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 ىنالگه  و جنگىويگان   ى نعگر   و شمشيرها چكاچك از ديگر

 مسلمانان. نبود خبرى آسمان، غبار و گرد و اسبان ىشيهه و زخميان

 آنىگا  در جنگ   كگه  چاهى همان كنار در پيروز، امّا جن ، از خسته

 و بودنگد  گرسگنه  و تشنه و خسته سپاهيان، زدند، اُردو بود، داد  رخ

 آب، بگه  نيگازِ  و بگود  آب كگم  چگا ، . اسگتراحت  و غذا و آب يازمندن

 .فراوان

 دَلگو  ديگگران  از زودتر سَنان. بود زيادى ازدحام چا ، كنار در

 چگا   درون بگه  را دَلگو   جَهىگا   او از پگس . انداخت چا  به را خود

 دلگو  طنگاب  به ديگر دلوِ طناب و شد آب از پر دلوها از يكى. فرستاد

 بگر  جهىگا   و سنان ميان كشيدند، باال را دلوها چون و پيچيد آب پر

. برخاسگت  نگزاع  اسگت،  يگك  كگدام  آن از آب از پر دلو كه اين سر

 ا بينگى  از خگون  و كوبيگد  سَنان صور  به مشت با ناگهان جهىا 

 و گرفگت  را جهىا  گريبان و كشيد درد از فريادى سنان. شد جارى
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 . طلبيد يارى به را انصار« برسيد دادم به خزرجيان اى» فريادِ با

 آنهگا  طگر   به ديدند را نزاع ىصحنه كه خزرجيان از اىعدّ 

 جهىگا   معتگر   يا كنند جدا يكديگر از را ايشان تا آوردند يور 

 :كه برخاست جهىا  فرياد. شوند

 «.دريابيد مرا مهاجرين اى»

 محسگوب  مهگاجرين  گگرو   از و بگود  عمگر  خدمتكار جهىا 

 آنهگا  و شگدند  غائله متوجّه مهاجرين از اىعدّ  حال اين در. شد می

 هگاى  تعصّگب  آتش. برخاست غوغائى و پيوستند نزاع ىصحنه به هم

 ورشگعله  ناگهگان  بود، نهاد  خاموشى روبه اسالم آمدن با كه ىا قبيله

 و داد قرار يكديگر روىدررو را انصار و مهاجرين از اىعدّ  و شد

 .گرفت در آنان ميان سختى لفظى نزاع

 سگينه  جهىگا   از طرفدارى به ،مهاجرين گرو  از مردى ،جُعال

. شگد  معركگه  وارد  اُبگی  بگن  عبداللّگه  ميگان  ايگگن  در. بود كگرد  سپگر

 او. برسگد  آرزويگش  بگه  اُبگىّ  پسگر  تگا  بود آمد  پيش خوبى موقعيّت

 بلكگه  نداشگت،  اسگالم  بگه  اىعقيگد   امّگا  بود مسلمان ظاهر به هرچند

 سگنان،  از طرفگدارى  بگه  رو ايگن  از. داشگت  دل به را پيامبر  ی كينه

 جسور حال عين در و فقير مردى كه جعال. كردمى تحريك را انصار
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 مدينگه  ثروتمنگدان  و بزرگگان  از كگه  عبداللّگه  مقابگل  در پروا بی بود،

 برعبداللّه امر اين. كردمى بگومگو او با و بود ايستاد  آمد، می شمار به

 :گفت جعال به تندى با و آمد گران بسيار

 انگد گفته راست ايستى؟مى من مقابل در سروپا، بى مردك تو،»

 كگه  ببين را ما. خوردمى را خود  سازى پروار را خود س ِ اگر كه

 «.شورندمى ما بر اينك و داديم پنا  را بيچارگان اين

 گرفت؛ باال نزاع و آمد گران مهاجرين ديگر بر عبداللّه توهين

 غائله باالخر  طر  دو از اىعدّ  گرىميانىى و تدبير و تدراي با امّا

 پگى  در هريگك  و شدند جدا يكديگر از انصار و مهاجرين. شد ختم

. بودنگد  ايستاد  هنوز انصار از اىعدّ  با عبداللّه امّا رفتند خويش كار

 از عگد   آن بگه  خطگاب  نگاراحتى  بگا  بود خشمگين سخت كه عبداللّه

 مگردم  شگما  كه روشى اين با اوّل از من: گفت بودند ماند  كه انصار

 مهگاجرين  ايگن  آمگدن  از پگيش . بگودم  مخالف گرفتيد درپيش يثرب

 برابگر  در اعراب ديگر كه داشتيم قرار موقعيّتى چنان در ما سروپا، بى

 ايگن  و باشم زند  كردمنمى گمان هرگز من و بودند ذليل و خوار ما

 .كنم مشاهد  را خفّت

 ى،ا قبيلگه  تعصّگب  ىروحيّگه  از اسگتفاد   با شيدكومى اُبىّ پسر
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 :گفت و كرد آنها بهرو. بياورد جو  به مهاجرين عليه را انصار خون

 و داديگد  پنگا   هگا بيچار  اين به. شما اعمال ىنتيىه است اين»

 دفگاع  ايشان از جانتان با و كرديد شريك خويش هاىمال در را آنها

 زنهايتان و داديد قرار خطر معر  در آنها خاطر به را خود و نموديد

 نموديد يتيم را كودكانتان و كرديد بيو  ايشان دشمنان با جن  در را

 آنهگا . ايستندمى شما روىدررو كه است رسيد  آنىا به كار اينك و

 برانيگد،  خگود  از را آنهگا  شگما  اگگر . شمايند نشين سفر  و خوار جير 

 «.ندارند پناهى و جايى

 كگه  دانسگتند  عبداللّگه  هگاى  حگر   شنيدن با رانصا از اىعدّ 

 بگا  كگه  دانستندمى خوب عدّ  آن. است شد  آشكار او درونى ى كينه

 از كامالً عبداللّه رهبرى و سرورى موقعيّت مدينه، به پيامبر آمدن

 اينك و است گرفته دل به را مسلمانان و پيامبر ىكينه او و رفته ميان

 هاى حر  شنيدن طاقت آنان. است  شد ور شعله توزى كينه آن آتش

 تحگت  كه نفرى چند امّا. شدند پراكند  او اطرا  از و نياوردند را او

 را او هگاى  حگر   ىبقيگه  تا ماندند بودند گرفته قرار او سخنان تأثير

 .بشنوند

 و بود داد  دست از گفتن سخن در را اختيار عنان كه عبداللّه
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 چگون  و تاخگت مگى  اجرينبرمهگ  سگخت  ديد،مى خالى هم را ميدان

 و پگروا  بگى  گذاشگته،  اثگر  اىعگدّ   روى هگايش  حگر   كرد احساس

 :داد ادامه جسورانه

 بگازگرديم،  مدينه به اگر آنها، و دانيممى ما حاال خوب، بسيار»

 بيگرون  شگهر  از را ذليگل  مردم اين هستيم، شهر بزرگ و عزيز كه ما

 «.كرد خواهيم

 اثر بر بود، سال كم و جوان بسيار كه ارقم بن زيد ميان، آن در

 او امّگا . شنيدمى را عبداللّه تند سخنان و بود ايستاد  كنىكاوى حس

 و كگرد  اعتگرا   برعبداللّه و نياورد تاب آخر، ىجمله شنيدن با نيز

 :گفت

 و ذليگل  خگود  قگوم  ميگان  در كه هستى تو اين سوگند خدا به»

 مگردم  بگوب مح و عزيز كه ستا خدا پيامبر اين و اىشد  حقير

 «.است گشته

 سگخت  و آمگد  گگران  ديگران و برعبداللّه جوان زيدِ اعترا 

 كه گذاشتند قرار خودشان با و راندند خود جمع از را او و برآشفتند

 .شوند آن منكر كرد، بازگو را عبداللّه سخنان زيد اگر

*  *  * 
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 زيگگر  پيامبگگر . گگگرم  شگگدّ   به هوا و بود ظهگر از بعگد

