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بسم ا... الرحمن الرحيم. جلسه پيش به اينجا رسيده بوديم كه بين جمعيت خروج كننده 
و والي بصره توافق و صلحي شد كه تا آمدن اميرالمؤمنين علي)ع( به سرزمين بصره 
ايشان، طرفين دعوا و منازعه آتش بس  امور تحت نظارت  انجام  و تعيين تكليف و 
داشته باشند. خب قراردادي نوشته شد و با همديگر توافق كردند. آن پيمان شكسته 
شد. آن تفاهم نامه ناديده گرفته شد و اهل تاريخ مثل طبري در جلد 2 تاريخ صفحه 
قتيبه در جلد 1  ابن  و  التاريخ صفحه 217؛  الكامل في  اثير در جلد 3  ابن  485؛ 
االمامه و السياسه صفحه 65؛ اين طوري گزارش كرده اند كه: سران جمل به فراست 
از دست آن ها  به بصره برسد شرايط كاماًل  اميرالمؤمنين)ع(  اگر  دريافته بودند كه 
را تدارك ديده  نيروي در خور توجهي  امام)ع(  بيرون خواهد رفت. چرا؟ چون كه 
از  راه  بود در مسير  از مدينه حركت  را كه  نيروها(  بود. كسري هايي)كم و كسري 
بين مسلمان ها فراهم آورده بود. البته هيچ وقت اين برابري بوجود نيامد. مثاًل تعداد 
سپاهيان اصحاب جمل را 30 هزار نفر ذكر كردند و ثبت كردند و در باالترين آمار 
هم، ياوران اميرالمؤمنين)ع( 20 هزار تن بودند. حاال اين يك تشابه اتفاقي حادثه اي 
است يا هر چيزي، عددي كه اصحاب جمل فراهم كردند درست به عدد قول مشهور 
آدم هايي است كه بني اميه در روز كربال فراهم كرده بودند. اين ها براي اينكه فضا 
از دست شان بيرون نيايد با تعدادي از نيروهايي كه جمع كرده بودند نيمه شب به 
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مسجد شهر رفتند. عثمان بن حنيف كه براي اقامه نماز آمده بود را دستگير كردند، 
كنار زدند، 70 نفر از مراقبين حكومتي و نگهبانان دولتي را دستگير كردند. اول تا 
آنجايي ممكن بود عثمان بن حنيف را تا سر حد مرگ، مورد ضرب و شتم قرار دادند. 
عايشه  ّ المومنين  ام  نزد  را  اسرا  بقية  و  عثمان بن حنيف  وقتي  آورد.  بجا  زبير  را  نماز 
از  ناچار شدند كه  بود  برادر عثمان كه حاكم مدينه  از ترس سهل بن حنيف  بردند، 
قتل عثمان صرفنظر بكنند اما با فجيع ترين شكل ممكن – آنطوري كه اهل تاريخ 
نوشتند- همان طوري كه گوسفندان را در مذبح رديفي مي گذارند و سر از بدن شان 
جدا مي كنند و سر مي برند همه نگهبان هاي حكومتي عثمان را به همان شكل به 
قتل رساندند و متعاقب آن 50 نفر از حافظان بيت المال و خزانه را كه آمادگي به 
همكاري نداشتند سر بريدند! اين در اسالم اولين باري بود كه هم حرمت آتش بس 
شكسته مي شد و هم مسلمان ها به اين شكل، در قالب يك رفتار ناجوانمردانه اي به 

شهادت مي رسيدند. 

