وقت نيدر : دياسماء گو» .او بازگردان اىبر

وضو گرفت و نمازش را خواند، ) ع(را دوباره آفتاب گرفت تا على  وارهايد

خارج است اما  عتينظام طب رهيحادثه اگر چه از د نيوقوع .  آنگاه غروب كرد

 يا دهيپد نيچن ادنزد خداوند بر همگان اثبات شده است؛ رخد) ع( يعل لتيفض

كه خداوند به جهت بزرگداشت و باال بردن مقام و اظهار كرامت او  يفرد يبرا

 .است بر همگان يتيقرار داده؛  شيمحل تولد او را خانه خو
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 عالقه ي ايرانيان به علي 

در دوران  يكردند؟ عل دايپ يدلبستگ يبه عل نيچن نيا انيرانيا ليو به چه دل چرا

در دوران  يشكست خورده كرد؟ عل انيرانيبه ا يخالفت عمر و عثمان چه كمك

و  چيكرد؟ ه انيرانيبه ا يچه كمك ٬قدرت بود گاهيخالفت خودش كه در جا

اعراب  انهياعمال وحش زا يكه عل شودينم دايپ يمورد خيتار يكجا چيدر ه. چيه

رحمانه عمر و عثمان  يورات بدر مورد دست ايكرده باشد و  يريجلوگ رانيدر ا

بلكه . شتافته باشد انيرانيبه كمك ا ٬رانيبا اس انهيدر قتل عام و رفتار وحش

كرده تا  يبا عمر و عثمان با آنها همراه شيخو يدر مشورتها شهيهم ٬برعكس

عرب  كيكه  رسديتر به نظر م يمنطق نيو ا. شوند رهيچ انيرانيبهتر و راحتتر بر ا

كند تا  يهمفكر ٬يكرده است همراه عتيكه با او  ب يا فهيخل ٬خود فهيبا خل

كمك به  يبرا يليدل يپس عل!! آنهم قوم عجم   ٬باشد گانهيب يجانبدار قوم

كه عمر وعثمان  يهمانطور ٬نداشته انيرانيا يبرا يو در دلش مهر ٬انيرانيا

دارد هر كه به  انيدو قوم جر نيب يجنگ يكه وقت ستين يهيبد ايآ. نداشته اند

  گانه؟يباشد و نه قوم ب شيفكر قوم خو

است  نيآورند ا يم يعل يگناهيب يپرستان نادان برا يكه تاز يياز بهانه ها يكي

  .است گناهيب يپس عل ٬در زمان عمر صورت گرفته رانيبه ا انيكه حمله تاز

 ٬عمر و عثمان ٬يتاز يخلفا گريد يدر كنار و همپا يعل ٬يخياسناد تار براساس

از  يكي ٬ياز مردان جنگجو يكيها شركت داشته و به عنوان  يزنيدر تمام را

 :آمده نيدر نهج البالغه چن. رفتهيمشاوران مهم عمر و عثمان بشمار م
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 :146البالغه خطبه  نهج

 

رفتن  يكه برا يالسالم است به عمر بن خطاب هنگام هياز سخنان آنحضرت عل «

 .با آن بزرگوار مشورت نمود رانيا خود به جنگ با اهل

 

مانده  نهيكه تو در مد نستيا يفرمود را ست؟يپس دستور چ يعل ايگفت  عمر

و اگر هم مغلوب  يبفرست هايرانيلشگر اسالم نموده بجنگ ا ريرا ام يريمرد دل

 يو برا يسازيخود مانده دوباره لشگر آماده م يشده شكست بخورند تو در جا

نموده  اريرا اخت يرا نياعمر   ٬دارد اقتيلشگر اسالم نعمان ابن مقرن ل يسردار

 يبه نعمان كه در بصره بود نوشت و او را مامور نمود كه به سپهساالر ينامه ا

 ..…برود هايرانيلشگر اسالم به جنگ ا

 

  :فرمود انيب نيبرهان چن ينرفتن عمر بكارزار از رو يخود را برا يرا پس

و حكمران مملكت مانند رشته مهره است كه آنرا گرد آورده  نيزمامدار د مكان

پس اگر رشته بگسلد مهره ها از هم جدا شده و پراكنده  ٬دينما يم ونديبهم پ

 .……است امدهيگردد و هرگز همه آنها گرد ن
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) انياد ريو غلبه بر سا(اسالم  نيبسبب د كنيل ٬چه امروز عرب اندكست اگر

 ..…است اريبس

 

 لهيرا بوس) جنگ ي(ايباش و آس) ساكن و برقرار(ايوسط آس خيتو مانند م پس

و آنان را به ) بكوش شانيو انتظام امرا يلشگر و آراستگ زيدر تجه(عرب بگردان 

 ..…آتش جنگ در آورده خود بكارزار مرو 

 

 يشوايپ نيا: نديگويم ننديترا بب هايرانيا يآنكه اگر تو وارد كارزار شو گريد و

و  ٬افتي ديخواه يآسودگ) ديبقتل رسان( ديببر نيكه اگر او ار از ب ٬عرب است

تو ) نابود كردن(تو و طمعشان را در ) جنگ با(بر  شانرايحرص ا شهياند نيا

  »……گرداند يتر م اديسختتر و ز

  :يبرط خيدر تار و

  1943 -1942برگ  5 نهيپوش يبرط

 .…جبل منع كرده بود اريدر د يشرويچنان بود كه عمر آنها را از پ «
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و عمر از  امدينماز جماعت دادند كه مردم فراهم آمدند و سعد ب يآنگاه ندا. …

و خبر را با مسلمانان بگفت و با  ستاديزد و بر منبر به سخن ا كينام سعد فال ن

 :آنها مشورت كرد و گفت

 

منند و آنچه فراهم توانم كرد  شيكه پ يصواب است كه من با كسان ايآ.. …

حركت دعوت  يو آنها را برا ميدو شهر فرود آ نيا انيم يبروم و در منزلگاه

اگر خدا . قوم باشم تا خدا ظفرشان دهد و آنچه را خواهد مقرر كند ريكنم و ذخ

  ملكشان جنگ آغاز كنند؟ سربرانم كه بر  انيپارس اريد يظفرشان داد آنها را سو

  :السالم برخاست و گفت هيعل طالبياببن  يعل آنگاه

 دهيرا كه به تو رس يصواب آوردند و مكتوب يمومنان، جماعت را ريام يا

وضع تو نسبت به .. … ست،ين يو كم شيكار به ب نيظفر و شكست ا دند،يفهم

مسلمانان چون رشته مهره هاست كه آنرا فراهم دارد و نگه دارد و اگر پاره شود 

اكنون عربان اگر چه . ديايفراهم ن يشود و برود و هرگز به تماممهره ها پراكنده 

بمان و به مردم كوفه كه بزرگان و . رومنديو ن ارندياسالم بس لهيكمند اما بوس

 سيباك نداشته اند، بنو نانيو تواناتر و كوشاتر از ا شتريسران عربند و از جمع ب

 سيو به مردم بصره بنوسوم بمانند  كيروند و  انيپارس يكه دو سوم آنها سو

 ». از سپاه آنجا را به كمك مردم كوفه فرستند يكه جمع
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  1945در برگ  ادامه

 يمومنان، اگر مردم شام را از شام ببر ريام ياما بعد ا: برخاست گفت يعل «

 انيحبش يببر منيرا از  منيزن و فرزندشان بتازند و اگر مردم  يسو انيروم

همه اطراف آن آشفته  يبرو نيسرزم نيزن و فرزندشان تازند، تو اگر از ا يسو

 يدار يرو شيآنچه در پ زشود تا آنجا كه پشت سرت به سبب زنان و نانخوران ا

 سيگذارد و به مردم بصره بنو يبه جا شانيكسان را در شهرها نيمهمتر شود، ا

بمانند  انيبا ذم يگروهزن و فرزند بمانند و  شيگروه پ كي: كه سه گروه شوند

كوفه  يسو شيبه كمك برادران خو گريد ينكنند و گروه مانيكه نقض پ

عرب، و  شهيعرب است و ر ريام نيا نديگو ننديروند، اگر عجمان فردا ترا بب

 ». سختتر و مصرانه تر حمله كنند

 

 ديد ينم انيبه سود تاز انيشركت عمر را در سپاه تاز يعل ٬دينيب يكه م همانطور

باعث برافروخته  ٬سپاه عرب انيچه بسا وجود عمر در م. و با آن مخالفت كرد

 .افتي يخاتمه م انيرانيشد و عاقبت جنگ به سود ا يم انيرانيشدن ا

 

داشته كه آنرا چند بار تكرار  تياهم شيبرا يعربِ عل تيچقدر مل ٬ديكن دقت

عرب  ايو  يرانيا يعل يبرا  ٬نديگويم ياسالم انيبهانه جو ٬حال نيو با ا. كنديم
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 يما م!!! كردهيتالش م انيرانيحق و حقوق ا يبرا يبودن مهم نبوده بلكه عل

 كجا و چگونه و چرا؟ ميپرس

 

» … رانيا خيدر تار يمالحظات« مورد در كتاب  نيفطروس در هم ريم يعل

 :سدينويم

 

و خصوصا در جنگ نهاوند از عوامل مهم و از مشاوران  رانيدر حمله به ا يعل «

شكست خورده   -ابتدا –اسالم  انيسپاه يوقت  ٬جنگ نيدر هم. عمر بود كينزد

 انيرانيخواست كه شخصا به جنگ ا ٬سپاه بيو ترغ قيتشو يعمر برا  ٬بودند

 نيتو سر ا:  كرد هيتوص عمركار منع كرد و به  نياو را از ا ياما حضرت عل ٬برود

مركز  ديتو با ٬شود يمتالش يسپاه اسالم بكل  ٬يو كشته شو يو اگر برو يسپاه

بداند ) انيرانيا(دشمن   ٬تا اگر سپاه اسالم شكست خورد يخالفت را داشته باش

  ١٩٤٥و   ١٩٤٣برگ  ٥ نهيپوش -يتبر خيتار: به دينگاه كن. (پشت دارد نجايا  ٬كه

 ).٤٤٦ – ٤٤٣نهج البالغه برگ +   ١٤٧برگ  -ولاخبار الط+  

 

و  رانيدر هجوم به ا يعل ياريمشاورتها و هم نگونهياز ا ياريبس يها نمونه

 :وجود دارد خيبه عمر و عثمان در امور خالفت، در تار شيكمكها
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 1371برگ  4 نهيپوش يتبر

 

مسعود  و طلحه و عبداهللا بن ريو زب يابوبكر از آن پس كه فرستادگان برفتند عل «

 ». …گماشت نهيمد يرا بر گذرگاهها

 

  1631برگ  4 نهيپوش يتبر

  :ديعبداهللا بن عمر گو «

 ……عبدالرحمان بن عوف را ساالر حج كرد  ديكه عمر به خالفت رس يسال

  ».عهده دار قضا بود طالبيبن اب يعل

  1632برگ   4 نهيپوش يتبر

السالم  هيعل ينماز داد و مردم بر او فراهم شدند و كس فرستاد و عل يعمر ندا «

  ». امديكرده بود بخوان كه ب نيجانش نهيرا در مد

  ». …عمر شده بود  نيجانش نهيالسالم را در مد هيعل يو چنان بود كه عل. ……«

  )سفونيت يپس از آوردن پروه ها( 1822برگ  5 نهيپوش يتبر

 يكسان: عمر آوردند گفت شيرا پ يو وريخسرو و كمر بند و ز ريشمش يوقت «

  .كرده اند موتمن بوده اند ميرا تسل نيكه ا
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  ». دار شده شتنيخو زين تيرع ،يدار شتنيتو خو: گفت يعل

