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  اوند رحمان رحيمبنام خد

براي گفتگو از تاريخ و طبري و ترجمه مجالي بيشتر بايد كه اگر خدا بخواهد پس از ختم كار كه اميد 

  .هست دورتر از بهار آينده نباشد، شمه اي از اين حكايت نسبتاً دراز گفته آيد

دستور كار خويش اجمال حسب حال آنكه بنياد فرهنگ ايران از وقت بنياد، ترجمه تاريخ طبري را در 

به رديف اول داشته بود كه دريغ بود اين اثر بزرگ و مفصل و كهن كه ورقي وزين از انبوه مĤثري كـه تـازان   

پارسي نژاد در قلمرو فرهنگ مركب اسالمي است، و بسياري صفحات و فصول آن از تاريخ ايران سـخن دارد  

، بتمام ديري از اضـافات، زي تـازي نگـذارد و    با نكته هاي اصيل كه در هيچ مرجع ديگر نيست، چنين اثري

جامه پارسي نگيرد و اين دور افتاده قديم، از پس قرون، به خانه و كاشانه خويش نيايد و كتابخانه پارسي بـه  

حاصل كار و شاهكار يكي از فرزندان مخلص و پر كار ايران كه به تبعيت از رسم و پنـدار رايـج زمـان، زبـان     

  .وغ آسمان وار خويش داشته اند آراسته نگرددعربي را جوالنگاه نب

سپاس خدا را كه از پي توفيقات مكرر سالها، نعمت اين خدمت به من داد، و عالقه اولياي بنياد، انگيزه 

هست شد و كاري كه در گرو ساليان دراز مي نمود با كوشش پيوسته شباروز زودتر از وقت مقرر، ره چاپخانه 

  .گرفت و باز شكر خداي

  .شاء اهللا ان. كه اميد هست جلدهاي ديگر با فواصل كوتاهتر از دنبال آن در آيد مششنك شما و جلد اي

  

  لقاسم پايندهاابو

  1352ماه  دي                                                                                                                                
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  پس از آن سال سى و سوم در آمد

  .به گفته واقدى در اين سال معاويه به سرزمين روم در ناحيه ملطيه به غزاى قلعه زن رفت
بن سعد بن ابى سرح بار دوم به غزاى افريقا رفت كه مردم آنجا پيمان شكسـته   عبداهللادر همين سال 

  .بودند
بن عامر، احنف بن قيس را سوى خراسـان فرسـتاد كـه مـردم آنجـا پيمـان        عبداهللاو هم در اين سال 

بـن   عبداهللا. مرو شاهجان را به صلح و مروروذ را پس از جنگى سخت: احنف دو مرو را بگشود. شكسته بودند
  .از دنبال وى برفت و ابر شهر را منزلگاه كرد و به گفته واقدى آنجا را به صلح گشود عامر نيز

گفته مخالفـان وى و خبـر قبـرس را از پـيش     . معشر غزاى قبرس به سال سى و سوم بود به گفته ابو
  .ايم آورده

  .و هم در اين سال عثمان بن عفان گروهى از مردم عراق را سوى شام تبعيد كرد

   سخن از تبعيد گروهى از مردم كوفه و شام

كه تنها معاريف كوفه و جنگاوران به گفته سيف چنان بود : اند سيرت نويسان در اين باب اختالف كرده
ايام پيش از قادسيه و قادسيه و قاريان اهل بصره و اشراف، پيش سعيد بن عاص راه داشتند و به خلوت فقط 

  .رفت نشست همه كس پيش او مى اما وقتى براى مردم مى. اينان همدم وى بودند
به صحبت سرگرم بودند خنيس بـن  يك روز كه براى مردم نشسته بود و كسان بيامدند در آن اثنا كه 

  »!طلحة بن عبيد اهللا چه بخشنده است«: فالن اسدى گفت
كسى كه ملكى چون نشاستج دارد بايد بخشنده باشد بخـدا اگـر هماننـد آنـرا     «: سعيد بن عاص گفت

  »كرد داشتم خدا معاش شما را مرفه مى
مقصـود  » اط از آن تـو بـود  خواسـت ملطـ   بخدا دلم مـى «: عبد الرحمان بن خنيس كه جوان بود گفت

  .امالك خاندان خسرو بود كه بر كنار فرات به سمت كوفه بود
  »خدا دهانت را بشكند، بخدا قصد تو كرديم«: گفتند