يك نكتة  خيلي لطيف و شگفت انگيزي وجود دارد كه خيلي درس مفيدي براي مأمومين 
امامان حق در هر دوره اي است. خب اين ها رفتار بدي با عثمان بن حنيف كردند تمام 
موهاي سر و صورت او را َكندند! و بعد او را مخّير كردند كه مي تواني در شهر بماني 
يا مي تواني برگردي و بروي!  در هر دو حالت آن، اين يك قدرت نمايي بود! اين ها در 
مقام تخفيف و تحقير عثمان بن حنيف به نمايندگي از سوي اميرالمؤمنين)ع( او را به 
اين شكل درآوردند و در اين امرين قرار دادند! البته عثمان، يك انسان مبنادار بود. 
اين ها مي دانستند چكار مي كند و خودش هم مي دانست چكار مي كند. لذا برگشت به 
طرف اميرالمؤمنين)ع( تا وجود مبارك علي)ع( او را ديد سخت ناراحت و اندوهناك 
شد. آية استرجاع خواند. اين جا عثمان بن حنيف مأموم است مي داند قلب امام حق 
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آزرده است. مي داند چقدر زواياي فكر او مشغول اين فتنه و گرداب ها و تندبادها و 
توفان هايي است كه جامعه اسالمي را در برگرفته است. همه اين ها را مي داند لذا 
نمي خواهد با ديدن خودش و اين هيئتي كه اآلن پيدا كرده است يك ذره به غم هاي 
امام اضافه كند. اين قيمت مأموم صالح است. مأمومي كه در مقابل امام حق حدي 
براي خودش قائل نيست. حاال اين مأموم، عثمان بن حنيف است. عثمان بن حنيف يك 
شخصيت كم نظيري است؛  كه البته تاريخ اسالم از عثمان بن حنيف و اميرالمؤمنين)ع( 
خيلي چيزهاي شگفت انگيزي نوشته است كه شايد ما بعضي هايش را در اين سلسله 

مباحث به آن بپردازيم.

عثمان بن حنيف وقتي ديد اميرالمؤمنين)ع( ناراحت است يك تبسمي كرد گفت آقا 
شما چرا ناراحت هستيد؟ من پيرمرد سالخورده اي بودم كه شما من را به حكومت 
فرستاديد رفتم آن جا، اآلن كه برگشتم يك پسربچه اي شدم كه هنوز موهاي سر و 
صورتم روئيده نشده است! ببينيد اين ها يك مطايبه است. و خدا مي داند چقدر براي 
خوِد عثمان بن حنيف پيرمرِد صحابِي در كنار اميرالمؤمنين)ع(، سخت است؛ اما او 
حق ندارد به غصه و اندوه امام زمان خودش چيزي اضافه كند. اين همان كاري بود 
كه اين ها در مكتب حضرت زهرا)س( ياد گرفته بودند. شما تمام دوران 75 ، 95 
روزة حضرت زهرا)س( را نگاه كنيد. يكي از اساسي ترين دغدغه هاي وجود مبارك 
صديقه طاهره در كنار اميرالمؤمنين)ع( اين بود كه هرچقدر ممكن است علي)ع( 
از درد و مصائب و الم هاي او كمتر اطالع داشته باشد. لذا تا وقتي كه علي)ع( در 
منزل بود ايشان ضجه نمي زد. گريه نمي كرد. خويشتن داري مي كرد و درد را تحمل 

مي كرد. اين ها از آن مكتب اين ها را ياد گرفته بودند. 
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به هرحال، اميرالمؤمنين)ع( آمد و نوشته اند كه سپاه اميرالمؤمنين)ع( و سپاه ناكثين 
اسب هايشان گوش به گوش روبه روي هم ايستادند. يعني صف جنگ آراسته شد. 
اين جا دو سه اتفاق عجيب افتاد كه بعد امام)ع( خطبه خواند؛ كه به استقبال از آن جا 

به بعد با هم خواهيم رفت. 