  1842برگ  5 نهيپوش يتبر

  از چه روز  نهم؟ خيتار: عمر بن خطاب مردم را فراهم آورد و گفت «

 نيو سلم هجرت كرد و سرزم هياهللا عل يخدا صل مبريكه پ ياز روز: گفت يعل

  ». مشركان را ترك كرد

  1864برگ  5 نهيپوش يتبر

را فرستاد،  ينصار ندارانيسران و د زين ديعمر رفتند، ول يفرستادگان قوم سو «

  .ديبده هيجز: عمر به آنها گفت

  .مگذار هيو نام آنرا جز رياز ما بگ يزيچ: گفتند

  .ديبنام ديخواهيو شما هر چه م ميگذار يم هيما نام آنرا جز: گفت عمر

مومنان مگر سعد زكات را دو برابر از آنها نگرفته  ريام يا: گفت طالبيبن اب يعل

  است؟

  ». ديرا شن  يچرا و سخن عل: گفت

  2046برگ  5 نهيپوش يتبر

 مشورت كرد، وانهايد بيعمربن خطاب با مسلمانان در كار ترت «
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كن و  ميتقس شوديتو فراهم م شيرا كه پ يهر سال اموال: گفت طالبيبن اب يعل

  ». از آن نگه مدار يزيچ

  )عمر ينيهنگام جانش( 2078برگ  5 نهيپوش يتبر

و سابقه و  مبريپ يشاونديبه سبب خو ييگو يتو م: گفت يعبدالرحمان به عل «

 جايو ب. خالفت دارم يستگياز همه حاضران شا شيب نيخدمت موثر در كار د

 يجمع را برا نياز ا كياما اگر كار از تو بگردد و به تو نرسد كدام  ست،ين

  .يدانيتر م ستهيشا نكاريا

 »عثمان :  گفت

  2079برگ  5 نهيپوش يتبر

.. …مسجد بود كيعبدالرحمان سه روز در خانه خود بماند كه نزد «

 ينكنم به ك عتياگر با تو ب: فرستاد و به او گفت يعبدالرحمان كس به طلب عل

  ؟يده ينظر م

  ». عثمان:  گفت

  )از عثمان يعل يجانبدار( 2127برگ   5 نهيپوش يتبر

كه  ديهمانند آن كس دييگويعثمان م بيشما كه ع: السالم گفت هيعل يعل «

  ». زند كه همراهش را بكشد يرا ضربت م شتنيخو
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  )بر عثمان انيشورش مصر( 2241برگ   6 نهيپوش يتبر

اهللا  يخدا صل مبريپ ارانيو  يخشب منزل گرفتند، با عل يدر ذ انيمصر يوقت «

  ».و سلم سخن كرد كه آنها را بازگردانند هيعل

  2243برگ   6 نهيپوش يتبر

كه مردم  يسخن گو: عثمان آمد و گفت شيپ يعل انيپس از رفتن مصر «

و  ندياياز كوفه ب گريد يدارم گروه ميب.. …شوند استماع كنند و شاهد آن

 گريو گروه د ،يآنها برو و من رفتن نتوانم و معذورم ندار يسو يعل يا ييبگو

كه  يآنها برو اگر نروم پندار يسو يعل يا ييو گو ندياياز بصره ب

  ». نكرده ام و حق تو را سبك گرفته ام يشاونديتخويرعا

  2245برگ   6 نهيپوش يتبر

سخن .. …: آمد و گفت يو شيچون برون شد نائله دختر قرامضه، زن عثمان پ «

كه تو را هر  يمروان شده ا عيتو نخواهد آمد، مط شيپ گريكه د دميرا شن يعل

  .كشد يكجا بخواهد م

  .كرد ديچه با: گفت

است و خالف  شاونديفرست و از او استمالت كن كه خو يعل شيكس پ: گفت

 ». كنديتو نم
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  2248برگ   6 نهيپوش يتبر

 هيام يرفت، بن يو شيپ طالبيبن اب يآنروز كه عثمان غش كرده بود عل «

  بودند، ياطراف و

  ». شوديمومنان تو را چه م ريام يا: گفت يعل

  2254برگ   6 نهيپوش يتبر

ابو  يا: گفت امديفرستاد و او را خواند و چون ب يعل يپس عثمان كس سو «

 ،يو رفتار من چنان بود كه دانسته ا يا دهيحسن، رفتار مردم چنان بوده كه د

  ». مرا بكشند، آنها را پس فرست ترسميم

  2278برگ   6 نهيپوش يتبر

 ميرا بكش) عثمان(مرد نيا نكهيجز ا ميندار ييورطه رها نياز ا:  گفتند  انيمصر «

نجاتشان جز كشتن عثمان  يبرا يو راه. حادثه از ما مشغول شوند نيو مردم به ا

و محمد بن طلحه و مروان بن حكم  ريآهنگ در كردند اما حسن و ابن زب. نماند

با آنها بودندمانعشان شدند و در هم  كهفرزندان صحابه  گريبن عاص و د ديو سع

  ». ختنديآو

  2284برگ   6 نهيپوش يتبر

  از كشته شدن عثمان پس
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. آرد يكين يو يخدا عثمان را رحمت كند و به جا: و گفت افتيخبر  زين يعل «

«  

  2286برگ   6 نهيپوش يتبر

  ».بود يحسن نزد و. همه كسان برفتند، عثمان قرآن خواست و قرائت آغاز كرد «

  2302برگ   6 نهيپوش يتبر

بار محاصره  نيآخر يعثمان برا يوقت: ديعكرمه به نقل از ابن عباس گو «

  ……شد

  مگر دو محاصره بود؟: دميعباس پرس از ابن: ديگو

 يدر ذ يآمده بودند كه عل انيمحاصره اول ده روز بود، مصر ،يآر: گفت

 ياري يو يبرا يبخدا عل د،يو از عثمان بازشان گردان ديخشب آنها را بد

  » ……راستگو بود

  )با عمروعاص يبن هان حيشر يگفتگو( 2590برگ  6 نهيپوش يتبر

من : بگفتم كه چهره اش درهم رفت و گفت يسخنان را باو نيا: ديگو حيشر «

او اعتنا داشته  يبه را ايبوده ام  يدستور و رويپ ايام  رفتهيرا پذ يمشورت عل يك

  ام؟
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 مبريدارد كه نظر سرورت را كه پس از پ يزاده، چه مانع يروسپ يا: گفتم

ابوبكر و عمر با او  يعنيبهتر از تو بودند  يكسان ؟يريمسلمانان است، بپذ يشوايپ

  ».كردنديكار م يو يكردند و به را يمشورت م

  415برگ  134البالغه خطبه  نهج

رفتن  يعمربن خطاب برا كهيالسالم است هنگام هياز سخنان آن حضرت عل «

  ». …از آن بزرگوار مشورت نمود  انيبجنگ روم

  1999برگ  5 نهيپوش يتبر

خوش : گفت ديخبر فتح خراسان به عمر رس يوقت: ديگو طالبيبن اب يعل «

  .از آتش بود ييايما و آنها در انيداشتم كه م

  ». است يوقت خرسند نكيكه ا يچرا از فتح آنها آزرده ا: گفتم

  .يبدست سرداران خونخوار تاز انيرانيدر فتح و كشتار ا يعل يخرسند نمونه

  1872برگ  5 نهيپوش يتبر

  .شام آمد يبار سو نيآخر يم عمر براسال هفده يعنيسال  نيدر هم  «

  ». كرد نيجانش نهيالسالم را در مد هيعل يروانه شد و عل عمر

 :به مردم كوفه گفت  يعل ٬اعراب يروزيو پ انيرانياز شكست ا پس
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  2408برگ   ٦ نهيپوش  يتبر

  .ديرا ببرد) انيرانيا(شما شوكت عجمان! مردم كوفه يا

 819برگ  235البالغه خطبه  نهج

از  كهيالسالم است كه به عبداهللا ابن عباس فرمود زمان هياز سخنان آنحضرت عل «

آن بزرگوار آورد، در آن نامه از  يبرا يطرف عثمان كه در محاصره بود نامه ا

ببرد تا غوغا و  فيتشر نبعيكه به ملك خود در  نموديآن حضرت درخواست م

بعد از آنكه مانند آن . ودنامزد نمودن او بخالفت كم ش يمردم برا ياهويه

 نبعياز آن خواست كه حضرت به  شيپ(هم نموده بود شتريدرخواست را پ

برگشته  نهيببرد، چون رفت پس از آن درخواست نمود كه از آنجا بمد فيتشر

پس ) ببرد فيتشر نبعيكه به  نمودياكنون دوباره درخواست م د،يفرما يارياو را 

  :السالم فرمود هيامام عل

مانند شتر آب كش قرار دهد بادلو  نكهيمرا مگر ا خواهديپسر عباس، عثمان م يا

شوم،  رونيب) نهياز مد(من فرستاد كه  يبسو) نياز ا شيپ(و بروم ميايبزرگ، ب

كه  فرستديم) ترا(و اكنون م،يايب) نهيبه مد نبعياو از  ياري يبرا(پس از آن فرستاد 

 ادياز ز( كهيو از او دفاع نمودمبطور) كرده يارياو را (روم، بخدا سوگند رونيب

 يا ستهيناشا يچون بر اثر كارها(گناهكار باشم) شيكوشش كردن در همراه

 »). باشد يمستحق دفاع نم اورديكه كرده و بجا م
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و  يمشاور ،يمانند مهره ا ياست كه عل انيباال در نهج البالغه نما ينوشته ها از

او را مانند شتر آب  خواستهيدر خدمت عثمان بوده است كه هرگاه م يردستيز

 نهيو دستور آمدن و رفتنش را از مد كردهيسو و آن سو روانه م نيكش به ا

به ما فروخته است كه با  عهياست كه آخوند ش يهمان عل نيا ايآ. است دادهيم

دست  انيانريبوده است و در حمله و كشتار ا زيدر ست انيدستگاه خالفت امو

  نداشته است؟؟؟؟

 يدر مورد فرش گرانبها خواهديم يكه عمر هنگام مينيب يم گريد يجا در

ابن  ٬كامل نيو همچن يتبر خيتار( كنديم يزنيرا يبا عل ٬رديبگ ميبهارستان تصم

  ):٢١٣ص  ١ج  – رياث

  :١٨٢٤برگ   ٬پنجم نهيپوش  ٬يتبر خيتار

 ٬فرش شصت ذراع در شصت ذراع بود. قرار فرستاد نيسعد فرش را بر ا. … «

مصور بود و آب نماها چون  يكه در آن راهها بيجر كيبه اندازه  ٬پكپارچه

ها چون كشتزار و سبزه زار  هيبود و حاش ديآن همانند مروار يو البه ال ٬نهرها

  .و امثال آن داشت قرهطال و ن يطال كه گلها يبر پودها رياز حر ٬بهاران بود

از خمسها « : داد و گفت زياز خمس به كسان چ  ٬عمر آوردند شيفرش را پ يوقت

حصول دو خمس كوشا بوده اند  انيم ايكه حضور داشته اند  يبه همه جنگاوران
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آنگاه خمس را به مصارف آن . »داده باشند اريداد و گمان ندارم از خمس بس ديبا