 و مهگاجرين  ازگگ  يگاران  از اىعگدّ   و بگود  آرميد  ختگىدر ىسايگه

 مسلمانان از اىعدّ  ميان نزاع خبر. بودند پيامبر كنار در گانصار

 پايگان  بزرگترهگا،  برخگى  دخالگت  با ماجرا، چون امّا بود رسيد  او به

 نپرسيد  حتّى و نياورد  خود روى به را موضوع پيامبر بود، يافته

 هگاى شگيو   از ،تغافل. باشد نزد  دامن ماجرا به ات است، شد  چه بود

 آشگفته  و سراسيمه ارقم بن زيد ناگهان حال آن در. بود  وى رهبرى

 ىدربار  را او نارواى سخنان و عبداللّه ماجراى و آمد پيامبر نزد

 .كرد تعريف مهاجرين و پيامبر

 :گفت بگذرد، قضيه كنار از كريمانه كه آن براى پيامبر

 «.كنىمى اشتبا  شايد اى،شد  خياالتى نكند! جان پسر»

 :گفت پافشارى و حرار  با زيد امّا

 خگودم  هاى گو  همين با .كنمنمى اشتبا  سوگند خداوند به»

 «.آورد زبان بر شما  ىدربار  را ها حر  اين او كه شنيدم

 :فرمود دوبار  پيامبر

 موضگوع  خگاطر  بگه  نكند اى،شد  خشمگين او به نسبت دياش»

 شگايد  ولگى  بگگويى  درو  كگه  ايگن  نه هستى، عصبانى او از ديگرى
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 «.نباشد گويىمى تو كه هم ها تندی اين به مطلب

 :گفتمى و كردمى اصرار مرتب و نبود بردار دست زيد، امّا

 چگه  هر. بزنم تهمت او به بخواهم كه نيست چنان هرگز! نه» 

 «.است واقعيّت عين گويممى

 اطرافيان. بياورد خود روى به خواستنمى پيامبر هم هنوز

 :گفتند خزرجيان خصوص به و پيامبر

 شگود مگى  مگر. گويىمى چنين نادانى و جوانى روى از شايد»

 «.باشد گفته را ياو  سخنان اين عبداللّه

. گرفگت مگى  ا گريگه  داشگت . بود گرفته را زيد گلوى بغض

 كه او امّا. كردندنمى باور را او هاى حر  كم، سِن و جوانى خاطر به

 اصرار دهدمى توطئه و نفاق بوى عبداللّه هاى حر  كردمى احساس

 دوبگار   رو ايگن  از. كنگد  بگاور  را حرفش پيامبر الاقل كه داشت

 :گفت و خورد سوگند

 پيگامبرى  بگه  راسگتى  و حگق  بگه  را وتگ  كه خداوندى به سوگند»

 منافقان سمترمى و است راست گويممى آنچه هر است كرد  مبعوث

 «.كنند كارى شما عليه

 داد دسگتور  غالمگش  به ،ديد را جوان زيد اصرار كه پيامبر
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 زودتگر  هرچه داد فرمان هم مسلمانان به و كند آماد  را او اسب فوراً

 .شوند حركت آماد 

 حگال  در سگپاهيان . نمگود مگى  عىيگب  بسيار پيامبر فرمان

 ابداً مسافر  براى يّتموقع و بود گرم شدّ  به هوا بودند، استراحت

 تگا  كنگد  حركت سپا  كه ديد چنان صالح پيامبر امّا. نبود مناسب

 زد  شگگفت  مگردم . نيايگد  پيش اختالفا  به زدن دامن براى اىزمينه

 از ساعتى چنين در كه است شد  چه: پرسيدندمى يكديگر از. شدند

 ؟است داد  حركت دستور پيامبر روز،

 در سگرعت  بگه  عبداللّگه  سخنان ى دربار زيد گزار  ماجراى

 دسگتور  كگه  شگد   ناراحت پيامبر دانستند مردم و پيچيد اردوگا 

 شگد مگى  اجگرا  بايگد  پيگامبر  فرمان روى هر به. است داد  حركت

 بود، انصار بزرگان از كه عِباد  بن سعد. شدند حركت آماد  سپاهيان

 علّگت  نگرانگى  و ناراحتگگى  بگا  و رسيد پيامبر حضور به شتاب با

 .كرد سؤال موقع بى حركت براى را ايشان دستور

 :گفت اكرم رسول

 «است؟ گفته چه دوستتان اىنشنيد  مگر»

 :گفت عباد  بن سعد
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 جگز  مگا  و هستى شما ما حقيقى ياور و دوست اللّه رسول يا»

 «.شناسيمنگمى خويگش محبگوب و دوست و برادر را كسى شما

 .كردند تأييد را او سخنان هيىان و شور با صدا يك هم مردم

 ميان دودستگى ايىاد براى عبداللّه سخنان آمدپى از پيامبر

 ايىگگاد ىتوطئگگه خواسگگتمگگى و بگگود نگگگران و ناراحگگت مسگلمانان 

 :گفت رو اين از برود ميان از دودستگى

 و عزيگز  كگه  او بازگردد مدينه به اگر است نگفته عبداللّه مگر»

 «كرد؟ خواهد بيرون را مزاحم و ذليل افراد است، شهر بزرگ

 :گفت ناراحتى و خشم با سعد

 هستيد يارانت و شما شهر بزرگ و عزيز! خدا رسول اى»

 «.است گفته سخنى چنين كه است كسى وخوار ذليل و

 مگردم  خواسگت مى و دانستنمى جايز را درن  پيامبر امّا

 و نگيرد باال مورد اين در گفتگو و نيايد پيش فرصت تا باشند را  در

 حگوادثى  و نيابگد  شگدّ   انصگار  و مهاجرين ميان در اختال  احياناً

 .افتاد را  به سپا . نگردد عملى منافقان نيّت و نپيوندد وقوع به

 مگگورد را عبداللّگگه خزرجيگگان از اىعگگدّ  حركگگت، حگگين در

 .است گفته را سخنان آن چرا كه دادند قرار شماتت و نكوهش
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 اگگر  بودنگد  گذاشگته  قگرار  پيشگتر  كگه  همراهانش و عبداللّه 

 آن كگه  خگورد  سگوگند  درو  به شوند، منكر را آن شد برمال موضوع

 تأييگد  را او درو  سگوگند  نيگز  همفكگرانش  و است نگفته را سخنان

 ارقگم  بگن  زيگد  و نزد  را ها حر  آن ابداً عبداللّه كه گفتند و كردند

 پيگامبر  ورحضگ  به خواستند او از آنان. است زد  ناروا تهمت او به

 نگفتگه  را سگخنان  آن او و زد  تهمگت  او بگه  زيد كه بگويد و بشتابد

 .است

 تنگنگاى  در امّگا  بكنگد  را كگار  ايگن  خواستنمى دلش عبداللّه

 مردم پافشارى و اصرار اثر بر شد مىبور او. بود شد  گرفتار عىيبى

 و برسگد  پيگامبر  حضگور  بگه  مناسگب  فرصتِ اوّلين در كه بپذيرد

 .كند تكذيب را زيد سخنان

. داد ادامه خود حركت به سپا  شب، تا روز آن بعدازظهر تمام

 دسگتور  پيگامبر  رسگد  فگرا  شگب  چگون  داشگتند  انتظگار  سپاهيان

 از سگپا  . داد حركگت  دسگتور  خگدا  رسول هم باز امّا دهد استراحت

 خگود  حركگت  بگه  سگپا   هم بعد روز. نماز براى مگر بازنايستاد رفتن

 بودنگد  شگد   خسگته  كگامالً  لشگكريان  ديگر كه مسو روز و داد ادامه

 شدّ  از مردم. كند استراحت آمد ، فرود لشكر داد دستور پيامبر
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 .آرميدند سخنى، هيچ بى كوفتگى، و خستگى

 آمد پيامبر نزد عبداللّه سپا ، استراحتِ و اتراق فرصت در

 و اسگت  نگزد   حرفى يارانش و پيامبر ىدربار  كه خورد قسم و

 پيگامبرى  و خگدا  يگگانگى  بگه  كنند باور را حرفش كه اين براى آنگا 

 خاطر به را زيد هرگز كه گفت و داد دوبار  شهاد  ،اكرم رسول

 .بخشيد نخواهد است زد  او به كه تهمتى

 درون و دل بگه  كارى و كند حكم ظاهر به بود مأمور پيامبر

 ايگن،  از پس و پذيرفت را عبداللّه سخنان همين، براى نداشت، افراد

 سگخت  بود ايشان از عبداللّه كه خزرجيان. يافت شدّ  زيد شماتت

 .پرداختند زيد سرزنش به

. داد ادامگه  خود حركت به كاروان نماز، از پس بعد، روز صبح

 تگو  خگدايا : گفتمى خود به. بود شد  افسرد  و سرافكند  بسيار زيد

 درو  منگافق  مگرد  آن بگر  مگن  كگه  دانگى مگى  آگاهى، چيز همه از كه

 .است بود  راست امگفته هرچه كه دانىمى تو. ام نبسته

*  *  * 

 وحگى  نگزول  حالگت  ناگهگان  ،كگاروان  حركت از پس ساعتى

 شگدّ   بگه  را خدا رسول گاهى كه حالتى. داد دست پيامبر به
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درمگى  زانگو  به پيامبر مركب كه جايى تا داد؛مى قرار فشار تحت