بيهقي در جلد 6 دالئل خودش صفحة 414؛ و ابن كثير در جلد 7 البدايه و النهايه 
صفحه 269؛ و مسعودي در جلد 2 مروج الذهب صفحة 401؛ اين طور روايت كرده اند 
كه سپاه جمل، شايد يكي از زشت ترين و غير اخالقي ترين رفتار نمايندگان بني اميه 
در روز جمل و روز بصره بود. اين ها آمدند عسگر را تجهيز كردند يك هودجي مجهز 
و مرتب براي امّ المؤمنين عايشه فراهم كردند. بر دوش شتر قرار دادند امّ المؤمنين را 

روي آن شتر سوار كردند و بر روي آن هودج هم پرچم سپاه بصره بود. 

پيامبر،  حريم نشين  پيامبر)ص(،  ناموس  مي كند!  دچار حيرت  را  مردم  اين  ببينيد 
وجودش شده است پرچم، براي يك عده اي كه برعليه امام حق و اميرالمؤمنان قيام 
و خروج كردند. اينجا مردم دچار ترديد و گرفتاري مي شوند. لذا طرف مقابل وجود 
امير)ع( هست كه نه تنها اين روش ها را هرگز به استخدام خودش نمي گيرد بلكه 
حاضر است به قيمت جان خودش حتي اگر يك نفر وارد حريم هدايت مي شوند نسخه 
هدايتي داشته باشد آرامش ايجاد بكند، امنيت ايجاد بكند، از التهاب جامعه كم بكند 
و وقار را به جامعه برگرداند. اميرالمؤمنين)ع( در آن بحراني كه نبرد مسلّحانه آغاز 
مي شود پيراهن پيامبر را پوشيد يعني جوشن و زره به تن نكرد. رداي پيامبر)ص( 
را بر دوشش انداخت. با مركبي كه متعلّق به پيامبر)ص( بود و تمام آدرس هايي كه 
نشان از پيامبر داشت رفت در مقابل سپاه گرفت و گفت بگوييد زبيربن عوام بيايد. 
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خب وجود مبارك اميرالمؤمنين)ع( در جميع جهاتش بي نظير بود. يعني وقتي وارد 
ميدان جنگ مي شد هماوردي نداشت. البته وزن ذوالفقار علي بن ابيطالب)ع( به اندازة 
گريه هاي نيمه شب او بود. گريه هاي نيمه شبش به محتوا و ژرفاي علم عظيمش 
بود. علم عظيم و كم نظير او به اندازة زهد و دنياگريزي و تواضع او در مقابل مردم 
بود. همة اين ها به اندازة  قلم او بود. به همين علّت علي بن ابيطالب)ع( يك موجود 
شگفت انگيز غير قابل جمعي است، يعني عقول بشر نمي تواند علي)ع( را درك كند 
و بفهمد و بخواهد اندازه گيري كند. ايشان آمد در مقابل جمعيت ايستاد. همين كه 
ايستاد عايشه گفت كه خدا به زبير رحم كند. گفتند خانم، علي بدون آرايش نظامي 
آمده است! لباس جنگ نپوشيده است! شمشير به دست نگرفته است! براي صلح 
آمده است! براي سازش آمده است. و واقعاً هم همين طور بود. نامه ها و هدايت هاي 
اميرالمؤمنين)ع( مؤيد اين قضيه است كه علي بن ابيطالب از شرايطي كه براي جامعه 
شرايطي  از  باوجدان  آدم هاي  همة  است.  ناراحت  است  آمده  بوجود  او  به  نسبت 
كه براي جامعه اسالمي بوجود آمده است ناراحت هستند. مگر انسان هاي باشرف، 
انسان هاي بارگ و ريشه از گردبادي كه دارد جامعه را به خودش فرو مي برد مي توانند 
خشنود باشند؟ اصاًل و ابدا. و امام)ع(، اماِم اين جمعيت است، با اين نگرش. وقتي كه 