  »جوانست، متعرض او نشويد«: خنيس گفت
  »كند كه قسمتى از سواد ما از او باشد آرزو مى«: گفتند
  »براى شما آرزوى بيشتر دارد«: گفت

  »براى ما آرزو كند نه براى اونه «: گفتند
  »اين به شما مربوط نيست«: گفت

  »اى تو اين را به او ياد داده«: گفتند
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آنگاه اشتر و ابن ذى الحبكه و جندب و صعصعه و ابن كوا و كميل و عمير بن ضابى برجسـتند و عبـد   
. خـود شـدند   ه از خـود بـى  پدرش به دفاع از او برخاست كه هر دو را بكوفتند چندان ك» الرحمان را بگرفتند

  .خواستند كردند مى  پذيرفتند، تا آنچه داد، اما نمى سعيد آنها را قسم مى
مردم بنى اسد از ماجرا خبر يافتند و بيامدند، طليحه نيز از آن جمله بـود، قصـر را محاصـره كردنـد و     

  »از ميانه بدر بر و نجاتمان بدهما را «: قبايل برنشستند، آنها كه در قصر بودند به سعيد پناه بردند و گفتند
انـد و خـدا سالمتشـان     اند و در هم افتـاده  جمعى نزاع كرده! اى مردم«: سعيد سوى مردم آمد و گفت

  »داشته است
آنگاه بنشستند و به سخن پرداختند، سپس سعيد آنها را بيرون فرستاد، آن دو كس بـه خـود آمدنـد،    

  »؟ايد هنوز زنده«: سعيد گفت
  »ان تو ما را كشتندهمدم«: گفتند
  »زبان خويش را نگهداريد و مردم را بر من مشورانيد. ديگر همدم من نخواهند شد«: گفت

هاى خـويش نشسـتند و    آن دو تن چنان كردند و چون اميد آن كسان از همدمى سعيد ببريد در خانه
  .كردندپراكنى پرداختند چندان كه مردم كوفه در مورد آنها سعيد را مالمت  به شايعه

  ».امير شما گفته تحريك نكنم، اگر كسى سر تحريك دارد خود داند«: سعيد گفت
اگـر  «: پس، اشراف و پارسايان اهل كوفه در باره تبعيد آنها بـه عثمـان نامـه نوشـتند، عثمـان نوشـت      

  ».جماعت بر اين همسخنند آنها را پيش معاويه فرستيد
كردند كه زبون شدند و اطاعت كردند و سوى معاويه حركت پس آنها را كه ده و چند كس بودند روانه 

  .كردند و اين را براى عثمان نوشتند
اند، آنها  اند پيش تو فرستاده شان آفريده عثمان به معاويه نوشت كه مردم كوفه كسانى را كه براى فتنه

  .انداختند آنها را پس فرسترا بترسان و مراقبشان باش اگر سر عقل آمدند، از آنها بپذير و اگر ترا به زحمت 
چون آن گروه پيش معاويه رسيدند به آنها خوش آمد گفت و در كليسايى كه نام مريم داشـت منـزل   

  .اى را كه در عراق داشته بودند به آنها داد و پيوسته چاشت و شام را با آنها بود داد و به دستور عثمان مقررى
ايـد   عربانيد كه دندان و زبان داريد و به اسالم اعتبار يافتهشما گروهى از «: يك روز معاويه با آنها گفت

اگـر  . ام با قـريش كينـه داريـد    شنيده. ايد ايد و مقامها و ميراثهايشان را به چنگ آورده ها غلبه يافته و بر امت
انـد، سـپر خـويش را     شديد چنانكه از پيش بوديد، پيشوايان شما تاكنون سپر شما بوده قريش نبود زبون مى

كننـد،   كنند و زحمـت شـما را تحمـل مـى     پيشوايان شما اكنون بر نارواييهاى شما صبورى مى. آسيب مزنيد
بخدا، يا از اين رفتار باز آييد يا خدا شما را دچار كسى كند كه عذابتان دهد و قدر صبوريتان را نداند، و نيـز  

  ».اشيداند شريك آنها ب ها كه براى رعيت آورده در زندگى و مرگ، در بليه
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ايد و نـه از ديگـر    آنچه در باره قريش گفتى در ايام جاهليت نه اكثر عرب بوده«: يكى از جماعت گفت
  ».آنچه در باره سپر گفتى وقتى سپر بدرد بما رسد. ترسانى عربان قويتر، كه ما را از آنها مى