 پيشانى از عرق ،حالت اين در. شدمى نزديك زمين به ا  سينه و آمد

 پيگامبر  وقتگى  ،وحگى  نگزول  از پگس . گشتمى جارى پيامبر

 و گرفگت  را ارقگم  بگن  زيگد  گگو   مهربانانه ،برگشت عادى حال به

 كه آنچه ىدربار  كه با  آگا . بود صادق تو قول! جان پسر: فرمود

 1.فرستاد اىسور  خداوند ،گفتى منافقان پيرامون

 رخسگار  از رن  و شد منتشر سپاهيان ميان در سرعت به خبر

 شگد   چگه  كگه  بشنوند بودند منتظر همه. پريد همفكرانش و عبداللّه

 داد استراحت دستور پيامبر منزلگا ، به سپا  رسيدن از پس. است

 : خواند چنين نماز از پس پيامبر و شد برپا ظهر نماز و

 «ی مهربان انم خداوند بخشنده هب» 
 موا  گ ينو، موى  آينو،  موى  تو   نزد به منافقان هك هنگامى»

 دان،مى خ،ا البته و. هستى خ،ا رس ل ت  كه دهيممى شهادت

 منافقوان  كوه  ده،مى شهادت خ،اون، و. خ،ايى رس ل ت  كه

 .گ ين،مى دروغ

                                                      
 442/  . 1 البيانمىمع تفسير گ1
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 و آسوي   از را خ د [دروغ] س گن،هاى ىوسيله به آنان

 راه زا را ديگواان  وسويله  ايو   بوه  توا  كننو، موى  حفظ شماتت

مى انجام زشتى بسيار كار آنها كه راستى به. دارن، باز خ،اون،

 ....دهن،

 بوزر   و عزيوز  بوازگاديم  م،ينوه  بوه  اگا: گ ين،مى آنان

 كوه  حوالى  در. كاد خ اه، بياون را شها غاي  و ذليل شها 

 آن امّوا . اسوت  مؤمنوان  و رس ل و خ،ا آن از بزرگى و عزت

 1.«...ن،ن،ار آگاهى اما اي  به منافقان

 درهگم  منافقگان  ىتوطئگه  و برخاست مردم از اكبر اللّه صداى

 كگه  بود پس آن از و شد سرافكند  و خوار بسيار عبداللّه و شكست

 همگى. يافت مهمّى بس موقعيّت انصار و مهاجرين نزد ارقم بن زيد

 جگوان  ايگن : گفتنگد مگى . نگريسگتند مى او به احترام و اكرام ىديد  با

 و او راسگگتگويى و برصگگداقت شگگهاد  خگگاطر بگگه كگگه اسگگت كسگگى

 .است فرمود  نازل اىسور  خداوند منافقان، رسواكردن

 پگس  آن از و شگد  چندان صد پيامبر حقّانيت به زيد ايمان

                                                      
 . 8-1/  منافقون. 1
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. كگرد مگى  همراهگى  خگدا  رسول با بيشترى ىعالقه و دلگرمى با

 در گ بود رد گك شركت آن در كه جنگى دوّمين گ جن  رآنگب عالو 

 اسگالم  دشگمنان  و كگافران  بگا  پيامبر ركاب در ديگر، نبرد انزد پ

 .جنگيد

 و ايمگان  صداقت. بود يافته وااليى منزلت مسلمانان نزد ،زيد

 1.بود گشته او بارز هاىويژگی از شىاعت

*  *  * 

 بگوديم  نديد  را او ما. گذردمى پيامبر مرگ از هاست سال

 اشتياق با معموالً،. بوديم يد شن چيزها خيلى حضر  آن ىدربار  امّا

 بودنگد  زنگد   هنگوز  كه پيامبر اصحاب از كسانى سرا  به فراوان،

مگى  سگؤال  پيگامبر  روزگگار  حوادث ىدربار  آنها از و رفتيم مى

 و نشگين  هگم  او بگا  و ديد  را پيامبر نزديك از كه كسانى. كرديم

همراهگى  حضر و سفر در اند،جنگيد  او ركاب در اند،بود  سخن هم

 داشگتند  حضگر   آن ىدربار  ها حر  خيلى ترديد بى اند،كرد  ا 

 .كنند تعريف ترها جوان ما براى كه

                                                      
 قگاموس :  بگه  كنيد نگا  ارقم بن زيد ىدربار  بيشتر حال شرح از آگاهى براى. 1

 .534گ4/526 تسترى ىعالمه نوشته الرجال
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 عنگوان  بگه  مگردم  ميگان  در كه بود كسانى از يكى ارقم بن زيد

 . داشت شهر  پيامبر خوب ياران از يكى

 و ديگدار  بگه  عالقگه  همان دنبال به. است حيّان بن يزيد من نام

 از ديگگر  نفگر  دو همگرا   بگار،  يگك  ،پيگامبر  صحابى با مصاحبت

 . رفتيم زيد ديدار به دوستانم،

 پيگگرى گگگرد و گذشگگتمگگى عمگگر  از سگگال هفتگگاد حگگدود

 كنگار  را ما و. كرد استقبال ما از گرمى به. بود نشسته رويشوسربر

 فكگر  زيگد  مثگل  كه پيامبر ىصحابه از بازماندگانى. نشانيد خود

 بيگان  بگه  زيگادى  ىعالقگه  او، امثگال  و نبود زياد تعدادشان كردند مى

 چگه  بگه  مگا  دانسگت مى كه هم او. داشتند پيامبر روزگار حوادث

 از پگس . بود خوشحال ديدار اين از بوديم، رفته مالقاتش به منظورى

 :گفت او به من دوست معمولى، و اوليّه تعارفا 

 وفگاى  بگا  يگاران  از يكگى  حضگور  بگه  كه اين از ما زيد جناب

 هگم،  تگو  شگخ   مگورد  در. خرسگنديم  بسگيار  ايمرسيد  پيامبر

 ركگاب  در نبگرد،  هفگد   در تگو  كگه  دانگيم مى ما. ايمشنيد  ها داستان

 ديدار سعاد  اى،جنگيد  حضر  آن دشمنان و كافران با پيامبر

 بگا  مصگاحبت  اثگر  بر و اىگزارد  نماز او با اى،داشته را بزرگوار آن
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 و دانگيم مى خوب را هااين. است رسيد  تو به فراوانى خير پيامبر

 پيگامبر  از تا ايمآمد  شنوا، هايىگو  و مشتاق هايى دل با اينك

 از هگم  مگا  تگا  كنگى  تعريف هايت شنيد  و هاديد  از بگويى، ما براى

 مطالگب،  وآن گگردد  قوى ايمانمان و ببريم لذ  ها داستان آن شنيدن

 .باشد مانآخرت ىتوشه و زندگىرا  چرا ِ

 :گفت و كشيد آهى زيد

 روزگگار . امشگد   فرتو  و پير ديگر من كه بينيدمى! عزيزانم

. ندارم ياد به را جوانى دوران خاطرا  ىهمه و است شد  سپرى من

 ذهگنم  در و بگود   يادمانگدنى  بگه  هرچه ،زمان آن حوادث ميان از ،امّا

 دانگم مگى  خگود  وظيفگه  من. گويممى برايتان است بسته عميقى نقش

 تعريگف  ديگگران  بگراى  هستند مهم بسيار و دارم ياد به كه را مطالبى

 انگد بگود   مهم بسيار امزندگى دوران در كه خاطر  چند اينك و كنم

 1:كنممى تعريف برايتان

*  *  * 

 حگ ّ  سگفر  از. كگنم نمگى  فرامگو   هرگگز  را غگدير  ىخاطر 

                                                      
 .15/161 مسلم صحيح. 1
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مگى  الگوداع ةحج    آن بگه . پيگامبر  ح ّ سفر آخرين. گشتيم بگرمگى