زبيربن عوام آمد اميرالمؤمنين)ع( از او پرسيد زبير اين چه كاري است كه مي كني؟! 
بكنيد؟!  اهتمام  با من  براي جنگ  اين قدر  است كه شما  باعث شده  چه موضوعي 
خب اين را همه مردم مي بينند. نكات بسيار شگفت انگيز و هدايت آفرين است. زبير 
گفت خونخواهي قتل عثمان! خون عثمان به زمين ريخته شده و ما بايد اين خون 
بعضي ها  قول  به  نبايد روي زمين كشيده شود!  باالخره  و  بگيريم  و  اقامه كنيم  را 
خليفه كشي نبايد عادت بشود و از اين جنس توجيه ها! اميرالمؤمنين)ع( فرمود اين 
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فكر و اين برنامه خوب است ؛ اما اين شما بوديد كه عثمان را كشتيد. و خون عثمان 
اگر مي خواهيد قصاص بكنيد شما  تيغة شمشيرهاي شما درحال چكيدن است.  از 
بايد خودتان را قصاص كنيد. چه كسي را مي خواهيد قصاص كنيد؟ اين ها مي دانستند 
چه خبر است؟ هركسي در درون خودش كه آگاهي دارد؟ وقتي يك نهيب پرصالبتي 
از وجود مبارك اميرالمؤمنين)ع( به او مي رسد از درون او را داغون مي كند. وقتي 
اين تغيير حالت براي او شد اميرالمؤمنين)ع( فرمود زبير! يادت مي آيد روزي رسول 
گرامي اسالم بود من بودم و تو بودي؟ و پيامبر فرمود كه زبير علي را دوست داري؟ 
و تو در حالي كه سخت مبتهج بودي و شاداب بودي گفتي چرا دوست ندارم؟ مگر 
مي شود علي را دوست نداشت؟ علي را دوست دارم ضمن اينكه پسر دايي من است. 
گفت: بله يادم مي آيد. بعد فرمود يادت مي آيد كه پيامبر فرمود »أما انك ستحاربه و 
انت ظالم له« يادت مي آيد كه پيامبر فرمود زبير يك روزي تو به جنگ علي خواهي 
رفت در حالي كه در حق علي ستمكاري و در حق او در حال ظلم كردني؟ گفت: بله 
يا علي يادم مي آيد. اين ها قصه نيست؛ اين ها ُمّر) متن صريح و مكرر(  تاريخ است. 
اميرالمؤمنين)ع( سؤال كرد زبير! تو را به آن خدايي كه كتاب را بر پيامبر اسالم نازل 
كرد، يادت مي آيد يك روزي دست در دست پيامبر داشتيد مي آمديد – امام دارد فضا 
را عاطفي مي كند؛ يعني تو چقدر رابطه ات با پيامبر نزديك بوده است. شما مالحظه 
با هم نزديك باشند كه در خيابان و شوارع و كوچه و  بايد  بفرماييد چقدر دو نفر 
پس كوچه در حال رفتن دست همديگر را بگيرند بايد خيلي طرفين نسبت به هم 
تعلّق خاطر داشته باشند- دست تو در دست پيامبر بود و وقتي پيامبر رسيد به من 
سالم كرد و تو از اينكه پيامبر به من سالم كرده است ناراحت شدي، و گفتي علي تو 
عجب آدم متكّبري هستي! و وقتي تو اين حرف را زدي پيامبر ناراحت شد و گفت 
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نه زبير؛ هرگز علي متكّبر نيست و تو با اين اخالقت روزي با علي مخالفت و منازعت 
مي كني و بعد دوباره به تو گفت در حالي كه تو بر حق نيستي و علي بر حق است و 
تو در حق او ظلم خواهي كرد! گفت بله. بعد گفت علي جان به خدا سوگند اگر اين 
اخبار و اين روايت ها و اين احاديث يادم بود هرگز به جنگ تو نمي آمدم. اين يك نكته 

كه يك طرف قضيه است.