ن كـرده، تـو سـخنور    اكنون شما را شناختم و دانستم كه كم خردى به اين كار وادارتـا «: معاويه گفت
آرم و تو جاهليت را  كنم و آنرا به ياد تو مى بينم، من از كار اسالم به بزرگى ياد مى قومى اما خردى در تو نمى

در باره سپر از دريدن سخن نميكنند، ! درد دهم و تو پندارى كه سپرت مى من ترا پند مى. آرى به ياد من مى
بدانيد، و گمان ندارم كه توانيـد  . اند، زبون كند تان خبر داده به خليفهخدا كسانى را كه شما را مهم دانسته و 

دانست، كه قريش در جاهليت و اسالم بخدا عز و جل عـزت يافـت، اكثـر عربـان و قويترشـان نبودنـد ولـى        
در جاهليت كه مردم همديگر . اعتبارشان بيشتر بود و نسبشان پاكتر و مقامشان واالتر و جوانمرديشان كاملتر

خوردند حرمتشان از خدايى بود كه هر كه را عزيز كند ذليل نباشد و هر كه را بردارد فرويى نگيرد، آنها  را مى
شناسـيد   سرخى نمـى  عرب و عجم و سياه و. شدند را در حرم امان جاى داد، اما مردم از اطرافشان ربوده مى

هر كه با آنها كيدى كرد خدا چهـره او را  كه روزگار در ديار و حرمت آن خلل نينداخته باشد، مگر قريش كه 
انـد از زبـونى    اند و حرمت آن داشـته  تا وقتى كه خدا اراده فرمود كسانى را كه پيروى دين او كرده. خوار كرد

دنيا و بد عاقبتى آخرت برهاند و براى اين كار بهترين مخلوق خويش را برگزيد، آنگاه براى او يارانى برگزيـد  
شيان بودند و اين ملك را بر آنها استوار كرد و اين خالفت را در آنها نهاد كه جز به ايشـان  كه بهتر از همه قر

كـرد، پنـدارى اكنـون كـه بـر ديـن اوينـد،         خدا در جاهليت كه بر كفر بودند رعايت ايشان مى. سامان نگيرد
  كند؟ رعايتشان نمى

فو بر تو و يارانت، كـاش ديگـرى   ت. در جاهليت از پادشاهانى كه بر شما تسلط داشتند حفظشان كرد«
  .جز تو سخن كرده بود، اما تو آغاز كردى

تر  هاى عرب است و گياه آن بد بوتر است و دره آن عميق ات بدترين دهكده اما تو اى صعصعه، دهكده«
و اى كه آنجا سكونت گرفته مايه هجاى ا هر مرد شريف يا فرومايه. تر و به بدى معروفتر و همسايگانش فرومايه

. انـد  تر بـوده  شده و موجب عيب بوده، لقبهايشان از همه عربان زشتتر بوده و خويشاوندانشان از همه فرومايه
پارسيان، تا وقتى كه دعوت پيمبر صلى اهللا عليه و سلم به شما  1اوباش اقوام بوديد و همسايگان خط، و فعله

دى و در بحرين نبودى كه با قوم در دعوت پيمبر اما تو از آن وا ماندى كه دور افتاده و غريب عمان بو. رسيد
خدا صلى اهللا عليه و سلم انباز شوى و از همه قوم خويش بدتر بودى و چون اسالم ترا نمايان كرد و با مـردم  

اى و ديـن خـدا را منحـرف ميخـواهى و دل بـه       بياميخت و بر امتهايى كه مسلط تو بودند تسلط داد، آمـده 
شيطان از شما غافل . اين، قريش را فرو نبرد و زيانشان نزند و از اداى تكليف ندارد فرومايگى و پستى دارى و

كند، چون ميداند كه  نمانده و شما را از ميان قومتان به بدى شناخته و به جان مردم انداخته، اما نابودتان مى

                                                           

 .عين كلمه متن م. 1
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انگيخـتن بـه جـايى    نخواهد توانست به كمك شما قضاى الهى و اراده او را معوق كنـد، هرگـز بوسـيله شـر     
  .تر برايتان پيش آرد و زشت رسيد جز اينكه خدا شرى بدتر نمى

پس . آنگاه معاويه برخاست و آنها را ترك كرد كه همديگر را به مالمت گرفتند و در خويش فرو ماندند
چكس را بخدا كه خدا هي. دهم كه هر كجا ميخواهيد برويد تان مى اجازه«: از آن معاويه پيش آنها آمد و گفت