 طگول  در ،پيگامبر  بيانگا   از چون. خداحافظى ح  يعنى. گفتيم

 است حىّى مراسم آخرين اين كه بوديم دانسته سال، آن ح ّ مراسم

 . آوريممى جا به پيامبر همرا  كه

 بگار  چند پيامبر يادماندنى، به و مهم و تاريخى سفر آن در

 هم هربار. است نزديك مباركش عمر پايان كه كرد اشار  نكته اين به

 يگك . فرمود ويژ  سفار  ارزشمند، يادگار دو به نسبت را مسلمانان

 بگود  گرفتگه  را كعبگه  درِ ىحلقگه  كگه  حگالى  در خدا، ىخانه در بار

 فرمگود،  را موضگوع  آن بودنگد  طوا  حال در كه حاجيانى به خطاب

 مسگىد  در و مِنگى  بيابگان  در ديگگر  بار و عرفه صحراى در بار يك

 :گويممى كه شد چنان سفر، اين در بار آخرين و خيف

 آبگيگر  يگك  كنار در گ مدينه و مكّه ميان گ جُحفه سرزمين در

 هگوا . كند توقف حاجيان كاروان تا داد دستور پيامبر ،«خم» نام به

 و كگرد  برگگزار  جماعگت  به را ظهر نماز پيامبر. بود گرم شدّ  به

 و كننگد،  درست بلندى جاى شتران، جهاز از داد دستور نماز از پس

 گگ بشگنوند  را صگدايش  و ببيننگد  را او همگه  كگه  طورىگ اگآنى در

 كگه  گفتمى سخن شيرين و شيوا آنچنان. پرداخت خطبه خواندن به
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 . بوديم برد  ياد از را هوا گرماى

 جگالبى  نكگا  . بود مهم بسيار و بلند نسبتاً پيامبر ىخطبه

 :گويممى برايتان را نهاآ ترينمهم كه شد بيان خطبه آن در

 :فرمود خود بيانا  ضمن در حضر  آن

 و شوما  هماننو،  [مخلو   ] هستم بشاى نيز م ! مادم» 

 مو   سوااغ  به عزرائيل  جناب پاوردگارم  ىفاستاده زودى به

. كونم مى اجابت ما  بااى را او دع ت نيز م  و آم، خ اه،

 در اامّو . بسوت  باخ اهم رخت شما ميان از زودى به م  آرى

موى  بواىى  گاانقو،ر  و ارزشومن،  بسويار  يادگوار  دو شما ميان

 .«گذارم

 شوما   ميوان  در مو   يادگار بزرگتاي  و نخستي ! مادم»

! موادم . اسوت  ه،ايت و ن ر سااسا كه كتابى. خ،است كتاب

 .«بياويزي، آن به سخت و باگياي، را خ،ا كتاب

 بسيار قرآن ىدربار  را ما جناب آن سخنان، از قسمت اين در

 و ترغيگب  آن، بگه  عمگل  و قگرآن  فراگيگرى  بگه  نسبت و كرد سفار 

 :فرمود آنگا  و نمود فراوان تشويق

 .«است بيتم شما اهل ميان در م  ديگا ىوديعه! مادم» 
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 كگه  دانسگت مگى  انگگار  و كگرد  كوتاهى مكث پيامبر اينىا

 بار، سه رو اين از كرد، خواهند بيشترى جفاى عتر ، به نسبت امّت،

 :رمودف

 در مبوادا . آورمموى  شوما  ياد به را خ،ا عتاتم ىدرباره! مادم» 

1.«كين، ك تاهى آنان حال رعايت
 

 :داد ادامه پيامبر آنگا 

 ارزشومن،  يادگوار  دو ايو  بوه  كوه  زمانى تا باشي،  آگاه» 

 .ش، نخ اهي، گمااه م  از پس ب،اني، يقي به بزني، چنگ

 از هاگوز  عتات و نىاآ اي  كه ب،اني، تادي،ى هيچ بى و

 حو    كنوار  ىياموت   روز كه آن تا ش ن، نمى ج،ا يك،يگا

 .«ش ن، وارد م  با ك ثا 

 ادا خاصّگى  صگالبت  و اطمينگان  با پيامبر را اخير جمال 

 دارد، مطالگب  بگرآن  اىويژ  تأكيد جناب آن كرديم يقين ما و فرمود

 :فرمود آنگا 

 در و وو  متىيا روز و هنگام آن در س گن،  خ،ا به آرى»

                                                      
 181/   15 مسلم صحيح. 1
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 وو  بيوتم  اهول  و ىاآن و آنها هادوى از م  ك ثا  ح   كنار

 1.«كادي، رفتار چگ نه آنها با م   از پس كه پاسي، خ اهم

 بيگان  معنگادار  و غمنگاك  آهنگى با ،پيامبر را جمال  اين

 در ايگن  از پگيش  مگا . فهميدند آن از چيزها خيلى ها،خيلى كه فرمود

 عتر  از جناب آن منظور كه بوديم  شنيد و ديد  مهم ىحادثه چند

 . هستند كسانى چه بيت اهل و

 همسگر  سگلمه  امّ از غگدير،  مگاجراى  همگين  از پيش سال يك

 سلمه امّ خانه در وقتى پيامبر روز يك كه بوديم شنيد  پيامبر

 و على فوراً فرمود سلمه امّ به و داد دست او به وحی نزول حالت بود،

 بودند، آمد  آنها وقتى. بيايند كه كند خبر را حسين و حسن و فاطمه

 همگان  كگه  را آيگه  ايگن  و گگردآورد   كسايى زير را ايشان پيامبر

 :بود كرد  تالو  بود، شد  نازل او بر هنگام

 را ناپاكى و پلي،ى تا است فام ده اراده خ،اون، كه راستى به»

 «.سازد پاكيزه و راطاها شما و بزداي، بيت اهل شما از

 : بود فرمود  مبرپيا سپس

                                                      
 118/   3 الصحيحين على المستدرك. 1
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 «.هستن، اينان م  بيت اهل! بارالها»

 جمگع  آن به هم او كه بود كرد  خواهش سلمه امّ وقتى حتّى و

 و خگگوب زن تگگو هرچنگگد: بگگود فرمگگود  او بگگه پيگگامبر ،بپيونگگدد

 جگاى  ،تگو  جگاى  نگه  ،نيسگت  تگو  جگاى  اينىگا  امّا هستى نيكوكارى

 1.نيست هم ديگر كس هيچ

 

 كگه  بوديم شاهد مسلمانان، از ديگر ارىبسي و من بعد، مدّتى

 آنگان  از پيگامبر  وقتگى  نىگران،  مسگيحيان  بگا  مباهلگه  ماجراى در

 روز بياينگد،  مباهلگه  براى فرزندانشان و زنان و خودشان تا خواست

 و حسگن  و على و فاطمه سر بر را خويش عباى بزرگوار، آن مباهله

 :فرمود و افكند حسين

 .«هستن، ااينه م  بيت اهل! بارالها» 

 :گفت و كرد دعا سپس و

 او بوا  نيوز  م  باش، داشته ساِسازش آنان با كس ها! خ،ايا» 

 2.« است ستيز در م  با باش، داشتهساِجنگباايشانكس وهاسازگارم

                                                      
 .5/351 تِرمذى سُنن. 1

 .218/ 3 الحديد ابى ابن البالغه نه  شرح از نقل به 3/521 الرجال قاموس. 2
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 بيگت  اهگل  عنگوان  بگه  فرزنگدانش  و علگى  دوستىِ اهميّت