بعد گفت حاال كه آمدي برگرد. زبير گفت چطور برگردم؟ افكار عمومي با من است. 
همه متوجه من هستند. من را نماد مبارزه با تو مي دانند. اگر اآلن كه برگشتم پايگاه 
هم دارم، موقعيت هم دارم، حرفم را هم گوش مي دهند، دو سپاه من و شما در مقابل 
همديگر موضع گرفتند مردم حمل بر عار و ننگ من مي كنند! مي گويند اين ترسيد 
رفت عقب گم شد! امام)ع( فرمود »إِرجع بالعار قبل أَن تجمع العار و النار « پا روي 
خودت بگذار. اگر تا اآلن آمدي اين عار و ننگ است. كسي از امام حق فاصله مي گيرد 
و مي آيد حتي به اندازة يكي ميلي متر. اين يك ميلي متر فرسنگ ها فرسنگ عار و 
ننگ است. يك ميلي متر نيست يك آفرينش فاصله است! چون وقتي بي امام بودي 
مهم نيست كه يك سانتي متر باشي يا هزاران سال نوري باشي! مهم اين است كه 
بي امام شدي. امام)ع( فرمود عيبي ندارد اما اگر امروز از اين عار استقبال كني و اين 
عار را كيفر عقب گرد خودت قرار بدهي فردا عار و نار، يعني عار و ننگ و آتش عذاب 

الهي با هم جمع نخواهد شد. 

ببينيد خيلي بيان امام)ع( شگفت انگيز است. زبير يك تكاني خورد! بعد اميرالمؤمنين)ع( 
يك حرفي زد. اين حرف امام)ع( خيلي عجيب و شگفت انگيز است. امام)ع( فرمود كه 
زبير – وقتي تغيير حالت زبير را ديد- امام فرمود ما پيوسته تو را از بني عبدالمطلب 
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مي دانستيم تا اينكه فرزند تو بزرگ شد و بين ما جدايي انداخت! 

زمان  از  من  برگردم!  بايد  من  كه  گفت  عايشه  به  برگشت  كه  وقتي  برگشت.  زبير 
جاهليت و از زماني كه در عهد پيامبر بودم تا امروز كه مادر با شما هستم ، در هيچ 
با بصيرت حاضر بوده ام  اينكه  جنگي و در هيچ ميداني نبوده كه حاضر باشم مگر 
ندارم! گرفتارم!  تحّير هيچ چيزي  و  ترديد  با علي بن ابيطالب جز  امروز در جنگ  و 
عايشه به او گفت كه حق داري. حق داري كه از شمشير علي گريزان باشي كه خيلي 
مردهاي بزرگ تر از تو هم بودند كه در برخورد با شمشير علي- به قول ما- كم آوردند! 

اين تحريك خيلي مهم است. ببينيد زبير، اگر تحت تأثير اين تحريكات نبود دَركات 
جهّنم را دست ماية زندگي اش نمي كرد. حرف عايشه تمام نشده بود عبداهلل بن زبير 
از  يعني  بودي.  بني عبدالمطلب  بود:  فرموده  او  به  امام  كه  كسي  همان  آمد.  جلو 
نفاق  اين تخم  به دنيا آمد  اين فرزند  اين شد و  اين پسر وارد زندگي  اول كه  روز 
بين زبير و امام حق را درست كرده است. حاال ممكن است اين پيامبر بوده باشد. 
اميرالمؤمنين ممكن است بوده باشد، امام مجتبي)ع( ممكن است بوده باشد. اين از 
اول كه آمده- حاال به چه علّت هايي؟- اين ها را خوِد زبير بايد واكاوي كند كه چرا 
بچه اش اين طوري شده است؟! چرا به اين انحراف كشانده شده است؟! بعد تعلّق به 
اوالد كجاست؟! اين جا عبداهلل بن زبير به او گفت پدر، مثل اينكه مرگ را در شمشير 
علي ديدي؟! – اين ها همه برنامه دار و هدف دار است- مرگ را در شمشير علي ديدي 
كه اآلن پشت به جبهه مي كني! زبير پاسخ داد كه پسر تو از روزي كه به دنيا آمدي 
براي من جز شومي نداشتي! خب اين آگاهي اوست. اين هدايت را از علي بن ابيطالب 
گرفته است اما هنوز جسارت و گستاخي مقابله ندارد. اين نبود كه مثاًل جناب زبير 



 . . . 9 . . .