بوسيله شما سود ندهد و زيان نرساند كه شما مردان سـود دادن و زيـان زدن نيسـتيد، شـما مـردم انكـار و       
خواهيد هم آهنگ جماعت باشيد و با اكثر قوم باشيد و گروهى معدود مغرورتان نكنند  اگر نجات مى. خالفيد

  ».باره شما به امير مؤمنان خواهم نوشتخواهيد برويد كه من در  هر كجا مى. شوند كه نيكان دچار غرور نمى
گويم كه پيمبر خـدا صـلى اهللا عليـه و     باز به شما مى«: و چون برون شدند آنها را پيش خواند و گفت 

آنگاه ابو بكر به خالفـت رسـيد و   . سلم كه از خطا مصون بود مرا به كار گماشت و در كار خويش دخالت داد
فت رسيد و مرا به كار گماشت، آنگاه عثمان بخالفت رسيد و مرا به كـار  مرا به كار گماشت، آنگاه عمر به خال

  .گماشت
به كار هر كدامشان پرداختيم و مرا بكار گرفت، از من رضايت داشت پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم «

وتها خدا را سط. خواست جست و مردم پر چانه و جهالت پيشه و بى كفايت نمى براى كارها مردم با كفايت مى
شما كه ميدانيد جز آنچه مينماييد بـه دل داريـد   . هر كه با وى مكارى كند، با او مكارى كند. هاست و نقمت

كند تا آزمايشتان كند و نهانتان را بر مردم عيان كند خدا عز و  متعرض كارى مشويد كه خدا شما را رها نمى
  :جل فرمود

  »2 -1: 29 يُقوُلوا آمنَّا و هم ال يْفَتُنونَ الم، أَ حسب النَّاس أَنْ يْترَُكوا أَنْ«
اينكـه گوينـد ايمـان داريـم رهـا شـوند و       ) صـرف (اند به  ميم، مگر اين كسان پنداشته. الم. الف: يعنى

  امتحان نشوند؟
دين كه اسـالم بـر آنهـا      آنگاه معاويه به عثمان نوشت كه جمعى سوى من آمدند كه نه عقل دارند، نه

گويند، هدفشان فتنـه   اند خدا را منظور ندارند و سخن با دليل نمى كند و از عدالت به تنگ آمده سنگينى مى
شان گريبان  كند و بليه كشد و رسوا و زبون مى كند و به آزمايش مى است و اموال ذميان، خدا آنها را مبتال مى

  .به سعيد بگو از آنها دورى كند كه غوغاييند و خالفجو. گيرد جمع را مى
قوم از دمشق در آمدند، گفتند به كوفه مرويد كه شما را شماتت كنند، سوى جزيـره رويـم و عـراق و    

  .پس سوى جزيره رفتند. شام را بگذاريم
يره عبد الرحمان بن خالد بن وليد از آمدنشان خبر يافت معاويه او را به حمص گماشته بود و عامل جز

اى دستاويزهاى شيطان، خـوش نيامديـد و بيجـا    « :خواند و گفت آنها را پيش را بر حران و رقه گماشته بود
خدا عبد الرحمان را خسران زند، اگر شـما را چنـان ادب   . آمديد، شيطان حسرت زده برفت اما شما بتالشيد

اى كسانى كه نميدانم عربيد يا عجم، براى آنكه سخنانى را كه شنيدم با معاويه . نكند كه دچار حسرت شويد
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من پسـر آن كسـم كـه    . ام ا من نگوييد بدانيد كه من پسر خالد بن وليدم، از حوادث تجربه آموختهايد ب گفته
بخدا، اى صعصعه ذلت زاده اگر بشنوم كه يكى از كسان من بينى ترا گرفته و با تـو در  . ارتداد را درهم دريد

  ».كنم افتاده ترا به جايى دور پرتاب مى
برد و چـون بـه صعصـعه     اشت، هر وقت سوار ميشد آنها را پياده مىعبد الرحمان، يك ماه آنها را نگهد

ميدانى كه هر كه را نيكى به صالح نيارد بدى بـه صـالح آرد، چـرا آن    ! اى ابن حطيئه«: گفت گذشت مى مى
  »؟گويى گفتى با من نمى سخنان كه شنيدم با سعيد و معاويه مى

و . »بريم از ما، در گذر كـه خـدا از تـو در گـذرد     ىبه پيشگاه خدا توبه م«: گفتند گفت و آنها مى او مى
: آنگاه اشتر را پيش عثمان فرسـتاد و بـه ديگـران گفـت    » خدا توبه شما را بپذيرد«: چندان بگفتند كه گفت