 بود كرد  اعالم رسماً پيامبر حتى كه بود مهم چنان آن پيامبر

 .ندارد ارزشى هيچ آنان، دوستىِ و محبت بى خدا عباد 

 و مالگك  بگن  اَنَس ،ابوذر جناب ،سلمان جناب ،من ،روز يك

 و حسگن  هنگگام  همگان  در. بوديم خدا رسول نزد ،ثابت بن زيد

 و گرفگگت آغگگو  در را آنگگان پيگگامبر. شگگدند وارد حسگگين

 ايشگان  و رفت دو آن سوى به و برخاست جا از ابوذر جناب. بوسيد

 .نشست ما نزد و بازگشت و بوسيد را دستشان و برگرفت به را

 او بگه  نىگوا  به و آهسته بويم، كرد  حير  او كار اين از كه ما،

 و هسگتى  خگدا  رسگول  اصگحاب  بزرگگانِ  از تو ابوذر اى: گفتيم

 هاشگم  بنگى  از كگودك  دو نگزد  به و برخيزى جاى از كه است عىيب

 .ببوسى را دستشان و برگيرى به را ايشان و بروى

 مگن  كه را چه آن اگر نيز شما. كنممى چنين آرى: گفت ابوذر

 آن از بگيش  شگنيديد، مى ام،شنيد  دو آن  ىدربار  خدا رسول از

 .كردم من كه كرديد مى

 ابوذر ؟اىشنيد  چه آنان ىدربار  پيامبر از :پرسيديم او از
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 و حسگگن و علگگى بگگه خطگگاب خگگدا رسگگول كگگه شگگنيدم: گفگگت

 :فرمود مى حسين

 و بگيگرد  روز  چنگان  آن كسگى  اگر سوگند خدا به! جان على

 ا روز  و نماز شود، فرسود  و پوسيد  مشكى مانند تا بگزارد نماز

 .داشت نخواهد برايش سودى تو، دوستى و حبّ با جز

 توسگل  خداونگد  بگه  شما دوستى ىوسيله به هركس! جان على

 .نكند رد را او درخواست كه نددامى شايسته برخود خداوند جويد،

 بيگاويزد  شگما  بگه  و بگدارد  دوست را شما كس هر! جان على

 .است زد  چن  استوار اىبرآويز  راستى به

 نيگز  مگا . رفگت  بيگرون  و برخاسگت  ابگوذر  بيانا  اين از پس

 :گفتيم و آمديم پيامبر نزد به و برخاستيم

 .كرد نقل را سخنان اين شما از ابوذر خدا رسول اى

 آسگمان  سگوگند  خگدا  به. گفت راست ابوذر: فرمود پيامبر

 راسگت  ابوذر از كه را كسى است برنگرفته در زمين و نيفكند  سايه

 1.باشد گوتر

                                                      
 .213/ 37 االنوار بحار. 1
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 چگه  بگود  معلوم پيامبر بيت اهل ،ما نظر از ،رصور گه هگب

 و روزگگگار در كگگه حگگوادثى خگگاطر بگگه اگدهگگگبع و. هسگگتند ىگكسانگگ

 پيامبر بيت اهل كسانى چه شد نروش بهتر داد رخ على حكومت

 .هستند

 عنگوان  بگه  را بيگت  اهل و قرآن پيامبر بگويم، ترروشن

 بيگت  اهل افراد ميان قاعدتاً و بود كرد  معرّفى خويش يادگار و پنا 

 .باشد اختالفى نبايد

 بيگت  اهگل  از قطعاً حسين و حسن و فاطمه و على كه اين در

 كننگد  گمگان  بعضگى  سگت ا ممكن. نداشت ترديدى كس هيچ هستند

 پرسگش  ايگن  هسگتند،  حضگر   آن بيت اهل از نيز پيامبران همسران

 و قگرآن  نظگر  مگورد  بيگتِ  اهگل  جگزء  پيامبر زنان اگر كه آيدمى پيش

 و بيگت،  اهگل  از يكگى  عايشه ميان است ممكن چگونه باشند، پيامبر

. شگود  برافروختگه  جنگ   آتگش  بيگت،  اهگل  از ديگرى فرد ،على

 عايشگه  دانگيم مگى  و ايگم نكگرد   فرامگو   را جمگل  جنگ   ماجراى

 لشگگكر ،علگگى وقگگت، خليفگگه عليگگه زبيگگر، و طلحگگه تحريگگك بگگه

 بگا  خودم من كه حالى در. انداخت را  به خانگى جن  و برانگيخت

 فاطمه و على به خطاب كه بودم شنيد  پيامبر از هايم گو  همين
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 :فرمود گنفر چهار ناهم به فقط يعنىگ حسين و حسن و

 و جونگم موى  باش،  داشته ستيز سا شما با كه كس ها با م »

 و سولم  در او با نيز م  باش، صفا و صلح در شما با كه هم كس ها

 1«.ب د خ اهم صفا

 همسگران  برخگى  كگه  دانسگتند مى همه تر،مهم اينها ىهمه از

 و خشگم  موجبا  و بودند آزرد  سخت را حضر  آن خاطر پيامبر،

 و شگماتت  در كگه  طگورى  به بودند كرد  همفرا را جناب آن ناراحتى

 .شد نازل تحريم ىسور  ايشان سرزنش

  :است آمد  سور  آن در

 پوس . افتاد انحااف به پيامبا  آزردن گناهِ به زن دو شما هاىدل

 كمو   بوا  بخ اهيو،  اگوا  و. كني، ت به خ،ا درگاه به كه است سزاوار

 و صوالح  مواد  و جبائيل خ،اون،  دهي،  آزار را خ،ا رس ل يك،يگا

 آنوان  پوى  در و بو د  خ اهنو،  او يواور  و دوسوت  مؤمنان  ىشايسته

 2.كنن، می پشتيبانى ياورى و دوستى اي  در را ايشان نيز فاشتگان

 و پيگرو  پيوسگته  كگه  اىشايسگته  و صالح مرد دانستندمى همه

                                                      
 .3/171 الصحيحين على المستدرك. 1

 .4/تحريم. 2
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 اين با اما. شناختندمى هم را زن دو آن كيست، خداست رسول ياور

 آن آزار پگىِ  در بگازهم  و آزردند را پيامبر كه آنان ىدربار  حال

 :است شنيدنى ماجرا اين بودند، حضر 

 نقگل  دارد وااليگى  منزلگت  و مقام مسلمانان نزد كه عباس ابن

 :كندمى

 زنگى  دو آن بپرسم دوم، ىخليفه عمر، از بودم مايل بسيار من

 انىكسگ  چگه  شگد،  نگازل  هاآن ىدربار  آيه اين و تحريم ىسور  كه

 .بودند

 كه آن تا آمد،نمى پيش پرسش اين طرح براى مناسبى فرصت

 چگه  آيگه  ايگن  در خداونگد  منظور پرسيدم او از ح  سفر در بار يك

 معلگوم  خگوب ! پرسش اين از شگفتا: داد پاس  عمر ؟هستند كسانى

 آن همسگران  ،عايشگه  و حفصگه  آزردند را پيامبر كه زن دو آن است

 1.بودند حضر 

 را جنگاب  آن كگه  پيگامبر  زنگان  شگود مگى  چگونه بنابراين

 نبگود،  خشگنود  ايشان از بزرگوار آن و بودند كرد  افسرد  و ناراحت

                                                      
 .77 باب القرآن تفسير كتاب 421/ 5 ترمذى صحيح. 1
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 از كگه  ديگرى مهم ىنكته. باشند حضر ، آن از پس مردم، پناهگا 

 پيگرو  راستى به كسى اگر كه است آن دانستيم پيامبر سفار  اين

 و داللگت  بگه  جگز  و ويگزد آمگى  عتر  دامان به ترديد بى باشد، قرآن

 دوسگتدار  حقيقتاً كسى اگر و پيمايدنمى دين را  بيت اهل راهنمايى

 محال يعنى. بود خواهد قرآن با او الفت و انس حتماًَ باشد، بيت اهل

 بيگت  اهگل  رَوى دنبالگه  امّگا  نمايگد  قگرآن  از پيروى ادعاى كسى است

 از امّا بود بيت اهل با دوستى مدعى تواننمى هرگز نيز و نباشد پيامبر

 .ماند دور آن تعاليم و قرآن

 بيگان  گ غدير روز گ  روز آن پيامبر كه ديگرى مهم مطلب

 : گفت و گرفت را او بازوى و طلبيد را على كه بود آن فرمود

 اولى شما با شما خ د از م  كه است اي  مگانه! مادم»

 «شمايم؟ اختيار صاح  و ساپاست م  كهاي  مگانه هستم؟

 تگو  اللّگه،  رسگول  يا است چنان آرى: گفتيم صدا يك همه، ما

 : فرمود پيامبر آنگا . هستى ما اختيار صاحب و ولىّ

 و ولوىّ  مو   كوس  ها: كنممى اعالم جمع اي  در اين »

 ساپاست و ولىّ نيز بيني،مى كه على اي  هستم او ساپاست

 .«اوست
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 نچنگي  و برداشت دعا به دست مطلب، اين بيان از پس سپس،