تنها كسي باشد كه اوالد ناصالح داشته باشد. نه در زندگي قديسان عالم هم بوده 
است. نوح نبي اهلل هم همين طور بود. خداوند هم تكليف او را روشن كرده بود. وقتي 
پا مي زد نوح خيلي  او دست و  را فرا گرفت و  او  كنعان رفت روي كوه، آب آمد 
ناراحت شد! عرض كرد خداوندا شما وعده كرديد اهل من را حفظ كنيد. وحي نازل 
شد » فقال يا نوح إنه ليس من أهلك « اين اهل تو نيست. اين اهِل بيت ِگلي تو 
هست اما در خانه ِگلي تو وارد شده است و با كلنگ بيت نبّوت تو را خراب مي كند! 
اين را زبير نفهميد! كه بيتي را كه در سايه سار نبي اكرم و امام حق اميرالمؤمنين)ع( 
مي توانست او را به سعادت ابدي برساند با خانة خشت و ِگلي و اهل خانة خشت و 
ِگلي اش عوض كرد. اين تفاوت وجود نداشت. لذا هركس در اين خيمه نباشد خود 
به  خود همين طور مي شود. راه حل يكي است. يا خيمه علي بن ابيطالب يا هركجا كه 

باشي! فرقي نمي كند. 

است.  مديريت شده  تربيت  نشان دهندة يك  اين  كه  داد  او  به  عبداهلل يك جوابي 
عبداهلل به او گفت كه: نه من شوم نبودم بلكه اين تو بودي كه مرا در ميان عرب 
مفتضح و رسوا كردي و ُمهر ننگي بر پيشاني ما زدي كه با آب همة درياها شستني 

نيست. اين عين عبارت عبداهلل بن  زبير است.

انديشه هاي جاهلي  تمام  بين عرب مفتضح كرديد" يعني  را در  "من  ببينيد يك؛ 
عرب را اين مي خواهد احياء كند. دوم؛ همين كه برمي گردد يعني امام حق نورش 
پرتوافكن شده است و دست اين را مي گيرد و مي گويد زبير بيا باال و او را مي ِكشد 
برون  نفس  هواي  از  هنوز  كه  شخصيتي  شخصيتش،  كردن  تحقير  با  پايين  از  او 
نرفته است، چون اصاًل هواي نفس اين را آورد! اين ها در تبعيت هواي نفس آمدند 
و محرك بيروني هم بني اميه بود آمد او را استخدام كرد و او را در مقابل امام حق 
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بن   عبداهلل  باالخره  است. خب  آمده  اين  كرد.  بني اميه  توطئة  از  و جزئي  داد  قرار 
را  قرآن  مي داند،  را  دين  مسائل  كه  است  شخصيتي  نيست!  معمولي اي  آدم  زبير 
نمي شناسد ولي قرآن خوان حرفه اي است. اگر قرآن شناس بود بايد قرآن شناسي او 
را به علي )ع( مي رساند. علي دوستي با علي شناسي خيلي فرق مي كند. اين جا خالف 
او را تحريك كرد و زبير گفت  نّص قرآن كريم بدترين اهانت ها را به پدرش كرد. 
فكر مي كني من بزدل هستم؟ سوار بر مركبش شد شمشير كشيد يك تنه به سپاه 
اميرالمؤمنين)ع( زد. اميرالمؤمنين)ع( فرمود هرجا زبير مي آيد راه را بر او باز كنيد! 
چون اين نمي خواهد كشته شود. اما زبير بين حقيقت علي و تعلّق هاي جاهلي گير 
افتاده است! بين حقيقت علي و رفتارهاي حزبي! بين صداقت علي و خرافات گروهي! 
در اين وسط گير افتاده است؛ امام)ع( فرمود راه را برايش باز كنيد. اگر اين آرامش 
پيدا مي كند بگذاريد بيايد. دو بار، از آغاز سپاه شروع كرد تا تَه سپاه رفت، برگشت 
گفت ديديد من نترسيدم! عبداهلل به او گفت نه نترسيدي اما به كسي زخم نزدي! 
يعني چه؟ يعني داري تباني مي كني! اين اوالد نااهل ناخلف كه بايد زبير بگويد اين 
چرا اين طوري است؟ آيا به لقمة آلودة  به بيت المال اين شخصيت شكل گرفت؟ اين ها 
آدرسش هست. اما هيچ كسي نسبت به زبير به آن معرفت ندارد. آيا همنشيني با 
اشقياء و اراذل و اوباش بود كه يك نفر از صحابي پيامبر را در مقابل خليفه و وصّي 
پيامبر قرار داد؟ خب اگر به اين ها معرفت بوجود نيايد هميشه يك زبيري هست و 
هميشه يك عبداللهي پشت سر آن هست كه مدام تحريك كند و مدام جبهة امام 