  »د؟يهديم يفرش چه را نيدرباره ا« : كرد و گفت ميتقس

تو  يتو واگذاشته اند را يرا به را نيا« : همسخن شدند و گفتند جماعت

  »ست؟يچ

كه اگر  دياما تامل با  ٬كار چنانست كه گفتند  ٬مومنان ريام يا« :گفت يعل اما

  ».رنديبگ زهايآن به ناحق چ زيبه دستاو يفردا كسان يرياكنون آنرا بپذ

  ».و آنرا پاره پاره كرد و به كسان داد »يو اندرز داد يراست گفت« : گفت عمر

 يگريبه زبان د يمشورت عمر و عل نيهم يتبر خيتار گريدر برگ د دوباره

  :آورده شده

  :١٨٢٥برگ   ٬پنجم نهيپوش  ٬يتبر خيتار

را   يو كسان ديد يخواب  ٬عمر آوردند شيپ نهيو چون فرش را در مد: ديگو «

خواست و قصه آنرا  يخدا كرد و درباره فرش را يفراهم آورد و حمد و ثنا

 يبعض ٬به نظر او واگذاشتند گريد يبعض ٬ديريها گفتند آنرا بگ يبعض  ٬بگفت

او رفت  كيبرخاست و نزد ديسكوت عمر را د يعل. مشخص نداشتند يرا گريد

 ؟يبر يخود را به مقام شك م نيقيو  يكن يچرا علم خود را  جهل م« : و گفت

 اي يو پاره كن يبپوش اي يبردار شيو از پ يكه عطا كن يجز آن ندار اياز دن

 ».يكن زيو ناچ يبخور
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پاره  كي. كرد ميكسان تقس انيو فرش را پاره پاره كرد و م يراست گفت« :گفت

  ».بهتر نبود گريد يهزار فروخت و از پاره ها ستيكه به ب ديرس يآن به  عل

افتاد و  انيكه بدست تاز ييدر مورد پروه ها ريالس بيحب خيدر تار نيهمچن و

  .از فرش بهارستان سخن گفته شده است يو سهم عل تياهل ب انيپخش آنها در م

  481اول،  برگ  نهيپوش  – ريخواند م – ريالس بيحب خيتار

 يبه لوازم شكر اله افتيوقاص چون بفتح و نصرت اختصاص  يسعد بن اب. … «

نقود . …از حد حصر و احصا بود  ادهيكه ز ميباجتماع غنا. …نموده اميق

و  نيشميو البسه زربفت و ابر نيميو س نيزر ينامعدود و جواهر زواهر و اوان

كه  اريبس سهيو قطار و اسلحه نف يرا هوار و شتران باربردار و استران ركاب انياس

آن اموال را  فهيو خل دندياهللا عنه رسان يآن معركه بود بنظر عمر رض ميخمس غنا

مانند  امبريپ(ـــتياجله اهــــــل بـــ يو اسام …صرف نموده  هيبمصارف شرع

 هياول اراني(و اصحاب را ) رهيو غ يفاطمه و عل حساب،يو اقوام ب شماريزنان ب

مقرر فرمود و ابتدا به عباس  يزيچ كيبر دفتر ثبت كرده جهت هر ) رسول

و پنج هزار  ستيب يتيهزار درهم و بروا دوازده فشياهللا عنه كرده باسم شر يرض

تقدم داد و  ايبرا ريرا  بر سا نانيكا ديدرهم نوشت و بعد از آن سادات خاندان س

از حضار  كيفرمود و هر  نييده هزار درم تع نياز امهات مومن كيبنام هر 

حسن و امام حسن  ناماميخواجه كون نيمعركه بــــدر را پنج هزار درم داد و سبط
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و سلمان  يمقرر كرد و ابوذر غفار فهياهللا عنها را بدستور اهل بدر وظ يرض

  » ……ديگردان قهيداخل آن ط زيرا ن يفارس

و  عيدرآمده نظر بران قصور منقش و من نيبعد از ا. …وقاص  يسعد بن اب «

حد و  يو اجناس ب يانداخت و آن اموال التعدوالتحص عيدلكش رف يوانهايا

را در عهده  ميمنان گردان ساخت و ضبط غنا منيزبان بحمد مه دهيد اسيق

 يواوان روفو ظ فهيو اقمشه شر سهينف ايكرده آن مقدار اش يعمربن مقرن مزخ

گران بها بدست آمد كه وصف آن با مداد قلم و  ينقره و طال و فرش و بساطها

شصت شصت گز در  نيشميبود ابر يو از آن جمله بساط ستين ريپذ ريبنان تس

 يهژده ارش از آن فرش بجوهر يتيبود و بروا افتهي عييكه اطراف آن بزمرد ترص

 ديسبز بوده و ده ارش از بلور سف مردداشت چنانچه دو ارش از ز نيمكرر تزئ ريغ

زرد و  اقوتيكبود و ده ارش از  اقوتيسرخ و ده ارش از  اقوتيو ده ارش از 

و ازهار و انواع اشجار و اثمار از جواهر  نياحيو جوانبش اصناف ر يدر حواش

شاه وار بافته بودند و آنرا بهارستان نام نهاده و ملوك عجم در فصل  يآبدار و الل

زمستان را  انيآراستند و م يبساط را مسبوط ساخته مجلس عشرت م نشتا آ

خمس جدا كرد  ميوقاص از غنا يالقصه سعد بن اب. پنداشتند يبهار م اميا لياوا

بساط موصوف  متينموده و چون از ق بيشتر جهت حمل آن ترت) 900(صدنه

 اضافهاز آنكه در قسمت داخل سازد  يعاجز گشتند آنرا ب رهيمقومان ذوالبص

را بر شصت هزار سوار  ميفرستاد و تتمه غنا نهيبمد.. …اموال خمس كرده 

مد و در آ) درهم 120000( ناريدوازده هزار د ينموده بدست هر سوار ميتقس
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 ديعمر بتجد نيرالمومنيام ديرس نهيبمد نيچون اموال خمس و خبر فتح مدا

 تيمبتهج و مسرور گشته آن اموال را پخش كرد و بساط مزكور را كه مجرد رو

 شيوصله از آن پ كيقطعه قطعه ساخته  شديآن موجب نشاط و انبساط م

فرستاد و ) انيعيامام اول ش يعل(الرحمة و الرضوان هيشـــــــاه مــــــــــردان عل

) درم 200000(ناريهزار د ستيب يهزار درم و بقول ستيآنجانب آن را ب

  .فروخت

و  6حشر(قرآن  اتياست كه بر اساس آ نيا شوديكه به آن كمتر دقت م يا نكته

داشته باشد و بر  ميشركت مستق انيرانيدر جنگ با ا ديبا يعل) ٦٩و  ٤١انفال 

  !!!ببرد يجنگ مياز غنا يباشد تا بتواند سهم دهيكش ريدشمنان شمش يرو

  6 هيحشر، آ سوره

باز داد متعلق برسول  متيبرسم غن) رينض يبن انيهودي(و آنچه را اهللا از مال «

و آزار نبرد ( دينتاخت ياسب و استر چياسالم برآن ه انياست، كه شما سپاه

  ». …) ديدينكش

  :223البالغه خطبه  نهج

از اصحابش،  يكيالسالم است به عبداهللا ابن زمعه  هياز سخنان آن حضرت عل «

) المال تياز ب(يدر زمان خالفت آنحضرت نزد آن بزرگوار آمده مال كهيهنگام

  :السالم فرمود هياز او درخواست نمود، امام عل
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كه بر اثر غلبه و تسلط بر كفار در كارزار بدست (مسلمانان متيغن. …مال  نيا

پس اگر با آنها در  كارزارشان . است شانيا يرهايو اندوخته شمش) آورده اند

 يترا بهره ا(و اگر نه  باشديو بهره م بيترا هم مانند آنان نص يبوده ا كيشر

  ».باشديگران نميد يدهنها يآنها برا يدستها دهيچ) رايز ست،ين

كار  نياز آن فرش گرانبها ببرد عمر را به ا يخودش سهم نكهيا يبرا يعل ايآ

  كرد؟ قياحمقانه تشو

متجاوزان  ٬راهزنان گريعمر و د يبه پا يپا يكه عل مينيب يباز هم م  ٬يهر سو به

پروه ها مشغول است و خود  ميدست در دست آنها به تقس انيرانيو قاتالن ا

  .برديهم م يسهم

بهارستان  يدر پاره كردن فرش گرانبها  ٬نقش داشت يزنيدر را يعل  ٬كار جهينت

 يزيكه چ نجايتا ا يعل. بدست آورد ميهم از غنا ينقش داشت و در آخر سهم

  !نشان نداده انيرانياز عشق و عالقه به ا

 ،يعل انيم يدشمن ٬در طول سالها دروغ گفته اند انيرانيكه به ا ياز موارد يكي

چون  ٬بنشانند يرانيرا در دل ا يرا گفته اند تا مهر عل نيا. عمر و عثمان است

. كه مرتكب شده اند متنفرند ياتيجنا ياز عمر و عثمان برا يرانيچقدر ا داننديم

و  يعل انيم كيدر روابط نزد كنندياد ميپرستان از آن  يكه تاز يدشمن نيا يول

از  يكي يگذشت عل شيكه در پ همانگونه. خورديعمر و عثمان به چشم نم

و  يو خارج يو در تمام امور داخل فهيدو خل ارانيو مشاوران و  شاوندانيخو
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. بوده است ميسه زيشركت داشته و در همه چ انيرانيا هيبر عل انيتاز يجنگها

عمر بوده است  نانيچنان مورد اطم يو عل كينزد يو عمر به گونه ا يروابط عل

  .است دادهيخود قرار م نيجانشرا  يكه در نبودنش عل

 ٬بود يتكارياگر عمر آدم جنا. از زنان محمد دختر عمر بود يحفصه يك  -١

  به او داده بود؟ يچطور محمد دختر خودش را به زن

اين . از زنان محمد بود يخواهر معاويه همينطور يك ٬ام حبيبه دختر ابو سفيان -٢

  .معاويه را برادر زن محمد ميكند

كه گفته ميشود از   ٬پس از مرگ رقيه. رقيه دختر محمد زن عثمان بود – 3

را به عقد عثمان  ٬ام كلثوم ٬محمد دختر ديگر خود ٬عثمان مرد يكتكها

  .درآورد

با عمر  ياگر عل.  به عمر داد يام كلثوم را  به زن ٬دختر نابالغ خود يعل  -4

  داشت چگونه دخترش را به او داده است؟؟؟ يدشمن

  :گويد مي) 462، ص 8طبقات ابن سعد، ج ( سعد ابن

عمربن خطاب، ام كلثوم دختر علي بن ابي طالب را به ازدواج خود درآورد،  …«

در حالي كه دختري غيربالغ بود و نزد او بود تا هنگامي كه عمر كشته شد و براي 

 ».او دو فرزند به نام زيد و رقيه به دنيا آورد
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  :كند نيشابوري به سند خود از علي بن حسين نقل مي حاكم