  »خواهيد بمانيد خواهيد برويد و اگر مى چنانكه خواهيد، اگر مى«
فـت كـه از رفتـار خـويش و يـارانش      اشتر برفت و پيش عثمان رسيد و توبه آورد و پشيمانى كـرد و گ 

  »خدايتان بسالمت بدارد«: عثمان گفت. بگشته
  ».خواهى برو هر كجا مى«: پس از آن سعيد بن عاص بيامد، عثمان به اشتر گفت

  .و از بزرگوارى وى سخن آورد» روم پيش عبد الرحمان مى«: گفت
  .و اشتر سوى عبد الرحمان بازگشت» چنانكه خواهى«: عثمان گفت

كسان شهادت دادند كه وليد بن عقبه شراب خورده و عثمان سعيد بن عاص را به : عامر بن سعد گويد
  .امارت كوفه فرستاد و گفت كه وليد را پيش وى فرستد

سعيد بن عاص به كوفه آمد و كس پيش وليد فرستاد كه اميـر مؤمنـان دسـتور داده پـيش وى     : گويد
  .روى

ن دستور داده تـرا پـيش او   سوى برادر خويش رو كه به م«: بدو گفتوليد چند روز بماند، سعد : گويد
  ».فرستم

كسانى از بنى اميـه كـه همـراه وى آمـده بودنـد      . سعيد به منبر كوفه نرفت و گفت آنرا بشويند: گويد
خواست كرد جا داشت كه تو نگذارى،  بخدا اين زشت است، اگر ديگرى اين كار مي«: قسمش دادند و گفتند

  ».ماند اين كار پيوسته بر وليد خواهد بخدا ننگ
اما سعيد در اين كار اصرار كرد و منبر را شست و كس پيش وليد فرستاد كه از دار االماره بـرود  : گويد

پس از آن وليد پيش عثمـان رفـت كـه او را بـا مـدعيانش      . و او برفت و در خانه عمارة بن عقبه منزل گرفت
  .بزند و حدش زد روبرو كرد و چنان ديد كه او را حد

وقتى سعيد بن عاص به كوفه آمد سران مردم را برگزيد كـه پـيش وى رونـد و صـحبت     : شعبى گويد
شبى سران اهل كوفه و از جمله مالك بن كعب ارحبى و اسود بن يزيد و علقمـة بـن قـيس، هـردوان     . كنند

  »سواد، بستان قريش استاين «: گفتصحبت بودند، سعيد   نخعى، و مالك اشتر و كسان ديگر پيش وى به
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! به پندار تو اين سواد كه خدا بوسيله شمشير غنيمت ما كرده بستان تو و قـوم تـو اسـت   «: اشتر گفت
  .و قوم به تأييد او سخن كردند. »بخدا كسيتان كه بيش از همه از سواد سهم دارد بيشتر از ما نبرد

و سـخنان  » !كنيـد  سخن امير را رد مى« :عبد الرحمان اسدى كه ساالر نگهبانان سعيد بود گفت: گويد
  .درشت گفت

كسان بر او جستند و لگدمالش كردند چنـدان كـه از خـويش    » اين كيست، نگذاريد برود«: اشتر گفت
هنوز «: تاى افكندند و آب بر او پاشيدند كه بخود آمد، سعيد بدو گف برفت، آنگاه پايش را كشيدند و به گوشه

  »اى؟ زنده
  ».اى مرا كشتند ى انتخابشان كردهاى به خاطر مسلمان نداشتهكسانى كه پ«: گفت
  »ايشان به نزد من به صحبت ننشيندبخدا ديگر هيچيك از «: گفت

هاى خويش به عثمان و سعيد ناسزا گفتن آغاز كردند، مردم به دور  آنگاه آن كسان، در مجالس و خانه
شدند، سعيد به عثمان نامه نوشت و قضيه را به او  ايشان فراهم آمدند و كسانى كه پيش آنها ميرفتند فراوان

كنند و از عيب من و تـو سـخن دارنـد و از     تحريك مى -ده كس را نام برد -خبر داد كه جمعى از اهل كوفه
  .گيرند و بيم دارم اگر كارشان استوار شود بسيار شوند دين دارى ما خرده مى

پـس سـعيد نـه    . در آن وقت معاويه در شام بود» .آنها را به سوى شام فرست«: عثمان به سعيد نوشت
كس را سوى معاويه فرستاد كه مالك اشتر و ثابت بن قيس بن منقع و كميل بن زياد نخعى و صعصـعة بـن   