 :گفت

 او دوسوت،ار  نيوز  تو   بو،ارد  دوست را على كس ها! بارالها» 

 1.«باش دشمنش نيز ت  شمارد دشم  را او كس ها و باش

 اعالم يكديگر برادر را مؤمنان ىهمه ،پيامبر اين، از پيش

 رسگماً  يكديگر با دو دوبه مسلمانان بود داد  دستور حتّى و بود كرد 

 دوسگتى  از بگاالتر  بگرادرى  مقگام  كه بود معلوم. ببندند برادرى پيمان

 عنوان به نه را، على غدير، ماندنى ياد به و عىيب مراسم در امّا است،

 عنگوان  بگه  اينهگا،  ىهمگه  از بگاالتر  بلكه برادر، عنوان به نه و دوست،

 . كرد معرّفى مسلمانان رهبروپيشواى ولىّ، اختيار، صاحب سرپرست،

 انىگام  را كگار  اين مختلف هاى مناسبت در پيامبر هم قبالً

 پيگامبر  حضگور  در بار يك كه دارم خاطر به خوب خود من. بود داد 

 :فرمود حضر  آن و بوديم

 راهنموايى  و داللوت  امواى  به را شما خ اهممى! ياران» 

 را آن و شو،ي،  آواز هوم  و دل ي  آن در همگى اگا كه كنم

                                                      
 .165 و 164 ىشمار  حديث 3/118 الصحيحين على المستدرك. 1
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 .«ش ي،نمى هالك هاگز پذيافتي،

 ىدنبالگه  شگنيدن  منتظر و شديم كنىكاو بسيار سخن ازاين ما

 :فرمود و داد ادامه كه بوديم پيامبر بيانا 

 نخسوت  ىدرجوه  در شما ساپاست و ولىّ باشي، آگاه» 

 طالو   أبوى  بو   علوى  م  از پس پيش ايتان و امام و خ،است

. كنيو،  تص،يق را او امامت و بشن ي، را او ان،رز و پن،. است

 را مطل  اي  كس ها كه است داده خبا م  به جبائيل جناب

 هوالك  دينش در گاه هيچ نه، گادن را علوى امامت و بپذياد

 1.«ش دنمى

 معرفگى  كسى عنوان به را او رسمآ مراسم، آن طى روز، آن امّا

 از غيگر  البتگه گگ  داشگته  او كگه  را شگئونى  تمام خود، از پس كه كرد

 . داشت خواهد گنبوّ 

 برواليگت  على با حضّار، تمام مراسم، پايان از پس رو، اين از

 مسگلمانان،  سرپرسگت  و« مگوال » عنوان به او به و كرديم بيعت مؤمنان

 طگىّ  در مگا،  از بسگيارى  كگه  دانگم مگى  البتگه . گفتيم تهنيت و تبريك

                                                      
 .3/18 الحديد أبى ابن البالغه نه  شرح از نقل به 3/531 لرجالا قاموس. 1



 !ستایمتمی غدیر / 22

 

 فرمگود   جنگاب  آن آنچه برخال  ،پيامبر رحلت از پس حوادث

 سگفانه متأ كگه  دانگم مى خدا بزرگ امتحان را آن امّا. كرديم عمل بود

 .خورديم شكست امتحان آن در ما، از خيلى

*  *  * 

 ايّام آن تل  حوادث. بود سياهى و سخت هاى سال ،ها سال آن

 كگه  بگوديم  خوانگد   قرآن در ،ما البته. كرد نخواهم فرامو  هرگز را

 بگاز  جاهليّگت  دوران به گروهى ،شود كشته يا و بميرد پيامبر اگر

 كگرديم نمگى  تصگوّر  امّا ؛1روندمى يرونب دين ىداير  از و گردند مگى

 در را بسگيارى  شگوم،  و كگور  هاىفتنه امواج شدّ ، و سرعت اين به

 كگه  بگوديم  خوانگد   قرآن در هم را اين البته. بردمى فرو خويش كام

 :بود فرمود  و داد  هشدار مؤمنان به خداوند

 آورديوم   ايمان گفتن، كه همي  كنن،مى گمان مادم آيا» 
 2.«ش ن،نمى امتحان و گادن،مى رها

 افقهگاى . بگوديم  شد  سختى امتحان دچار مسلمانان، ما آرى،

. بگود  نمگود   رخ ،پيگامبر  مرگ از پيش كمى فتنه، توفان آن سيا 

                                                      
 .144 عمران آل. 1

 (.2 عنكبو . )يُفتنون ال هم و آمنّا يقولوا أن يُتركوا أن الناس أحسب. 2
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 بسگتر  در پيگامبر  كگه  شگد  هويگدا  هنگگامى  آن، هاىنشانه اولين

 :فرمود بيمارى

 از سپ كه بن يسم باايتان مطلبى تا بياوري، كاغذ و ىلم»

 .«نش ي، گمااه م 

 برپيگامبر  بيمارى، از ناشى دردِ: گفت حاضران از يكى امّا

 پيگامبر  ىنوشته به نيازى ما. گويدمى هذيان او و است يافته غلبه

 . است بس را ما خدا كتابِ همين و هست ما ميان در قرآن نداريم،

 بگگذاريگگد  گفتنگد  و كردنگد  مخالفگت  او سخن با اىعدّ  امّا

 .بنويسد و بفرمايد دارد نظر در كه را آنچه امبرپي

 سگپرى  را عمگر   روزهگاى  آخرين كه ،پيامبر محضر در

 ما كه بهتر همان خير،: گفتندمى هابعضى. درگرفت بگومگو كرد، مى

 .باشيم نداشته پيامبر وصيّت به كارى و برويم قرآن سرا  به

 شد رد افس سخت پيامبر ،گرفت باال اختال  و نزاع وقتى

 1.برويد بيرون و برخيزيد من بستر كنار از: فرمود ناراحتى با و

                                                      
 مگر   بگاب  4131 ىشگمار   حديث 17/234 كرمانى شرح به بخارى صحيح. 1

 پيگامبر  بگه  جسگارتى  چنان كه مرد آن كه: است آمد  ديگرى روايت در النبى

 العلگم  كتگاب  114 شمار  حديث 2/127 بخارى صحيح. )بود دوم ىخليفه كرد

 (.العلم كتابة باب
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. نشگد  نوشگته  پيگامبر  وصگيّت  امّگا  آمدند؛ بيرون اصحاب

 وصگيّتى  و سگفار   چگه  پيگامبر  كگه  دانستندمى گرو  هردو هرچند

 پيگامبر  خگود  از را وصگيّت  آن پيشگتر،  بارهگا،  چون. است داشته

 فرمگود   شفاهى كه را چه آن خواستمى جناب آن ،امّا بودند شنيد 

 . بخشد رسميّت نيز كتباً بود،

 از كگه  گگ پيامبر عموى پسرگ عبّاس ابن شنيدم بعدها من

 ،وننگگين  تل  ىحادثه اين ىدربار  ،بود اسالم دانشمندان و رگانزب

 نگذاشگتند  روز آن كگه  بگود  آن اسگالم  در فاجعگه  بزرگتگرين : گفت

 1.بنويسد ،داشت نظر در كه را آنچه ،خدا پيامبر

  

 چگرا  كگه  بگود  آن خبگر  ايگن  شگنيدن  از من ناراحتى بيشترين

 زد  را حگر   ايگن  كگه  كسگى « .است بس را ما خدا كتاب: »اند گفته

 شنيد  خود  هاى گو  با و داشت حضور خم غدير در خود بود،

 :بود فرمود  خدا پيامبر كه بود

 در را تمبيو  اهل و خ،ا كتاب و روممى شما ميان از م »

                                                      
 و العلگم  كتابگة  بگاب  العلم كتاب 114 ىشمار  حديث 2/127 بخارى صحيح. 1

 .4131 ىشمار  حديث 17/237
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 .«گذارممى باىى شما ميان