نزد او آمد و از او ) ع(كلثوم دختر علي بن خطاب براي خواستگاري ام عمر

من او را براي : فرمود) ع(علي. خواست كه دخترش را به نكاح وي درآورد

بايد او را به نكاح من : عمر گفت. ام فرزند برادرم، عبداهللا بن جعفر گذاشته

سپس عمر نزد . ردكلثوم را به ازدواج او درآو ام) ع(آنگاه علي …وريدرآ

: به چه دليل؟ گفت: گوييد؟ گفتند آيا به من تبريك نمي: مهاجران آمد و گفت

كه ) ص(من شنيدم از رسول خدا. كلثوم دختر علي فاطمه به دليل ازدواج ام

از همين . ب منهر نسب و سببي روز قيامت منقطع است، مگر سبب و نس: فرمود

مستدرك (» .نسب و سبب باشد) ص(رو، دوست دارم كه بين من و رسول خدا

  )142، ص 3حاكم، ج 

نيز به سند خود از علي بن ) 63، ص 7بيهقي، سنن الكبري، ج ( بيهقي

  :كند نقل مي) ع(الحسين

بعد از انجام گرفتن ازدواج از مهاجران خواست كه به او تبريك گويند،  عمر

شنيده بود كه هر سبب و نسبي غير از سبب و نسب ) ص(رسول خدازيرا از 

  ».شود حضرت در روز قيامت منقطع مي

ابن عبدالبرّ، ) 182، ص 6تاريخ بغداد، ج ( خطيب بغدادي، نيهمچن

و ابن ) 614، ص  5اسدالغالبه، ج (،  ابن اثير)1954، ص 4االستيعاب، ج (

 .ده اندهم آور) 492، ص 4االصابه، ج (حجر عسقالني 
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( با عمر و با خالفتش مخالف بود چرا نام فرزند خود را عمر نهاد ؟  ياگر عل  -5

؛ مستدركات علم  224/  1؛ تحفه العالم ١٥٢١، برگ 4 نهيپوش ،يتبر خيتار

  ). 37/  45؛ بحاراالنوار  101/  6رجال الحديث 

خود را عثمان  گريبا عثمان و خالفتش  مخالف بود چرا نام فرزند د ياگر عل – 6

؛  398/  1؛ لباب االنساب  220/  5مستدركات علم رجال الحديث (نهاد؟ 

  )231/ 1تحفه العالم 

 نيبه مناسبت مرگ عمر چن) 721برگ ( 219در نهج البالغه، خطبه  يعل – 7

  :ديگويم

و سنت را بر پا  ٬و درد را درمان كرد ٬را راست كرد ياست كه كج ياو كس  «

خير خالفت  ٬پاك جامه رفت و اندك عيب ٬و فتنه را پشت سر گذاشت ٬داشت

 يآورد و بر ادا يطاعت خداوند را بجا. را دريافت و از شر آن اجتناب جست

  .»ديورز يحقش تقو

  : ٧برگ ) رانيبخش مربوط به ا( يبالذر  ٬البلدان فتوح

 اهللا عنه يدر امر عطا به روزگار عمر بن خطاب رض يفصل «
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 يبن اب يعل. زد يرا نيبا مسلم وانهايد نيدر تدو ٬اهللا عنه يبن خطاب رض عمر

 يزيكن و چ ميهر چه گرد آمده است تقس ٬در هر سال« : را گفت يو) ع(طالب

گرد آمده است كه  ميعظ يكه مال نميب يم« : عثمان گفت» .نزد خود نگه مدار

كه بهره خود  يتا كس مينكنلكن اگر آنان را شماره . همه مردمان را بسنده باشد

آن دارم كه امر  ميب  ٬نگرفته است باز شناخته نشود يزيگرفته از آن كس كه چ

  ». گردد شانيپر

 يراه انيدر بند اسارت تاز يرانياست كه هزاران زن و كودك ا يدر زمان نيا

  !انيرانيبه ا يهم از عشق عل نيا. بودند ايدن يبرده فروش يو بازارها نهيمكه و مد

  1958برگ  5 نهيپوش يتبر

بن شعبه، هر  رةيغالم مغ روز،يآوردند، ابولولو ف نهينهاوند را به مد رانياس يوقت «

 يو م ديكش يدست به سرش م ديد يكس از آنها را كوچك و بزرگ م

  ». عمر جگرم را خورد: گفت يو م ستيگر

  كوب نيزر ني،  دكتر عبدالحس59قرن سكوت برگ  دو

از  شيكه پ متيبچنگ عرب افتاد چندان غن اريبس يروه هادر جنگ جلوال پ «

باسارت گرفتند چندانكه عمر را از كثرت  زيبودند و زنان و دختران ن افتهيآن ن

از  گفتيكه عمر مكرر م سدينو يم ينوريد. آمد ديدر دل پد ينگران رانياس
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اخبارالطول برگ . برميپناه م اشده اند بخد ريزنان كه در جلوال اس نيفرزندان ا

123«  

 انيپس از تجاوز تاز يرانياست كه زنان ا ي، فرزندان»زنان نيفرزند ا«از  منظور

زنان  نيبود كه در شكم ا يپدر يترس عمر از فرزندان ب. باردار شده بودند

  .بودند

  يعقوبي، 62برگ  البلدان

كردند تا سرانجام در زمان خالفت  يداريپا انيسالها در برابر تاز زيكرمان ن مردم

بعنوان  ز،يدرهم و دو هزار غالم و كن ونيليعثمان، حاكم كرمان پرداخت دو م

  .مهاجم صلح كرد انيبا تاز ه،يجز

 يكردند ول اريدر زمان عثمان مردم شهر، مقاومت بس ستانيبه س انيتاز ورشي در

بن  عيرب. ه صلح درآورنداندازه توانستند در آخر آنها را ب يبا خشونت ب انيتاز

  :وحشت و كاستن از شور مقاومت آنها، دستور داد جاديا يبرا) سردار عرب(اديز

  50برگ  3ج ري؛ كامل ابن اث 80برگ  ستانيس خيتار

اجساد كشته شدگان جنگ را  يعني(بساختند از آن كشتگان  يتا صدر. … «

گاهها  هيو جامه افكندند بر پشتهاشان و هم از كشتگان، تك) هم انباشتند يرو

و بزرگان و  …» بن رستم رانيا«برشُد و برآن نشست و  اديبن ز عيساختند و رب

و  ديآن حال بد بربن رستم او را  رانيچون ا. ……… امدنديموبد موبدان ب
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 د،ياين ديرمن بروز فراداه نديگويم: گفت ارانيو  ديصدر او از كشتگان، بازنگر

  ».ستيشك ن چيه نيآمد كه اندر دياهرمن فراد نكيا

 كي(هزار هزار  ستانيبستند تا هر سال از س مانيپ انيرانيشكست، ا نياز ا پس

 نياز آنها جام زر كيكه بدست هر ) غالم نابالغ(فيدرهم و هزار وص) ونيليم

  .بپردازند انيباشد، به تاز

  ١٥٢١،  برگ 4 نهيپوش ،يتبر خيتار

برفت و از حوران و رنق و حماه گذشت كه اكنون از آن   خيآنگاه خالد از مص «

گذشت كه همان بشر  ليو هم از زم ٬از كلب است يا رهيجناده بن زهبر ت يبن

آغاز كرد و  يآنست و هر دو در مشرق رصافه است و از ثن كينزد ياست و ثن

 ريحمله بردند و شمش آنفراهم آمدند و شبانگاه از سه طرف بر  شيخو ارانيبا 

گرفتند و خمس  ريدر جمع نهادند و كس از قوم جان به در نبرد و نوساالن را اس

و   يابوبكر فرستاد و اموال غارت شيپ يبانيخدا را همراه نعمان ابن عوف ش

 يتغلب ريبن بج عهيبالسالم دختر ر هيطالب عل يبن اب يو عل ٬كرد ميرا تقس رانياس

  ». را از او آورد هيبرد و عمر و رق هو به خان ديرا خر

بلكه  ٬كردهيم يداريرا خر ريبوده و زنان اس ميسه انيدر چپاول تاز يعل نكهيا نه

سال سكوت كرد و با عمر  ٢٥ يعل نديگويم. نام فرزند خود را عمر گذاشته است

 ؟ياست سكوت عل نيا!! و عثمان مخالفت داشت
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در زمان خالفتش به  يخواند كه از طرف عل ديرا خواه يمتن نامه ا نييپا در

. نوشته شده است رانيدر ا هيبن اب اديز ٬عباس نيعبداهللا ا نيحاكم بصره و جانش

 يسركوب شورش استخر م ياو را برا ياست كه عل يعبداهللا ابن عباس كس

گرفته شده از » خراج«فكر  هنامه تنها ب نيدر ا يعل ٬دينيب يهمانطور كه م. فرستد

  .يرانياست و نه جان و مال و ناموس ا انيرانيا

  :٨٧١البالغه برگ  نهج

در حكومت  كهيهنگام هيابن اب اديالسالم است بز هيآنحضرت عل ياز نامه ها  «

و عبداهللا آنهنگام از جانب  ٬عباس بود نيعبداهللا ا نيبصره قائم مقام و جانش

اهواز و فارس و كرمان حكمفرما  يالسالم بر بصره و شهرها هيعل نيرالمومنيام

  :بود

اگر بمن برسد كه  يو درست يراست يسوگند از رو كنميم اديمن سوگند بخدا  و

كرده و بر خالف  انتيبزرگ  خ اياندك  يزيالمال مسلمانان بچ تيتو در ب

كه ترا كم  يريبر تو سخت خواهم گرفت چنان سختگ يدستور صرف نموده ا

نموده آنچه  بركنارترا از مقام و منزلت (و خوار گرداند  ليو گران پشت و ذل هيما

 دنيكش ييو توانا دهيگرد شيدرو كهيبطور ستانميم يالمال اندوخته ا تياز ب

و درود برآنكه ) يمردم خوار و پست گرد شينداشته در پ اليع يبارمونه و روز

 ».دورد است ستهيشا
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او را  بر سركوب شورش مردم فارس  ياست كه عل) ديعب(هيبن اب اديهمان ز نيا(

  )ديايم نييدر پا. كنديروانه م

و دستورات  ٬در زمان خالفت عمر صورت گرفت انياست كه حمله تاز درست

 ٬يخود عل يو گفته ها يخيبراساس اسناد تار يول ٬شدياز طرف عمر صادر م

در ضمن در . كرده بود عتيعمر و عثمان ب فهيبا هر دو خل يقلب تيبا  رضا يعل

 يدر كنار عمر و عثمان قرار داشت و با آنها همراه يعل ٬مهم يها يزنيتمام را

است  نيرا در آنزمان نشان دهد ا يعل يواقع تين توانديكه م يزيتنها چ. كرديم

 انيرانيا هيعرب را بر عل انهيوحش وهيش دنيبعد از به خالفت رس ياگر عل  ٬كه

 نيشيپ يدر مشورتها با خلفا يادعا كرد كه شركت عل شديآنگاه م ٬داديم رييتغ

 يچون عل ٬رسديبه نظر درست نم نيا يول. است هنبود يقلب ليم يخود، از رو

 رييتغ رانيفرمانش را در ا ريز انيقتل و غارت تاز وهيش دنشيبعد از به خالفت رس

  .نداد

بارها دستور قتل عام  ٬به خالفت دنيبعد از به رس يعل يخياسناد تار براساس

 ياپيپ ييدستورات به دنبال شورشها نيا. را صادر كرده است رانيا گناهيمردم ب

وجه امكان  چيصادر شده كه به ه دانديمختلف انجام م يكه مردم در شهرها

از عوارض  يكيجنگ  دانيكشتن و كشته شدن سربازان در م. ستيآنها ن حيتوج

 يسخن نم يدر مورد سربازان جنگ نجايما در ا يول ٬نگونبختانه جنگ است
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 گناهيزن و بچه و مردان ب  ٬يرحمانه مردم عاد يبلكه سخن از كشتار ب ٬ميگو