  .صوحان از آن جمله بودند
  :دنباله حديث چون حديث پيشين است جز آنكه گويد

سپر نميدرد، كار قريش را بهتر از اين «: معاويه گفت» اگر سپر بدرد مكر بما نميرسد؟«: صعصعه گفت
پيش آنها آمد و تذكارشـان داد ضـمن سـخنان     و اين اضافه را نيز دارد كه وقتى معاويه بار ديگر» تصور كن

كـنم،   بخدا من هر چه به شما دستور دهم، از خويشتن و خاندانم و خاصـانم آغـاز مـى   «: خويش چنين گفت
بود و پسر محترمترشان، بجز آن حرمت كه خدا به پيمبـر خـويش،   قريش دانند كه ابو سفيان محترمترشان 

پيمبر رحمت، صلى اهللا عليه و سلم داده بود كه خدا وى را برگزيده بود و مكرم داشته بود و از اخالق نيـك  
به پندار من اگر همه . مخلوق بهتر و نيكوتر را خاص او كرده بود و از اخالق بد مخلوق، بر كنارش داشته بود

  ».يان بودند، همه دورانديش بودنددم از نسل ابو سفمر
اند كه از ابو سفيان بهتر بود كه خـدا او را بـه    مردم از نسل كسى آمده. گويى دروغ مى«: صعصعه گفت

دست خويش آفريده بود و از روح خويش در او دميده بود و به فرشتگان گفته بود وى را سجده كنند اما در 
  ».ار و احمق و هوشمند هستك و بدكميان نسل وى ني

آنگـاه  . آن شب معاويه از نزد ايشان برفت و شب ديگر بيامد و به نزد ايشان سـخن بسـيار كـرد   : گويد
اى قوم يا جواب نيك به من بدهيد يا خاموش مانيـد و بينديشـيد و چيزهـايى را كـه بـراى شـما و       «: گفت
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بباشيد و مـا نيـز بـا     د و به طلب آن باشيد كهكسانتان و عشايرتان و جماعت مسلمانان سودمند است بنگري
  »شما بباشيم

  ».معصيت خداوند از تو اطاعت كنندتو سزاوار اين نيستى و نبايد در كار «: صعصعه گفت
مگر سخنانى كه با شما گفتم جز اين بود كه از خدا بترسيد و اطاعت وى كنيد و مطيع پيمبر «: گفت

  »ن خدا چنگ زنيد و پراكنده مشويدمگى به ريسمااو، صلى اهللا عليه و سلم، باشيد و ه
  ».صلى اهللا عليه و سلم آورده استنه، بلكه دستور تفرقه دادى و مخالفت آنچه پيمبر خدا «: گفتند
گويم از خـدا بترسـيد و    مى برم و ام، به پيشگاه خدا توبه مى گويم كه اگر چنين گفته اكنون مى«: گفت

اهللا عليه و سلم را اطاعت كنيد و هم آهنگ جماعت باشيد و از پراكنـدگى  مطيع وى باشيد و پيمبر او صلى 
دور مانيد و پيشوايان خويش را حرمت بداريد و آنها را به نيكوترين وضـعى كـه توانيـد داللـت كنيـد و اگـر       

  »با لطف و مدارا اندرزشان گوييد خطايى كردند با
از تو كه در ميان مسلمانان كسى هست كه  گوييم كه از كار خويش كناره كنى بتو مى«: صعصعه گفت

  ».به اين كار سزاوارتر است
  »كيست؟«: گفت
  .كسى كه پدرش در اسالم كوشاتر از پدر تو بوده است«: گفت
ام و ديگرى كوشاتر بوده است اما به روزگار من هيچكس  بخدا من نيز در اسالم كوششى داشته«: گفت

اين رأى عمر بن خطاب بود اگر ديگرى تواناتر از من بـود عمـر بـا    . نيستبه كارى كه من دارم تواناتر از من 
ام كه موجب شود از كار خـويش كنـاره گيـرى كـنم، اگـر اميـر        كرد، كارى نكرده من و غير من تساهل نمى

 .گـرفتم  نوشت و از كارم كنـاره مـى   مؤمنان و جمع مسلمانان چنين نظر داشتند به خط خويش براى من مى
آهسته رويد كه در اين سخن و امثال آن . اهد كه چنين كند اميدوارم اراده وى مايه نكويى باشداگر خدا خو