 سگخن  بگا  جسگار ،  و صگراحت  ايگن  بگا  او چگرا  دانگم نمى

 بگا  جگدّى  طور به هم كس هيچ كه آن بدتر و كرد مخالفت پيامبر

 .نكرد برخورد مسأله اين

 و برخاسگت  فتنه توفان فرمود، رحلت پيامبر كه هم وقتى

 و اضگطراب  دچگار  را جامعگه  و لرزانگد  سخت را اسالم نوپاى نهال

 .نمود تزلزل

 محبّگت  و مگودّ   بر مبنى پيامبر سفار  همه آن وجود با

 مسگلمانان  بگه  قرآن صريح دستور وجود با و ،بيت اهل به نسبت

 خصوص به و مردم بيشتر جناب، آن رحلت از پس  1امر اين پيرامون

 و كردنگد  اعتنگايى  بى پيامبر سفار  به نسبت اسالم، امت بزرگان

 طالگب  أبگى  بگن  على پيامبر از پس كه را بيت اهل الرسا و سرور

 .كردند نشين خانه بود،

عدّ . داد رخ آسان بسيار بدفرجام، و شوم حادثه اين متأسفانه

 و لغزيدنگد  و افتادنگد  فتنه به و خوردند فريب مسلمانان از زيادى ى

                                                      
 (.23/شورى. )القربى فى المودّة االّ اأجر عليه اسئلكم ال قل. 1
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 علگى  از كگه  هايىكينه خاطر به بودند مسلمان تاز  كه هم اىعدّ 

 نزديكگان  از بسيارى زيرا. دادند رضايت بزرگ انحرا  اين به دداشتن

 حنگين،  و خنگدق  و اُحگد  و بگدر  هگاى جن  در خويشاوندانشان، و

 خوشگى  دلِ علگى  از آنهگا  و بودنگد  شگد   كشته على دست به

 .نداشتند

 و سگخت  بسگيار  اىفتنه كه راستى به خالفت، غصب ماجراى

 خود كام به را بسيارى كه ىسهمگين توفان. بود هولناك بس آزمايشى

 اسگالم،  صگدر  مؤمنان از زيادى شمار دامن كه سوزانى آتش و كشيد

 و مهيگب  توفگان  ايگن  در. گرفگت  فگرا  را احد، و بدر اصحاب يعنى

 كگو   چون كه معدودى، بسيار ىعدّ  جز سخت، و سهمگين امتحان

 ترديگد  دچگار  على حقّانيت در هرگز و ايستادند پابرجا و استوار

 .گشتند ترديد و تزلزل دچار پيامبر اصحاب بقيه دند،نش

 كگم  و جگوانى  عمدتاً علّتش. بودم خوردگان فريب از هم من

 علگى  با حق دانستممى كه آن با. بود تىربگىبى و خامى و سنّى

 پيگامبر  خاندان به من. برنخاستم او يارى به و كردم سكو  است

 فگرد  تگرين مناسب و نبهتري هم را على داشتم، محبّت و اراد 

 ناپختگى و نابخردى علّت به امّا دانستم؛مى پيامبر جانشينى براى
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 . ندادم مثبت پاس  را او مظلوميّت نداى

 ديگگر  هگاى خيلى بسا چه. شدم پشيمان سخت مدّتى از پس

 و نياوردنگد  خگود  روى به آنها از بسيارى امّا شدند پشيمان من مانند

 گگرفتم  تصگميم  مگن . است داد  رخ يبتىمص چه كنند باور نخواستند

 ماجراهگا  آن از كگه  ديگرانگى  براى دارم خاطر به پيامبر از چه هر

 در و بگودم  برد پى خود بزرگ اشتبا  به من. كنم بازگو نداشتند، خبر

 سسگتى  و كوتاهى همه آن از پس مخصوصآ. برآمدم آن جبران صدد

 غيرمنتظگر   بسگيار  برايم كه داد رخ اتفاقى ،على از جانبدارى در

 .كرد ترراس  بودم گرفته كه تصميمى در مرا و بود

 مگن  ،علگى  نشگينى  خانگه  ايّام همان در كه بود چنان قضيّه

 بيمگارى  بسگتر  در كگه  روز يگك . گشتم بسترى و شدم بيمار سخت

 در بر اينك و است آمد  عيادتم به على كه دادند خبر من به بودم

 همگه  ايگن  انتظگار  هرگگز . شگدم  زد  شگگفت  بسگيار  من. است خانه

 و شگد  اتگاق  وارد بزرگوار آن وقتى. نداشتم را گذشت و بزرگوارى

 خوشگحالى  حگال  عگين  در و شگرم  شگد   از نشست، بسترم كنار در

 ام،كگرد   بگدى  شما حقّ در من كه آن با! من موالى: گفتم و گريستم

 ايد؟آمد  من عياد  به
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. گذشگت  بود آنچه :فرمود بزرگوارى و كرامت همان با هم او

 خداونگد  نگزد  ،بيمار مؤمنِ برادرِ از عياد  كه امآمد  خاطر آن به من

 1.دارد عظيمى پادا 
 

 و فرصگت  هگر  از نداشگتم،  قگرار  و آرام من ديگر پس، آن از

 خواسگتم مگى . جسگتم مگى  بهر  غدير ماجراى تعريف براى موقعيّتى

. اسگت  افتاد  قىاتّفا چه بگويم نداشتند حضور آنىا در كه آنها براى

 و سسگتى  آن كگه  اميگد  آن به بكنم را كار اين مرگ دم تا خواستممى

 .كنم جبران را، نخستين كوتاهىِ

*  *  * 

 شگد   غصب على حقّ و گذشته كار از كار ديگر چند هر

. بگود  پيمگود   انحگرا   مسگير  پيامبر جانشينى مورد در جامعه و

 گشت،بازنمى جوى به يگرد رفته آب و بود جهيد  كمان از تير هرچند

 زنگد   و شگود  بگازگو  غگدير  ماجراى داشتم اصرار علّت دو به من امّا

 ىهمگه  فطگر   و نهگاد  در جگويى  حگقّ  كگه  خگاطر  آن به يكى. بماند

 هگر  بشناسگند  را باطل و حق دارند دوست همه. است نهفته ها انسان

                                                      
 .68/228 بحاراالنوار .1
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 امّگا  باشگند  انگدك  آن را  رهگروان  و حگقّ  پيگروان  است ممكن چند

 پيگامبر  كه آن خصوص به. است مهمّى بسيار مطلب حقّ ختشنا

 :بود فرمود  على ىدربار 

. اسوت  حوق  با هميشه على و است على با هم اره حق»

 1.«جاست همان هم على باش، حق كه هاكجا

 مگاجرايى  در كگه  باشد معلوم خواستيممى ديگر اىعدّ  و من

. اسگت  د بگو  علگى  بگا  حق داد، رخ پيامبر رحلت از پس كه

 خگود  خگودى  بگه « حگق . »شد نشين خانه ناحق به او كه باشد روشن

 اصگرار  و گيگرى پگى  انگداز   اين تا آن، خاطر به كه دارد ارز  آنقدر

 ايگن، . سگازد مى آشكار را حق كه مطالبى بيان براى اصرار. رود بكار

 پايمگال  حق بدانند همه تا است، غدير مسائل بيان هاىفايد  از يكى

 .است پوشاند  را آن طل،با و شد 

 تمگام  سگرآغاز  ،على خالفت غصب ماجراى كه آن ديگر

 بگود  خطاهگايى  و هاگمراهى و ها كژروی و ها نابسامانی و هابدبختی

 را تلگ   واقعيگتِ  ايگن . آمگد  پديگد  اسالم امّت ميان در آن از پس كه

                                                      
 .226 ىشمار  حديث 3/134 صحيحين على المستدرك. 1
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 بيگان  خالفگتش  دوران هگاى سگخنرانى  از يكى در بار يك ،على

 :گفت چنين سخنرانى آن نضم او: فرمود

 پيامبا اصحاب از گاوهى رفت دنيا از پيامبا كه زمانى» 