  .است

نكردند  يرا كه در جنگ صفين با او همكار يهزار نفر از كسان ٥تا  ٤ نيب يعل

فتوح البلدان  . جنگ به ديلمان فرستاد يبرا   ٬يبن خثيم ثور عيرإ يرا به فرمانده

 81برگ 

 ندگانينما يفارس و كرمان در شورش خود بر عليه دستگاه خالفت عل مردم

زياد بن ابيه را  يعل. كردند يرا از شهر بيرون راندند و از دادن خراج سرپيچ يعل

برگ  ٦ نهيپوش يتبر.  به فارس فرستاد كه مردم را سركوب كرد و خراج گرفت

 ١ نهيپوش ريابن اث ٬املك+   ٢٧٢٢برگ  ٧ نهيپوش يتبر  – 2674و برگ   ٢٦٥٧

 ٣٣٣و   ٣٢٨برگ 

عبداهللا بن  يدوباره دست به شورش زدند و اين بار عل ياستخر در زمان عل مردم

عبداهللا بن «: يمردم استخر فرستاد كه به گفته ابن بلخ يسركوب يعباس را برا

فتوح البلدان +   278برگ  يبلخ نيفارسنامه ا. »اندازه بكشت يب يقيعباس خال

 ١٤٦برگ 

كه دستگاه خالفت دستخوش ضعف و  زيآخر خالفت عثمان ن يدر سالها «

چنانكه در . همچنان وجود داشت يمحل يگونه زد و خوردها نيتزلزل بود ا

دو  نيبود از يچون بصره و كوفه در دست و زين يدوره خالفت پرآشوب عل

باز  انچنانكه بعد از كشته شدن عثم. شد يمهمچنان دنبال » فتوح« لشكرگاه كار 
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آنها  انيعص ياهل استخر سر به شورش برآوردند و عبداهللا بن عباس به فرمان عل

؛ دكتر ٣٥٠بعد از اسالم برگ  رانيا خيتار»  .خون فروشست ليرا در س

 .كوب نيزر نيعبدالحس

اسالم سرباز  سر به شورش برداشتند و از گريبار د يدر زمان عل زيخراسان ن مردم

خراسان فرستاد و او مردم نيشابور را  ياين بار جعده بن هبيره را بسو يعل. زدند

مردم مرو هم در همان زمان دست به قيام زدند كه .   شدند ميمحاصره كرد تا تسل

 ١ نهيپوش  ريابن اث ٬كامل   ٢٥٨٢برگ  ٦ نهيپوش يتبر. او آنها را هم ساكت كرد

 164البلدان برگ فتوح   – ٣٢٥برگ 

 ١٦٤البلدان برگ  فتوح

 ٬در كوفه بود شيبه روزگار خالفت خو) ع(طالب يبن اب يكه عل يهنگام «

به دهقانان و اسوران و دهساالران ) ع( يعل. شد يمرزبان مرو به خدمت و هيماهو

جعده ) ع(يپس عل. اهل خراسان سرباز زدند. بدو بپردازند هينامه نوشت كه جز

اما . روانه كرد يبدان جا وددختر ابوطالب ب يرا كه پسر ام هان يمخزوم رهيبن هب

. السالم كشته شد هيعل يبود تا عل شانيدست نداد و امر خراسان همچنان پر يفتح

«  

 ١٨٧البلدان برگ  فتوح
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و هشت  يسال س انيچون پا ٬اهللا عنه يرض طالبيبن اب يبه روزگار خالفت عل «

) اهللا عنه يرض( يبه فرمان عل  ٬يحارث بن مره عبد ٬ونه بود يو آغاز سال س

 يو برده ب اريبس متيغن ٬شد روزيو پ ديكش) منظور خراسان(لشكر به آن حدود

. بخش كرد شيخو اراني انيهزار برده م  ٬روز كيشمار به دست آورد و تنها در 

.  كشته شدند قانيق نيدر سرزم ٬اندك يجز گروه ٬ارانشيلكن سرانجام خود و 

سر حد خراسان واقع  كينزد  ٬سند اريدر د قانيق. قتل او در سال چهل و دو بود

  ». است

 :١٥٧؛ برگ  اريحسن بن اسفند –تبرستان  خيتار

  به تبرستان يبانيالش رهيلشكر آوردن مصقله بن ه  «

بودند كه  يقوم ٬بود دهيالسالم رس هيعل يعل نيرالمومنيوقت خالفت بام نيدر و

 شانيبر ا نيالمومن ريام. و ترسا شده وستنديپ انيبنصران ٬گفتند »هيبنوناج« را  شانيا

برداشت و تا مسلمانان  ديزيو زنان و فرزندان بمن  اورديجمله را بغارت ب ٬تاخت

.  و آزاد كرد ديبصد هزار درهم بخر  يبانيالش رهيمصقله بن ه ٬بخرند يبه بندگ

. وستيپ هيو بمعاو ختيبگر ٬ادا را وجه نداشت يمابق ديهزار درهم برسان يس

قبح اهللا مصقله فعل فعل :  كه ديگويالسالم در حق او م هيعل يعل نيرالمومنيام

 ييسرا ولو ا ٬او خراب كرد يببصره فرستاد و خانه و سرا. ديالساده و فر فرار العب

و امروز  ٬واهر او مال طلب فرمودو از خ  بود، نيكه در اسالم خراب كردند ا

 ».. …اند ميو فرزندان  او  بكوفه مق ستياو باق يهنوز در بصره آثار سرا
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و زنان و  كننديحمله م يبه قوم يكه چگونه عل ميخوانيم يكمال شگفت زدگ در

صد  متيو سپس آنها به ق كنديم ريمسلمانان اس يبرا يفرزندان آنان را به بندگ

 يول. كنديآزاد م ديكه او هم آنها را پس از خر فروشديهزار درهم به مصقله م

آن  يو قادر به پرداخت مابق پردازدب توانديهزار درهم آن را نم ياز س شيمصقله ب

امان  هيمعاو شيو پ گذارديدست به فرار م ٬يو از ترس عل ٬رو نيو از ا ستين

و خانه او را خراب  فرستديماموران خود را  به بصره م ٬دوست  يرانيايِعل. طلبديم

 !كنديپول را م ماندهياز خواهر مصقله طلب باق يو حت كنديم

 

 85برگ  ستانيس خيو تار ١٥١ – ١٥٠البلدان برگ  فتوح

 شانيدر آنجا ببود تا امر عثمان پر. عبدالرحمن به زرنگ شد:  نديگو. ٣٧٥ «

 ستانيگمارد و خود از س يرا  بر آنجا يشكُريابن احمر َ ريآنگاه ام. ديگرد

 يهمه هالك م شكُريقوم َ ٬نبود رياگر ام: ديگو رياعجم درباره ام اديز. بازگشت

 .ديگرد دهمه هالك خواهن انيشكُريَ  ٬به هر حال. شدند

 

همان . را از شهر براندند و دروازه آن را ببستند ريام ٬اهل زرنگ  ٬ياز چند پس

 يحسكه بن عتاب حبط ٬السالم از امر جمل فارغ شد هيعل طالبياب بنيزمان كه عل

اهل . از راهزنان عرب به زالق شتافتند يبا گروه يبرجم ليو عمران بن فص
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 يبختر يايبه دست آوردند و ن اريبس يمال  ٬انيتاز. شكسته بودند مانيپ  ٬يآنجا

و سپس از آن شهر . كردند رياس يدر آنجا زيرا ن بانيش ياصم پسر مجاهد و موال

به شهر اندر  انيتاز. ديو صلح طلب ديمرزبان زرنگ بترس.  آوردند يبه زرنگ رو

  .شدند

 ليابن فص. ديو جنگ فرا رس يكه گرسنگ ديرا خبر ده ستانيس اريد: ديگو شاعر

  .رضا كند و نه زر ميرا نه س شانيا. دنديو راهزنان عرب فرا رس

لكن . فرستاد ستانيرا  به س يعبدالرحمن بن جر طائ ٬)ع(طالب يبن اب يعل

كه چهار هزار تن از  ديببا« : فرمود يپس عل ٬را بكشت يو يحسكه حبط

  ».پانصد تن هم نشوند انيهمه حبط« : را گفتند  يو. ».را  به قتل رسانم انيحبط

 را  به يمخزون رهيعون بن جعده بن هب ٬اهللا عنه يرض يعل: ديابومخنف گو. ٣٧٦

پس . را عراق كشته شد مهيدر ن ييراهزن طا يبدست بهدال يو. فرستاد ستانيس

را با چهار هزار تن به  يبه عبداهللا بن عباس نامه نوشت و فرمان داد مرد) ع(يعل

 يرا با چهار هزار مرد جنگ يعنبر سابن كا يربع ٬عبداهللا. فرستد ستانيس تيوال

نام  يابوالحر خود مالك بن خشخاش عنبر –الحر  يبن اب نيحص. روانه كرد

فرمانده سپاه   ٬ثابت. شدند يهمراه و يريالحره حم يثابت بن ذ زيو ن –داشت 

آمد و كشته شد و  شانيحسكه به جنگ ا ٬دنديرس ستانيچون به س. بود شرويپ

  ». را  به  تصرف خود درآورد اريهمه آن د يربع
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 مانيپ(بودند دهيكه شور يانيرانيكه نخست ا انيرانيبه ا ياست مهر عل نگونهيا

بعد  يعل انيو سپس سپاه شونديغارت م يدر چنگال راهزنان تاز ٬)شكسته بودند

  .كننديم يبه خراجگذار مياز كشتن راهزنان مردم را دوباره تسل

  :٧٨برگ  يبالذر  ٬البلدان فتوح

 يو عل افتيوفات  زيكوفه شده بود و همان جا ن يوال) ع(يقرظة از جانب عل «

  ». نماز گزارد ياهللا عنه بر و يرض

 نگونهيو هم كنديرا فتح م يبار ر نياست كه آخر يكس يبن كعب انصار قرظة

و پس از مرگش  كنديكوفه م ياز قرظة، او را وال يقدردان يبرا يعل نميب يكه م

  .گزاردينماز م يبر و

فرمانده  يكند سيو اشعت بن ق دنديشور جانيزمان خالفت عمر مردم آذربا در

. شورش را با خشونت خاموش كرد نياز كوفه، ا ميعظ يبا سپاه  انيسپاه تاز

 كنديم جانيرا حاكم آذربا يكند سياشعت بن ق نيدر زمان خالفتش هم يعل

سپاه  يآماده ساز راشعت در كا. روانه شود جانيبه آذربا يكه با چهل هزار سپاه

  7 نهيپوش يتبر+  ٨٦برگ  يبالذر  ٬فتوح البلدان  .شوديكشته م ياست كه عل

  2713برگ

مرگش به فرستادن سپاه و  يروزها نيتا آخر ياست كه عل نينشان دهنده ا نيا

خود سرگرم بود و اگر كشته نشده بود  يتهايو جنا يريو برده گ انيرانيكشتار ا
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ادامه  انيرانيخود را در مورد ا يچپاول و خونخوار استيهمچنان مانند گذشته س

  .داديم

مانند اشعت بن  يدر سرداران سپاه خود است، كسان يانتخاب عل گريد نكته

خون آشام در  يكه گذشته ا هيابن اب اديز ايو  يقرظة بن كعب انصار س،يق

كه دوستدار  يكه چگونه عل ديايم شيپرسش پ نيا. دارشته اند انيرانيبرخورد با ا

انتخاب  انيرانيبا ا خوردسپاهش دربر يفرمانده را به يكسان نياست چن انيرانيا

  كند؟؟؟يم

  :به مردم كوفه گفت  يعل ٬اعراب يروزيو پ انيرانياز شكست ا پس

  2408برگ   ٦ نهيپوش  يتبر

  .ديرا ببرد) انيرانيا(شما شوكت عجمان! مردم كوفه يا

 يتجاوزگران تاز گريو عمر و عثمان و د يخالفت عل انيم ديديكه د يهمانطور

 انِيرانينسبت به ا يعل ياز سو يكجا ِمهر چيدر ه. وجود نداشته است يتفاوت

كه  يِمهر كس ديبا انيرانيا يليپس به چه دل  ٬شكست خورده روا داشته نشده

كدام  خيباشند؟ در تار شتهرا به دل دا ٬را داده است اكانشانيدستور قتل عام ن

 خود را بپرستند؟ اكانيكه قاتالن ن ديكنيم دايپ يملت
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 يخضر در حضور عل