به جان خودم قسم اگر كارها طبق راى و آرزوى شـما فيصـل   . هاى شيطان هست چيزى از آرزوها و خواسته
هـد و تـدبير   د يافت كارهاى مسلمانان يك روز و يك شب باستقامت نبود ولى كارهـا را خـدا فيصـل مـى     مى
  »نيكى باز آييد و سخن نيك گوييد به. برد كند و كار خويش را به سر مى مى

  »ر آن نيستىتو سزاوا«: گفتند
ها، بيم دارم كه پيوسته اطاعت شيطان كنيـد چنـدان كـه     هاست و نقمت بخدا، خدا را سطوت«: گفت

آخرت به زبونى دايـم  ان كند و در اطاعت شيطان و معصيت رحمان، در اين دنيا به زبونى و خشم خدا دچارت
  ».مبتال شويد

  .پس قوم بر او جستند و سر و ريشش را بگرفتند
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رها كنيد كه اينجا سرزمين كوفه نيست، بخدا اگر مردم شام ببينند كه با من كه پيشواى آنهـا  «: گفت
شما همانند يـك   كارهاىبه جان خودم  .كنيد باز داشتن آنها ميسر نشود و شما را ميكشند هستم چنين مى

  ».ديگر است
پـس از آن  » .بخدا تا عمر دارم پيش شما نخواهم آمد«: آنگاه معاويه از پيش آن گروه برخاست و گفت

  :به عثمان چنين نوشت
معاويـة بـن ابـى    نده خـدا عثمـان، اميـر مؤمنـان، از     به ب: بنام خداى رحمان رحيم«

اى كـه بـه زبـان شـيطانها و      فرستاده جماعتى را پيش من! امير مؤمنان سفيان، اما بعد، اى
ا بـه  كننـد و كسـان ر   با كسان از قرآن سخن مىكنند، به پندار خويش  نها سخن مىالقاى آ

ن اسـت و فتنـه پديـد    منظورشان تفرقه انداخت. خواهند چه مىافكنند و نميدانند  شبهه مى
منتـر شـيطان بـر    انـد   كـت انـدر شـده   كند و از آن به هال بر آنها سنگينى مىاسالم . آوردن

بيم دارم كـه اگـر    .اند دلهاشان نفوذ يافته و بسيار كسان از مردم كوفه را به تباهى كشانيده
آنها را به شهرشان . خويش بفريبندآنها را نيز به جادو و بد كارى  در ميان مردم شام بمانند

  »و السالم. مايان شده مقام گيرندنبر تا در شهرى كه نفاقشان آنجا  باز
معاويه چنـان  . ان بدو نوشت و دستور داد كه جماعت را به كوفه پيش سعيد بن عاص پس فرستدعثم

سعيد به عثمان نامه نوشت و از آنها شكوه كرد عثمـان نوشـت   . تر بودند كرد، اما وقتى بازگشتند زبان گشاده
  :اران وى نيز نوشت كهوى امير حمص بود به اشتر و ي. كه آنها را پيش عبد الرحمان بن خالد بن وليد فرست

شـما رسـيد آهنـگ    فرستم، وقتى اين نامه من بـه   مى اما بعد، من شما را به حمص«
  »مانيد، و السالم مانان باز نمىآنجا كنيد كه شما از بدى با اسالم و مسل

بـدتر دارد و در كارشـان    به هر يك از ما را كه با رعيت نظر! خدايا«: و چون اشتر نامه را بخواند، گفت
اشتر و يـاران وى  . سعيد اين را براى عثمان نوشت» .بيشتر مطابق معصيت عمل ميكند با شتاب عقوبت كن

  .راهى حمص شدند و عبد الرحمان بن خالد آنها را در ساحل فرود آورد و روزانه معين كرد
: گفتنـد  تنى چند از اشراف عراق در كوفه فراهم آمده بودند و بد عثمـان مـى  : ابو اسحاق همدانى گويد

مالك بن حارث اشتر بود و ثابت بن قيس نخعى و كميل بن زياد نخعى و زيد بن صوحان عبدى و جندب بن 
سعيد بن عاص قصـه را بـراى   . زهير غامدى و جندب بن كعب ازدى و عروة بن معد و عمرو بن حمق خزاعى

  .ست كه در مرزها اقامت كنندعثمان نوشت و كار آنها را به وى خبر داد كه جواب داد آنها را به شام فر

  سخن از اينكه عثمان جمعى از مردم بصره را به شام تبعيد كرد

وقتى از امارت ابن عامر سه سال گذشت خبر يافـت كـه در ميـان مـردم     : عطية بن يزيد فعقسى گويد
ـ . عبد القيس يكى هست كه پيش حكيم بن جبله منزل دارد از حكيم بن جبله يك دزد بود كه وقتى سپاه ب