حق را تضعيف كند. 

به هرحال،  زبير يك كاري كه انجام داد اين بود آخرش ايستاد گفت من يك عهد و 
پيماني كه با پيامبر خدا داشتم يادم آمده و آمادگي ندارم خودم را به خاطر آن به 
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جهّنم بيندازم. تصميم او دير بود! 

ببينيد حّر و زبير با هم تصميم گرفتند. هر دو فهميدند بايد از اردوگاه باطل بيرون بروند. 
در اينكه به كجا بروند دچار اختالف شدند. حّر فهميد اردوگاه اباعبداهلل نقطه سعادت است 
و زبير خيال كرد فرار كردن از جبهه نقطه سعادت است! فرار كردن از جبهه و دور شدن 
از اين ميدان جنگ مي توانست عافيت براي زبير درست كند اما براي حّر قطعاً شهادت 
درست مي كرد. اما قيمت شهادت حّر مي شد جاويدان شدن و ابدي شدن در اردوگاه امام 
حق و در خيمة حسين بن علي)ع( و ابدي شدن در بين همة آن هايي كه در دايرة توحيد 
هستند و اگر زبير موفق مي شد برود بيرون، چند سال زندگي دنيا و خوردن و آشاميدن 
و گم شدن در اين سينة تاريخ! با يك نكبت و خّفت. اين بود كه تشخيص حّر درست بود 
عليرغم اينكه با پيامبر نبود. اما تشخيص زبير اشتباه بود عليرغم اينكه دستش در دست 
پيامبر بود و همين دست گره كردة  او با پيامبر خيلي از مردم را پاي شتر به زمين انداخت، 
خيلي خون ها پاي آن ريخته شد، بخاطر همان دستي كه توي دست بود. آمد چكار كرد؟ 
مال انديشي كرد. خب حاال كه ما آن طرف نيستيم اين طرف هم نباشيم برويم دنبال كار 
خودمان! چون نان دنياي شان و معآش شان تأمين بود. طبري در جلد 5 تاريخ خودش 
صفحه 206؛ و ابن ابي الحديد در جلد 1 شرح نهج البالغه صفحه 78 مي نويسد كه زبير از 
سپاه كنار گرفت حتي امّ المؤمنين دستور داد كه 50 نفر به زور او را برگردانند اما زبير 
به تنهايي 50 نفر را تارومار كرد. حركت كرد، رفت تا رسيد به "وادي السباع"! از منازل 
بين بصره و مكه است. در آن جا َعمرو بن جرموز" مراقب او بود. اين از آدم هاي منافق و 
بدنامي است كه در تاريخ اسالم اين ويژگي براي او هست. در يك فرصت مناسب او را 
ُكشت! انگشتر او، اسب او و شمشير او را براي اميرالمؤمنين)ع( آورد. وقتي شمشيرش را 
به اميرالمؤمنين)ع( داد امير)ع( خيلي اندوهناك شد. شمشيرش را نگاه كرد باال برد و به 
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پهناي صورتش علي)ع( گريه مي كرد گفت كه اين شمشير چه رنج هايي را از چهرة پيامبر 
باز كرد. اين شمشير چه غصه هايي را از چهرة پيامبر زدود. اين شمشير چه جهادهايي در 