اميرالمؤ منين همراه حسن بن على عليهما : امام محمد تقى عليه السالم فرمود

السالم مى آمد و بدست سلمان تكيه كرده بود تا وارد مسجدالحرام شد و 

بنشست ، مردى خوش قيافه و خوش لباس پيش آمد و به اميرالمومنين عليه 

يا : ت جوابش فرمود و او بنشست آنگاه عرض كردالسالم سالم كرد، حضر

اميرالمؤ منين سه مساءله از شما مى پرسم ، اگر جواب گفتى ، مى دانم كه آن 

درباره تو مرتكب عملى ) كه بعد از پيغمبر حكومت را متصرف شدند(مردم 

شدند كه خود را محكوم ساختند و در امر دنيا و آخرت خويش آسوده و در 

اميرالمؤ منين عليه . و اگر جواب نگفتى مى دانم تو هم با آنها برابرى امان نيستند 

وقتى انسان مى  1: هر چه خواهى از من بپرس ، او گفت : السالم به او فرمود

و چگونه مى شود كه انسان گاهى بياد مى آورد  2خوابد روحش كجا مى رود؟ 

مانند عموها و و چگونه مى شود كه بچه انسان  3و گاهى فراموش مى كند؟ 

اى ابا : دائيهايش مى شود؟ اميرالمؤ منين عليه السالم رو به حسن كرد و فرمود

: جوابش را بگو، امام حسن عليه السالم جوابش را فرمود، آن مرد گفت ! محمد

گواهى مى دهم كه شايسته پرستشى جز خدا نيست و همواره به آن گواهى مى 

و . است و همواره بدان گواهى دهم و گواهى دهم كه محمد رسول خد. دهم 

گواهى دهم كه تو وصى رسولخدا هستى و بحجت او قيام كرده ئى اشاره به 

و گواهى دهم كه تو وصى او و . اميرالمؤ منين كرد و همواره بدان گواهى دهم 

و گواهى دهم كه حسين بن على . قائم بحجت او هستى اشاره به امام حسن كرد
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و گواهى دهم كه على بن الحسين . جتش بعد از او است وصى برادرش و قائم بح

و گواهى دهم كه محمد على قائم بامر . پس از حسين قائم بامر امامت اوست 

و گواهى دهم كه جعفر بن محمد قائم بامر امامت . امامت على بن الحسين است 

قائم بامر امامت جعفر بن ) بن جعفر(و گواهى دهم كه موسى . محمد است 

و . و گواهى دهم كه على بن موسى قائم بامر موسى بن جعفر است . است  محمد

و گواهى . گواهى دهم كه محمد بن على قائم بامر امامت على بن موسى است 

و گواهى دهم كه . دهم كه على بن محمد قائم بامر امامت محمد بن على است 

كه مردى از  و گواهى دهم. حسن بن على قائم بامر امامت على بن محمد است 

فرزندان حسن است كه نبايد بكنيه و نام خوانده شود، تا امرش ظاهر شود و زمين 

و سالم و رحمت و بركات . را از عدالت پر كند چنان كه از ستم پر شده باشد

: ، سپس برخاست و برفت ، اميرالمؤ منين گفت !خدا بر تو باد، اى اميرالمؤ منين 

ن كجا مى رود؟ حسن بن عليهما السالم بيرون آمد و دنبالش برو ببي! اى ابا محمد

همين كه پايش را از مسجد بيرون گذاشت نفهميدم كدام جانب از زمين : فرمود

خدا را گرفت و برفت ، سپس خدمت اميرالمؤ منين عليه السالم بازگشتم و به او 

و  خدا و پيغمبرش: او را مى شناسى ؟ گفتم ! اى ابا محمد: فرمود. خبر دادم 

 2اصول كافى جلد . او خضر عليه السالم است : اميرالمؤ منينداناترند، فرمود

 1روايت  468صفحه 

  ي چنين آمده استبخار حيصح در

 :كنديم تياكرمه روا 
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 نيخبر ا. آوردند و او دستور داد آنها را بسوزانند يرا نزد عل نياز مشرك يگروه

 يخبر اظهار داشت، هرگاه من بجا نيا دنيو او با شن ديعمل به ابن عباس رس

افراد را منع  دنياهللا سوزان امبريپ رايز زدم،ينم يكار نيدست به چن بودميم يعل

را با  چكسيدن كار اهللا است، شما هيسوزان«: راستا گفته است نيكرده و در ا

 يعل يهرگاه من بجا نيبنابر ا» .دينده فريمجازات اهللا كه آتش زدن آنهاست ك

 نياز ا. به قتل برسانند دنياز سوزان ريبغ يا لهيآنها را بوس دادميبودم، دستور م يم

  .ديكه از اسالم بازگشت كرد، او را بكش يپس هر مسلمان

  45برگ  9:57 يبخار حيصح
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  بخشش هاي علي 

 يرسول خدا، روز: كه گفت كندينقل م نيبن حس ياز پدرش عل ،يپسر عل ديز

از شما  كيمردمان كدام يا: رفت و نماز صبح را خواند و آنگاه فرمود رونيب

قسم خورده اند مرا بكشدند رفته  يكه به الت و عز يحاضر است به نزد سه نفر

مردم . قسم خورده اند روغكعبه، آنها به د يكه قسم به خدا دييو از من دفاع نما

 طالب،يبن اب يعل نمكيگمان م: گفت امبريپ. نگفت يزيچ يسكوت كردند و كس

است،  امدهينماز ن ياو تب داشت و برا: عامر پسر قتالده گفت. ستيشما ن شيپ

را باخبر كرد و  ياو عل! را با خبر كن يعل: گفت. تا او را باخبر كنم دياجازه ده

آن را به  يبلند بر تن داشت كه دو سو يراهنيكه پ يبا عجله آمد، در حال يعل

 نيا: است؟ گفت يچه خبر نيا! فرستاده خدا يا: ديآنگاه پرس. گردنش بسته بود

كشتن من،  يبرا يكه كسان دهديمن است و اطالع م يخبر از طرف فرستاده خدا

 شوازيپ بهمن : گفت يعل. به پا خاسته اند و به خداوند كعبه قسم دروغ خورده اند

لباس و  نيا ريبگ: رسول خدا فرمود. كنميم و هم اكنون لباس بر تن روميآنها م

را به  رياو زره را به تن نمود و عمامه را به سر نهاد و شمش! را ريزره و شمش

 ليو جبرئ. از او در دست نبود يكمرش بست و با اسبش رفت و تا سه روز، خبر

پدر  يدو كودك ب نيا ديشا: آمد و گفت نيسنفاطمه با ح. از او نداده بود يخبر

! مردم يا: شد و فرمود يجار امبريحال، اشك از چشمان پ نيدر ا. ه اندشد

مردم به . دهمياو را به بهشت بشارت م اورديمن ب يبرا ياز عل يهركس كه خبر

 ريپ يو غم زده بود، حت نياندوهگ اريبس امبريچون پ. اورنديب يراه افتادند تا خبر
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خبر به  زين ليشتافتند و عامر پسر قتاده برگشت و مژده آورد و جبرئ رونيب زين انزن

و سه اسب، وارد شد و در  ريبا سه شتر و دو نفر اس يحال، عل نيدر ا. آورد امبريپ

كار تو را بازگو كنم؟  يخواهيم ايآ! ابوالحسن يا: فرمود امبريپ. بود يدستش سر

حاالت او را باز  خواهديو اكنون مبود  نيندوهگا شيپ يتا لحظات: منافقان گفتند

. يمردم حجت باش يگفت تو خود كارت را بازگو كن، تا برا امبريپ! ديگو

كه  دميسه نفر شتر سوار را د دم،يچون به آن محل رس! رسول خدا يا: گفت

. رسول خدا هستم يپسر ابوطالب، پسر عمو يگفتم عل ؟يستيك: زدند اديفر

ما، كشتن تو با كشتن او  شيو پ م،يسراغ ندار يفرستاده ا داوندخ يما برا: گفتند

من و او،  انيكه اكنون كشته شده به من هجوم آورد و م يشخص. است كساني

كه  دميكه از آن، آواز شما را شن ديسرخ وز يباد. رد و بدل شد يضربات

ه شان هپس ب. پاره كرده، بر رگ و شانه اش بكوب شيزره را برا بانيگر: ديگفتيم

 شيافتاد، به پا شيزره از پا: ديگفتيكه م ديزرد وز يباد. افتادين ياو زدم و اتفاق

دو مرد  نيا. زدم و آن را قطع نمودم و سرش را گرفتم و كنار انداختم! بزن

 ليو پر مهر است، پس در قتل ما تعج شهيرحم پ يمحمد انسان ميا دهيشن: گفتند

: فرمود امبريپ. ما، با هزار قهرمان برابر بود سين رئينكن و ما را به نزد او ببر كه ا

 ليكائيبود، آواز دوم از طرف م لياز طرف جبرئ يديآواز اول كه شن! يعل اي

: گفت امبريپ. او را آورد! اوريمن ب شيدو مرد را پ نياز ا يكيآنگاه فرمود . بود

 يبرا س،يقبكندن كوه ابو : گفت! و به رسالت من شهادت بده» ال اله اال اهللا«بگو 

سپس . او را ببر و گردنش را بزن! يعل يگفت ا. من ، از اعتراف آسان تر است
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و بر رسالت من » ال اله اال اهللا«: به او هم گفت كه بگو. اوريرا ب يدوم: فرمود

. گردن بزن زياو را ن! يعل يا: فرمود! مرا به دوستم ملحق كن: گفت! بده يگواه

نازل شد و  ليتا گردنش را بزند كه جبرئ د،يكش ريشمشو  دياو را كنار كش يعل

 لهيدر قب راياو را نكش، ز: ديگويرساند و م يخداوند سالم م! محمد يا: گفت

دست دار كه ! يعل اي: فرمود امبريپ. است خوش اخالق و بخشنده ياش، انسان

. شخص خوش اخالق و سخاوتمند است نيا دهديمن اطالع م يفرستاده خدا

! يآر: فرستاده پروردگارت داده است؟ گفت ايخبر را آ نيا: تمشرك گف

درهم نبوده ام و در  كيسوگند به خدا من در برابر برادرم، هرگز مالك : گفت

شهادت : آورم يم مانيمن ا كنون به خدا ا. جنگ هرگز رو ترش نكرده ام

 زا نيا. يفرستاده او هست زيو تو ن ستين گانهي يجز خدا يكه معبود دهميم

است كه حسن اخالقش و سخاوتش او را به بهشت انباشته از نعمت  يموارد

مخلوقش محمد و  نيحمد مخصوص خداست و درود خداوند بر بهتر. رساند

  169صدوق برگ  خيش يامال. خاندان پاك و طاهر او

  :كنديعقبه پسر علقمه، از صادق جعفر بن محمد نقل م

كرد كه از بابت شتر، هفتاد درهم از او آمد و ادعا  امبرينزد پ يابانگرديب عرب

  .طلب دارد

 ؟يآن را از من نگرفت ايآ: به او گفت امبريپ
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 يهستم كه شخص يمن راض: عرب گفت. من آن را به تو دادم: گفت! نه: گفت