 و كورروى  اثا با. ش،ن، دي  بى و بازگشتن، جاهليّت دوران به

 نوا  هواى ان،يشوه  بوا . افتادنو،  هالكت به ها بيااهه در رهاوى

 كوه  پيوامبا  دسوت ر  باخالف. كادن، اعتماد منحاف و راست

 از ؛ كننو،  پيواوى  جنواب  آن بيوت  اهول  زا ب د فام ده آنها به

 پيوامبا  كه آن با و. پي ستن، ديگاان به و بُاي،ن، پيامبا بيت اهل

 و موزد  شوما  از رسالت رنج باابا در م : ب د فام ده ايشان به

 خ يشواون،ان  با كه است آن م  مزد بلكه خ اهمنمى پاداشى

 نيز سخ  اي  با آنان ب رزي،  دوستى و مؤدّت م  نزديكان و

 . گزي،ن، دورى پيامبا خان،ان از و كادن، مخالفت

 جايگواه  از را پيوامبا  جانشوينى  و خالفت بلن، بناى آنان

 چنوي   آنوان . كادن، بنا آن غيامحل در باداشته خ يش اصلى

 خطاهوا  تمام منشأ و مع،ن كه گافت ص رت كارى و كادن،

 درهوايى  از اسوالم  امّوت  هواى  سختی و هانادانى تمام. گادي،

 و. شو،  گش ده امّت روى به آنان اعمال اثا با كه آورد هج م
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 شو،  و آمو،  ساگادانى و حيات در همگى كه ب د چني  اي 

 از سونتتى  بوا  خبواى   بوى  و غفلوت  مسوتىِ  در و كادن،  پي،ا

 غص  در خيانت اثا با گاوهى. نم دن، عمل فاع ن خان،ان

 هوم  گاوهوى  و بسوتن،  دل دنيا به و باي،ن، آخات از خالفت

1.«شستن، دي  از دست كلتى به
 

 كه كردم وجدان كامالً زمانى را سخنان اين مصداق و معنا من

 ؛ داد رخ پگس  آن از كگه  بگودم  بگارى  مصگيبت  حگوادث  شاهد خود

 .بود اسالم امّت براى بزرگى مصيبت آنها از يك هر كه حوادثى

 دختگر   ىدربار  كه بودم شنيد  پيامبر از بارها خود من

 و دل ىميگو   را او. فرمگود مگى  سفار  و توصيه راوانف ،فاطمه

 :گفتمى. ناميدمى چشمش نور

 آزرده مواا  بيازارد را او هاكس .است م  ت  پاره فاطمه»

 .«است

 درِ كگه  آنىا تا آزردند سخت را او چگونه بودم شاهد من امّا

 پسرعمو و داماد على كه آن با و كشيدند آتش به هم را ا خانه
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 را او و افكندنگد  گردنش به ريسمان بود، پيامبر برحقّ جانشين و

 هگم  او و  1.بگيرند بيعت او از تا بردند مسىد به كشان كشان و زور به

 2.پذيرفت را بيعت نن  اسالم كيان حفظ براى

 پشگيمان  مگردم  وقتگى  نشگينى  خانه سال پن  و بيست از پس  

 خواسگتند  او از و كردنگد  بيعت او با فراوان اصرار با بار اين و شدند

 تگن  اسگالمى،  ىجامعگه  حفگظ  خاطر به هم باز او بپذيرد، را خالفت

 عليگه  اىعگدّ   او با مخالفت در دوبار  و داد ناخواسته خالفت اين به

 و شگگوم حگوادث  همگه  ايگن . انداختنگگد را  بگه  بگزرگ  جنگ   سگه  او

 در ريشگه  گشگت مى مسلمان امّت گيردامن كه گوناگون هاى مصيبت

 گفتگه  شگفاهى  بارهگا  پيامبر كه وصيّتى نگذاشتند كه تداش آنىا

 كگه  وصگيّت  همان. كنند عمل آن به مردم و شود نوشته هم كتباً بود،

                                                      
 .البالغه نه  28 نامه. 1

 در اسگت  آمگد   البالغگه  نهگ   در كه 72 ىشمار  ىنامه در على حضر . 2

 ديگدم  كگه  آن تگا  نكگردم  بيعت ابوبكر با من: ...فرمايدمى سقيفه ماجراى توضيح

 كگه  ترسيدم و است نهاد  نابودى روبه محمّد دين و شوندمى دين بى دارند مردم

 آسگيب  حگال  در كگه  گ را اسالم گ خويش  ىناخواسته و اجبارى بيعت با گ اگر

 تگر سگنگين  بسگى  اسالم رفتن بين از مصيبت نكنم يارى گ بود نابودى يا و جدّى

 .رشماب ارز  كم و زودگذر حكومت از است
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 : فرمود پيامبر

 عتات و ىاآن نش ي،  گمااه م  از پس خ اهي،مى اگا»

 .«دريابي، وهم باو را

. بود خالفت غصب همان ىزاييد  نيز بار اسف حوادث ديگر

 اسگالم  بگه  اىعقيگد   هگيچ  كگه گگ  معاويه رسيدن حكومت به ىزمينه

 امثگال  افگرادى  آمگدن  كگار  روى. گرفگت  ريشه جا همان از گنداشت

 از يكگى  در. كگنم نمى فرامو . بود حادثه همان ىنتيىه عمروعاص

. داشگتند  حضگور  نيگز  عمروعگاص  و معاويگه  ،پيگامبر  هاى جن 

 عىيبگى  و تند نگا . ندهست باهم نفر دو آن كه ديد پيامبر بار يك

 مگدّتى  بگاز . ديگد  يكگديگر  بگا  را آنهگا  هم ديگر روز. انداخت آنها به

 دو آن كگه  كرد مشاهد  نيز سوم روز چون و كرد نگا  آنها به طوالنى

 :فرمود ناراحتى با هستند هم با نفر

 شو ن، موى  جموع  يكو،يگا  بوا  نفا دو اي  دي،ي، هاگاه»

 ىدربواره  گاه هيچ دو آن نچ  بيفكني، ج،ايى آنها ميان حتماً

 .«نشينن،نمى يكجا در هم با خياى اما

 دنبال به و صفين جن  مصيبت ،عمروعاص و معاويه اتحاد با

 و گشگت  منىگر  علگى  شهاد  به كه آمد پيش خوارج ىفتنه آن
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 اجرا به را خود شيطانى هاىنقشه عمروعاص و معاويه هم آن از پس

 امگگام هگگم وقتگگى. كردنگگد منگگزوى را حسگگن امگگام و درآوردنگگد

 امگام  ىجنگاز   ،اُميّگه  بنگى  تحريگك  بگه  ،رسگيد  شگهاد   به حسن

 جگگدّ  دركنگگار ندادنگگد اجگگاز  و كردنگگد تيربگگاران را حسگگن

 1.شود سپرد  خاك به پيغمبرخدا

 سگر  كگه  كگنم نمى فرامو  هرگز هم را دردناك ىصحنه اين

 نانىيبِ آن و آوردند زياد ابن نزد را حسين امام نورانى و مطهر

 من و زدمى عزيز آن دندان و لب بر ،خيزران چوب با ،فطر  پست

 ابگن  اى بگاد  شرمت: گفتم ناراحتى با و داشتم حضور مىلس آن در

 ديگدم  خگود  چشم دو همين با من كه سوگند خدا خداوندى به! زياد

 سگپس . بوسگيد مگى  را دندان و لب اين مباركش لب با پيامبر كه

 تمگام  شگرمى بگى  با زياد ابن و گريستم سخت و  دادم كف از اختيار

 اسگت  گذشگته  تو از سِنى كه نبود اگر خرفت پيرمردِ اى: گفت من به

                                                      
 شيعى مدارك در البته. ق41 سال حوادث تاري  در 3/471 التاري  فى الكامل. 1

 پيگامبر  جگوار  در حسگن  امام دفن از جلوگيرى در اصلى محرك است آمد 

 (.156 و 44/154 بحاراالنوار. )بود عايشه اكرم
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 1.كنند جدا تنت از سر دادممى دستور

 

 كگه  بگود  هگايى  گمراهگى  و خطاهگا  ماجراهگا،  ايگن  تمام آرى

 از امگرفته تصميم من و است خالفت غصب ماجراى همان ى زاييد 

 كگه  بگگويم  همه به و كنم استفاد  غدير ماجراى بيان براى هرفرصتى

 چه جناب، آن رحلت از پس نيز و ،پيامبر عمر آخر هاى سال در

 . است داد  رخ حوادثى

 دسگت  از را بسگيارى  عزيگزان  و امشگد   پيگر  مگن  ديگر اينك

 امّگا . است نماند  من عمر از هم زيادى زمان كنممى احساس ام، داد 

 و هگا كوتگاهى  ماجراهگا،  اين نقل با امتوانسته حدّى تا كه خوشحالم

 جبگران  ام،داشته على حضر  حق از دفاع در كه را هايى سُستی

 بداننگد  همگه  تگا  كنيد تعريف ديگران براى را قصّه اين هم شما. كنم

 .است مظلوم انداز  چه تا على
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