راه خدا انجام داد. حيف شد زبير! حيف شد جهّنم رفت! 

ببينيد اگر زبير يك لحظه بازمي ايستاد، يك لحظه نگاه مي كرد. قرآن فرمود اوالد فتنه 
است! امام حق راه را نشان تو مي دهد تو تبعيت از ريشه ها و رگه هاي جاهليت مي كني و 
خودت را مي بندي به تحريكات و وسوسه هاي پسري كه امام حق در منطق توحيد، هيچ 
هويتي براي او قائل نيست. چرا؟ براي اينكه پيش بچه اش كم نياورد. براي اين است كه 
نگويند بريدي! گفت بريدي؛ اصاًل بريدن از جريان باطل كه عيب نيست فضيلت است. 
پيوستن به جريان باطل شرارت و شقاوت است. اين، اين را نفهميد. درست نقطة مقابل حّر 
فهميد. فهميد اگر از جريان باطل بني اميه بُِبَرد اين آخرين مرحلة سعادت است، آخرين 
شرافت است. بله شما براي اينكه شرافت را بدست بياوريد بايد پاكبازي كنيد، بايد هزينه 
پرداخت كنيد. بايد اولين قدمش اين است كه پا روي خودت بگذاري. تا زماني كه پا روي 

خودت نگذاشتي و هواي نفس بيرون نيامده، نمي تواني خدا را برافراشته كني. 

يكي از اين دو را بايد رها كرد خدا را جمع نتوان با هوا كرد   

اين عبرت تاريخ است. امام)ع( بعد غضبناك نگاه كرد به قاتل و گفت من از پيامبر شنيدم 
كه قاتل زبير به َدَركات جهّنم مي رود. 

قاتل و مقتول هر دو ملعون هستند، هر دو مطرود هستند. هر دو از دايره دين بيرون رفتند. 
بعد حاال اين نگاه خوشبينانه اش هست. يعني من بنا را بر اين مي گذارم كه ابن گرموز به 
همين شكلي كه اهل تاريخ گفته اند رفت زبير را ُكشت و اقدامات بعدي را انجام داد و 
كسي محّرك او نبود كه بروند بكشند و قتل او را به گردن علي بن ابيطالب بيندازند. فرصت 
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اين موضوع پيدا نشد. شايد اگر جنگ جمل طوالني مي شد و فرسايشي مي شد خوِد زبير 
هم يك پيراهني بر دست ديگران مي شد! اما فتنه و فساد از همين جا شكل گرفت. از اين 
به بعد يك موضوعي در زندگي اسالم بوجود مي آيد كه وجود مبارك اميرالمؤمنين)ع( در 
اين موضوع و بر اين مسائل و بر اين اتفاقات تكان دهنده عنوان فتنه را نصب مي كند و 

مستقر مي كند.

رابطة  در  اميرالمؤمنين)ع(  موضع گيري  و  آمد  بوجود  فتنه  چطور  فتنه،  پيدايي  عوامل 
با عبارت هايي كه علي بن ابيطالب به جبهة مقابل مي دهد، موضوع  اين جريان فتنه انگيز 

گفتگوي در جلسه بعد است.