 .ما و شما حكم كند انيم

 

خدا چه  امبريبه پ: به عرب گفت يشيقر. آمد انيشياز قر يكيبا او به نزد  امريپ

 يا: گفت. شتر كه به او فروخته ام كيهفتاد درهم پول : گفت ؟يدار يادعا

 يا: گفت يشيقر. آن را پرداخت كرده ام: گفت ؟يگوئيخدا تو چه م امبريپ

دو نفر را به عنوان  ديبا نيبنابر ا د،يشما بر طلب داشتن او اقرار نمود! رسول خدا

 .ديهفتاد درهم به او بده نكهيا اي د،يا تا اثبات شود كه پرداخته د،ياوريشاهد ب

 

به خدا قسم، : گفت د،يكشيرا م شيكه عبا يخشمناك برخاست و در حال امبريپ

و همراه مرد . ديما حكم نما انيخواهم رفت كه با حكم خداوند م ينزد كس

 ؟يدرباره رسول خدا دار ييچه ادعا دياز عرب پرس يآمد و عل يعرب نزد عل

خدا، شما  امبريپ يا: گفت. هفتاد درهم طلب دارم ،ياز بابت فروختن شتر: گفت

آن  ديگويرسول خدا م! عرب يا: گفت. گفت پولش را پرداخته ام د؟يگوئيچه م

 د؟يگويراست م ايرا پرداخت كرده است، آ

 

و گردن او را  ديكش ريدر دم شمش ،يعل. نه، به من پرداخت نكرده است: گفت

. نمود بيشما را تكذ نكهيبه خاطر ا: گفت ؟يعرب را چرا كشت: گفت امبريزد پ
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 امبريپ. كند، خون او خالل است و قتلش واجب بيو هركس كه شما را تكذ

از حكم خدا  وكه مرا به حق مبعوث نموده ت يسوگند به خدائ! يعل اي: گفت

  !نكن نيچن گريد يول ،يخطا ننمود

  164صدوق برگ  حيش يامال

  

با رسول خدا به مسافرت رفت و عايشه همراهش ) ع( ياست كه علدر روايت 

و  يعل ييعن( و رسول خدا بين من و عايشه ! بود و تنها يك لحاف همراهش بود 

نماز شب بر خاست من و عايشه در يك  يو هنگاميكه شب برا! خوابيد ) عايشه

  !!!! لحاف بوديم 

له لحاف غيره و معه عائشه و  ليس لحافسافرت مع رسول اهللا و كان له  يقال عل

  اللصلوه الليل يو بين عائشه فاذا قام ال يكان رسول اهللا ينام بين

بيروت بحار االنوار ص  – يدار احياء التراث العرب ٤٠ص  – ٢بحار االنوار جلد  

  ٢٢١كتاب سليم ابن قيس ص  ٤٠جلد يك ص ٣١٤ ٢٩٧
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  امتياز امامت

اصل در  كيبه امامت بعنوان  دهنديم ليمسلمانان را تشك تيكه اكثر ها يسنّ

آن  يو به معنا انيعيش ژهيو يامامت باور. نبوت و معاد باور ندارند د،يكنار توح

همچون خود محمد  ياله يازاتياز امت زياو ن ماندگانياست كه دوازده تن از باق

معصوم  يارياما به باور بس گفتندينم خنس لياز با جبرئ ديآنها شا. برخوردار بودند

 نياز ا كيچيه ياز عل ريغ. امامت مسلمامان ياز طرف خدا برا دهيبودند و برگز

 ارانيو او به دست  ديينپا يريد زين يحكومت عل. ديامامان به حكومت نرس

 .خود كشته شد نيشيپ

 

باشد، امامت  نيراست يامبريوجود داشته باشد و محمد پ ييخدا نكهيفرض ا به

امامت  ديبا ميريرا بپذ نياگر قرار است با عقل و خرد اصول د. شوديحاصل نم

است  نيمورد ا نيپرسش جالب در ا نينخست. خود اثبات شود يدر جا ديبا زين

باشد كه در قرآن  نياپاسخ  ديشا  كه چرا اهل تسنن امامت را قبول ندارند؟

و  يامبريپ ،يگانگي ميمفاه ديكن اگر به قرآن توجه. ستياز امامت ن يخبر

اگر  ايآ. قرآن را در بر گرفته است اتياز آ يعيپس از مرگ بخش وس يزندگ

نبود سه چهار  يباشد، منطق نيجزو اصول د زيامامت ن خواستيمسلمانان م يخدا

 :ديدر قرآن توجه كن ريز هيبه آ  د؟يراجع به آن در قرآن بگو حيكلمه صر
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 53 هيآ) 33(سوره األحزاب  قرآن،

 

أَيها الَّذينَ آمنُوا ال تَدخُلُوا بيوت النَّبِي إِالَّ أَنْ يؤْذَنَ لَكُم إِلى طَعامٍ غَيرَ ناظرِينَ  يا

نَّ ذلُكم إِناه و لكنْ إِذا دعيتُم فَادخُلُوا فَإِذا طَعمتُم فَانْتَشرُوا و ال مستَأْنسينَ لحديث إِ

فَيستَحيِي منْكُم و اللَّه ال يستَحيِي منَ الْحقِّ و إِذا سأَلْتُموهنَّ متاعاً  نَّبِيكانَ يؤْذي ال

فَسئَلُوهنَّ منْ وراء حجابٍ ذلكُم أَطْهرُ لقُلُوبِكُم و قُلُوبِهِنَّ و ما كانَ لَكُم أَنْ تُؤْذُوا 

 .منْ بعده أَبداً إِنَّ ذلكُم كانَ عنْد اللَّه عظيماً أَزواجهه و ال أَنْ تَنْكحوا رسولَ اللَّ

 

وارد خانه پيامبر نشويد، مگر ) بدون كسب اجازه(ايد  كسانى كه ايمان آورده اى

از (در آن صورت نيز زودتر . اينكه شما را براى صرف غذا اجازه ورود بدهد

نرويد تا منتظر طعام باشيد و چون از شما دعوت بعمل آمد، بموقع ) موعد مقرره

متفرق شويد و خودتان را  وحاضر شويد و پس از صرف غذا آنجا را ترك كنيد 

اين رفتار شما پيامبر را ميرنجاند و او از شما . با بحث و گفتگو سرگرم نسازيد

اه از زنان پيامبر هر گ. شرم دارد ولى خدا را از اظهار سخن حق ابايى نيست

اين پرده و حجاب براى . درخواست متاعى كرديد، آن را از پس پرده بخواهيد

پاكتر و بهتر است و شايسته شما نيست كه پيامبر را  ناندلهاى شما و دلهاى آ
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. پس از رحلت پيامبر نيز هيچ گاه نبايد زنانش را به نكاح درآوريد. برنجانيد

 ).و نابخشودنى(گناهيست بسيار بزرگ  مسلما اين كار در پيشگاه خدا

 

 يخود را رها ساخته و با چه دقت يپروردگار جهان چگونه كار و زندگ دينيبب

او ازدواج  يبايبا زنان ز يبعد از مردن محمد كس نكهيو از جمله ا يسطح يمسائل

و فاطمه و امام زمان آنقدر  نيو حسن و حس يامام عل اينكند پرداخته است، آ

و  امبرنديآنها هم مثل پ نكهيارزش نداشتند كه چهارتا كلمه راجع به آنان و ا

را عذا و جشن  الدشانيو مرگ و م دين گوش بدهابه حرفش ديمعصومند و با

 كيخدا  يعنيهستند  يقرآن تكرار اتياز آ ياريبس  گفت؟يسخن م ديريبگ

قبول دارند را  انيعياما امامت، آنگونه كه ش كند،يفهم را تنها تكرار م ايعبارت 

 يبا تكاپو يگاه انيعيش. كنديرا بدان دعوت نم يو كس كندينم يكجا معرف چيه

آنرا به  يجور كيداستان  كيكه با هزار و  كننديم داياز قرآن را پ ياتيآ اريبس

خوب خود زبان داشت  خواستيم نياگر خدا چن. دهنديو امامت ربط م تياهل ب

كه چرا اهل تسنن درست  دهندينشان م يهمگ نهايا. گفتيو م كرديم يو وح

 .و افزون شده بر اسالم است يمكتب كامال ساختگ كي عيو تش نديگويم

 

چنانكه . ستيامام ن كي يداشته باشد هر كس تيحقان زياگر امامت ن يحت اما

 عهيش خيبا برادرانشان در امامت رقابت داشتند و در تار خياز امامان در تار يبرخ
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با خرد و عقل  توانيم يتنها در صورت نيبنابر ا. شوديم دهيد زين نيامام دروغ

واقعا  ايحال آ. كه امامت تك تك امامان به ما اثبات شده باشد رفتيامامت را پذ

  با عقل به امامت باور داشت؟ توانيم
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  ؟خوش خدمتي اداش پوصي پيامبر، ارث يا 

من در خردى پشت عرب را به خاك رسانيدم و شاخهاى ربيعه و مضر را شكستم 

و شما از منزلت من در نزد رسول اهللا آگاه هستيد ، هم از جهت خويشاوندى و 

من خردسال بودم كه مرا . شناخت  هم از جهت حرمت خاصى كه براى من مى

خوابانيد و تن  و در بستر خود مى دچسبان مىنشاند و بر سينه خود  در كنار خود مى

گاه چيزى را . رسانيد  ساييد و بوى خوش خود را به مشام من مى من به تن او مى

او هرگز نه دروغى را از من شنيد و نه در رفتارم . نهاد  جويد و در دهان من مى مى

 فتهر باز گراز شي) صلى اهللا عليه و آله ( از آن زمان كه رسول اهللا . خطايى ديد 

را به خاك انداختم و  من در خردى بزرگان عرب: يديشد ، ترجمه شه

دانيد مرا نزد رسول خدا چه  شما مى. سركردگان ربيعه و مضر را هالك ساختم 

آنگاه كه كودك بودم مرا . رتبت است ، و خويشاونديم با او در چه نسبت است 

خوابانيد  بستر خود مى رمرا ددر كنار خود نهاد و بر سينه خويشم جا داد ، و 

و . بويانيد  سود و بوى خوش خود را به من مى چنانكه تنم را به تن خويش مى

از من دروغى در . خورانيد  جويد ، سپس آن را به من مى گاه بود كه چيزى را مى

اين من بودم كه در كودكى قهرمانان مشهور : خواهيگفتار نشنيد ، ترجمه معاد

و شما . كوفتم و شاخ اشراف ربيعه و مضر را در هم شكستم  ينعرب را بر زم

خود در پيوند من با رسول خدا كه درود خدا بر او و بر خاندانش باد هم به دليل 
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او مرا از . شناسيد  خويشاوندى نزديك و هم به سبب منزلتى ويژه جايگاه مرا مى

، در بستر  سباندچ ىنشاند و به سينه م روزهايى كه نوزادى بودم ، به دامن مى

مندم  ساييد ، و از عطر دل آويزش بهره داد ، بدنش را به بدنم مى خويش پناهم مى

گذاشت و هرگز در گفتارم دروغى  جويد و در دهانم مى لقمه را مى. ساخت  مى

  . نشنيد و در كردارم خطايى نديد 

  نهج البالغه 192خطبه 

  

من : عليهما السالم به منفرمود كه موسى بن جعفر : گويد) نابينا(ابو موسى ضرير 

كاتب وصيت و  مينين عليه السالممگر اميرالمؤ: عليه السالم گفتم به امام صادق 

 حضرت مدتى! پيغمبر ديكته گو و جبرئيل و مالئكه مقربون شهود آن نبودند؟

 چنان بود كه گفتى ، اى ابوالحسن ؛ ولى زماني: سر بزير انداخت و سپس فرمود

رسول خدا صلى اللّه عليه و آله در رسيد، امر وصيت از جانب خدا در وفات  كه

مهر فرود آمد، آن مكتوب را جبرئيل همراه مالئكه امين خداى  مكتوبى سر به

دستور ده هر كه نزدت ! اى محمد: جبرئيل گفت . تبارك و تعالى فرود آورد

ما بگيرد و  او مكتوب وصيت را از هست ، جز وصيت يعنى على بيرون روند، تا

ما را گواه گيرد كه تو آن را به او دادى و خودشضامن و معتهد آن شود، پيغمبر 

صلى اللّه عليه و آله به اخراج هر كه در خانه بود، جزعلى عليه السالم دستور 

! اى محمد: آنگاه جبرئيل گفت . و فاطمه در ميان در و پرده بود)) داد

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        علي قتال العرب        154 

 

در شب (اينهمان مكتوب است كه : يدپروردگارت سالم مى رساند و مى فرما

با تو پيمان كردم و بر تو شرط نمودم و خودم نسبتبه آن بر تو شاهد بودم ) معراج 

و فرشتگان خود را هم گواه گرفتم ، در صورتى كه شهادت خودمتنها كافى 

! اى جبرئيل : است اى محمد؛، بندهاى استخوان پيغمبر به لرزه در آمد و گفت 

و سالم از جانب ) يعنى سالمتى از هر عيب (خودش سالم است پروردگار من 

خداى عزوجل راست فرموده و احسان . اوست و سالم بهسوى او باز مى گردد

كرده است ، مكتوب را بده ،جبرئيل آن را به او داد و دستور داد كه به اميرالمؤ 

كلمه قرائت آن را بخوان ، حضرت آن را كلمه به : منين تسليم كند و به او گفت 

اين پيمانى است كه پروردگار تبارك و ! اى على : سپس پيغمبر فرمود. كرد

تعالى با من كرده و امانت او شرط او بر من است، من رسانيدم و خير خواهى 

من در اين ) پدر و مادرمبفدايت (على عليه السالم گفت . كردم و ادا نمودم 

واه تواءم و گوش وچشم و رسانيدن و خير خواهى و تصديق آنچه گفتى گ

من هم در : گوشت و خونم براى تو گواهى مى دهد، جبرئيل عليه السالم گفت 

اينموضوع گواه شما هستم ، پس رسول خدا صلى اللّه عليه و آله فرمود، اى على 

وصيت مراگرفتى و آن را فهميدى و وفاء بمضامينش را براى خدا و من ضمانت ! 

آرى پدر و مادرم بقربانت ، ضمانت آن بر من ، : فت كردى ؟ على عليهالسالم گ

و يارى من و توفيق دادنمرا بر انجام آن بر خداست ، رسول خدا صلى اللّه عليه و 

اى على ؛ من مىخواهم بر تو گواه گيرم كه عمل كردن به اين : آله فرمود

گير، آرى ، گواه ب: وصيت را روز قيامت به من خبر دهى ، علىعليه السالم گفت 
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االنجبرئيل و ميكائيل ميان من و تو حاضرند و : پيغمبر صلى اللّه عليه و آله فرمود

: مالئكه مقربين همراه ايشانند، آنها را برتو گواه ميگريم ، على عليه السالم گفت 

پس . آرى گواه باشند، من هم پدر و مادرم بهقربانت ايشان را گواه مى گيرم 

و از جمله آنچه پيغمبر بر . آله ايشان را گواهگرفت  رسول خدا صلى اللّه عليه و

: على به دستور جبرئيل و فرمان خداى عزوجل شرط كرد،اين بود كه به او گفت 

از دوستداشتن كسانى كه . وفا مى كنى به آنچه در اين وصيت است ! اى على 

خدا و رسولش را دوست دارند و، بيزارى و دشمنى نسبت بكسانى كه با خداو 

سولش دشمنى كنند، با شكيبائى و فرو خوردن خشمت ، در صورت از ميان ر

آرى حاضرم : رفتن حقت و غصبكردن خمست و دريدن پرده احترامت ؛ گفت 

سوگند به آنكه دانه را : سپس اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود! ، اى رسول خدا

ه به پيغمبر صلى شكافت و انسان را آفريد كه من ازجبرئيل عليه السالم شنيدم ك

بهعلى بفهمان كه پرده احترام او كه همان ! اللّه عليه و آله مى گفت اى محمد

احترام خدا و رسول خدا صلى اللّه عليه و آلهاست دريده مى شود، و اين وصيت 

با اين شرط است كه ريشش از خون تازه سرش رنگين شود،اميرالمؤ منين عليه 

از جبرئيل امين فهميدم ، فريادىزدم و به رو بر چون اين جمله را : السالم گويد

آرى قبول دارم و راضى هستم ، اگر چه پردهاحترام دريده : زمين افتادم و گفت 

شود و سنتها تعطيل شود و قرآن پاره شود و خانه كعبه خراب گردد و ريشماز 

همواره شكيبائى كنم و بحساب خدا گذارم تا بر تو : خون تازه سرم رنگين شود

سپس رسولخدا صلى اللّه عليه و آله فاطمه و حسن و حسين را بخواند . واردشوم 
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و چنانچهباميرالمؤ منين اعالم فرمود، بآنها نيز اعالم كرد، ايشان هم مانند او 

جواب بدادند،سپس آن وصيت با چند مهر از طال كه آتش بآن نرسيده بود 

ابو . ليه السالم تحويل داده شدمهر شدو باميرالمؤ منين ع) ساخته دست بشر نبود(

پدر و مادرم بقربانت ، نمى : من بموسى بن جعفرعرض كردم : موسى گويد

سنت هاى خدا و سنتهاى : فرمائى در آن وصيت نامه چه نوشته بود؟ فرمود

كه بعد ازپيغمبر صلى (طغيان جستن و مخالفت آنها : رسولش بود، عرضكردم 

بر اميرالمؤ منين عليه السالمدر آنوصيتنامه نوشته ) اللّه عليه و آله طغيان كردند

آرى ، بخدا، يك بيك و حرف بحرف ، مگر نشنيده ئى قولخداى : بود؟ فرمود

ما خود هستيم كه مردگانرا زنده كنيم و اعمالىرا كه از پيش انجام ((عزوجل را 

ايم  داده اند با آثار ايشان بنويسم و همه چيز را در كتابى روشنآمارگيرى كرده

بخدا كه ) پس نوشته شدن همه چيز در وصيتنامهاستبعادى ندارد)) (يس  12

مگر چنين : پيغمبر صلى اللّه عليه و آله به اميرالمومنين و فاطمهعليهماالسالم فرمود

: نيست كه آنچه را بشما وصيت كردم و دستور دادم فهميديدو پذيرفتيد؟ گفتند

خشم آورد صبر كنيم و درنسخه صفوانى چرا، و بر آنچه ما را ناراحت كند و ب

اين جمله سخن يكى از روات مرحوم كلينى است ،زيرا : زياده بر اين است 

كتاب كافى چند نسخه داشته و رواتش مختلفند، يكى همين صفوانى است كه 

 نامش محمدبن احمد بن عبداللّه بن قضاعة بن صفوانست كه مردى مورد اعت

و ديگر از روات كافى محمد بن ابراهيم نعمانى و .  ماد و فقيه و فاضل بودهاست

و ميان نسخه هاى كافى اختالفى بوده و شيخ . هارون بن موسى تلعكبرى است 
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صدوق و شيخ مفيد و اءمثال اينها رحمةاهللا عليهم نسخه هاى كافى را جمع كرده 

و مورد اختالف را در كتابهاى خود ذكر نمودهاند و چون اين خبر شريف در 

سخه صفوانى اضافه اى را كه اكنون ذكر ميشود داشته و درنسخ ديگر نبوده ، با ن

بامام صادق عليه : حريز گويد: و آن اضافه اينست . اين جمله به آن اشاره شد

قربانت گردم ، با وجود احتياجى كه مردم بشمادارند چقدر : السالم عرضكردم 

براى : فرمود!! يگر نزديكست ؟عمر شما اهلبيت كوتاه و اجل شما خانواده بيكد

هر يك از ما صحيفه و مكتوبى است كه آنچه در مدت عمرش راجع به برنامه 

كارشاحتياج دارد در آن نوشته است ، چون او امر و دستوراتيكه در آنست پايان 

سپس پيغمبر صلى اللّه عليه و آله نزد . يابد، اماممى فهمد كه اجل او رسيده است 

گش را باو گويد، و آنچه نزد خدا دارد، باو گزارش دهد، و امام او آيد و خبرمر

حسين عليه السالممكتوبى را كه باو دادند، قرائت كرد، و خبر مرگش كه در 

پيش داشت برايش تفسير شد، ولىچيزهائى در آن مكتوب باقى بود كه هنوز 

د كه انجام نشده ، او براى جنگ بيرون رفت ، وچيزهائيكه باقى بود، اين بو

مالئكه يارى كردن او را از خدا خواسته اند و خدااجازه فرموده است مالئكه مهيا 

و آماده جنگ گشته و در انتظار بودند تا آنحضرت شهيدشد، مالئكه فرود 

: مالئكه گفتند. آمدند، در زمانيكه عمر آن حضرت تمام شده و شهيد گشتهبود

ياريش را دادى ،ولى ما فرود آمديم تو بما اجازه فرود آمدن و اجازه ! پروردگارا

شما بر سر قبر اوباشيد تا او : خدا بايشان وحى كرد!! و تو قبض روحش نمودى 

را ببينيد كه بيرون آمده است آنگاه ياريش كنيد، اكنون گريه كنيد بر اوو بر از 
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دست رفتن يارى او از شما، زيرا شما براى او و گريه بر او اختصاص يافته 

مالئكه براى عزا دارى اما حسين و براى افسوس از دست رفتن  ايد،پس آن

 31صفحه  2اصولكافى جلد . ياريش گريستند و چونبيرون آيد ياور اوباشند

 4رواية 

 

و  ساخته  نيپوشال ،يهمچون علم امام صادق  قالب ياست كه عدل عل روشن

گانه غول  12 گانيخدا نيا عه،ياست كه همواره از امامان ش عيتش ينيدستگاه د

و  ستين ييواال ساننه تنها ان يعل. ساخته اند و در موردشان اغراق كرده اند

و دون بوده است و  هيفروما اريبس يشاه مردان بودن را ندارد بلكه انسان اقتيل

مضر را  ياخالق يالگوها نيا ديسالم و حقوق بشر با يبه جامعه ا دنيرس يبرا

 زيخود ن اتيدر دوران ح يعل. كرد جادينو ا يانداخت و طرح خيبه زباله دان تار

اگر در زمان  يمنفور بوده است، عالقه مندان به عل اريبودن بس زيخونر ليبه دل

 كانياز نزد يكياحتماالً همچون اعراب آن دوران  كردند،يم يخود او زندگ

عالقه مندان به  كاشيا دادند،ياز دست م يعل يخود را بخاطر خشونت و ددمنش

 ينه در پا جستنديم خيرا در تار يعقل و انصاف داشتند تا چهره عل يمك يعل

  .ها يو روضه خوان منابر
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