ربـود و در   برد و مالشـان مـى   تاخت و بر ذميان هجوم مى گشت متوارى ميشد و در سرزمين پارسيان مى مى
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ذمـى و مسـلمانان از او بـه عثمـان     . گشـت  گرفت، آنگاه باز مـى  خواست مى كرد و هر چه مى زمين فساد مى
ست بدار كه از بصره برون نشود بن عامر نوشت كه حكيم را با هر كه همانند او عبداهللاشكايت كردند و او به 

توانست و چون ابـن سـودا بيامـد پـيش او      ابن عامر او را بداشت كه از بصره برون شدن نمى. تا به صالح آيد
ابن سودا با آنها سخن كرد اما بصـراحت چيـزى نميگفـت و از او    . منزل گرفت و تنى چند بر او فراهم آمدند

  .پذيرفتند و بزرگش شمردند
  »تو كيستى؟«: او را بياورد و گفتامر كس فرستاد و آنگاه ابن ع

  ».يكى از اهل كتاب كه به اسالم دلبسته و ميخواهد در جوار تو باشد«: گفت
  »من برو ام جز اين است، از پيش آنچه شنيده«: گفت

ابن سودا سوى كوفه رفت، از آنجا نيز بيرونش كردنـد كـه در مصـر اقامـت گرفـت و بـا كسـان نامـه         
  .نوشتند و فرستادگان در ميانه رفت و آمد داشتند و به او نامه مىنوشت  مى

حمران بن ابان زنى را در ايام عده به زنى گرفت عثمان تنبيهش كرد و ميانشـان جـدايى   : طلحه گويد
آورد و او را سوى بصره فرستاد كه مالزم ابن عامر شد روزى از سوارى و گذر به عامر بن عبـد قـيس سـخن    

  »تر بروم و او را خبر كنم ست پيشخوب«: ترفت حمران گف
خواهـد بـر تـو بگـذرد،      اميـر مـى  «: خواند و گفت گويد پس برفت و پيش عامر در آمد كه مصحف مى

حمران از پيش وى برخاست كـه  . اما او قرائت خويش را قطع نكرد و بدو اعتنا نكرد» خواستم خبردارت كنم
هيم را از خويشـتن برتـر   از پيش كسى ميĤيم كه خاندان ابرا«: تنزديك در، ابن عامر را ديد و گف. برون شود

  »داند نمى
. ابن عامر اجازه خواست و وارد شد و نزديك او نشست عامر مصحف را بست و ساعتى با وى سخن كرد

  »چرا پيش ما نميĤيى؟«: ر بدو گفتابن عام
  »بى العرجاء اعتبار را دوست داردسعد بن ا«: گفت
  »بگماريم ترا به كارى«: گفت
  »بن ابى الحر، عمل را دوست داردحصين «: گفت
  »براى تو زن بگيريم«: گفت
  »يعة بن عسل به زنان دل بسته استرب«: گفت
عـامر مصـحف را گشـود و    » را برتـر از خويشـتن نميـدانى   اين پندارد كه تو خانـدان ابـراهيم   «: گفت

  :نخستين چيزى كه پيش آمد و گشوده شد اين آيه بود
  »33: 3نَ عَلى اْلعالَمينَ آدم و ُنوحاً و آلَ إِبراهيم و آلَ عمرا  اهللا اصَطفىإِنَّ «

  .خدا آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را از اهل جهان برگزيد: يعنى
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 چون حمران باز آمد اين را دنبال كرد و بد او گفت و كسانى بر ضد وى شهادت دادند و عثمان به شام
  .تبعيدش كرد و چون دانش وى را بدانستند اجازه دادند باز آيد اما نپذيرفت و در شام بماند

عثمان حمران بن ابان را كه زنى را در ايام عده به زنى گرفته بود تبعيد كـرد و ميانشـان   : طلحه گويد
خواسـت   نچه مـى خواست گذشت و آ جدايى آورد و تازيانه زد و سوى بصره فرستاد و چون مدتى كه خدا مى

در باره وى شنيد اجازه داد كه سوى مدينه آيد جمعى نيز بـا وى آمدنـد و در بـاره عـامر بـن عبـد القـيس        
عامر مردى . شود خورد و به نماز جمعه حاضر نمى بدگويى كردند كه زن گرفتن را الزم نميداند و گوشت نمى

  .گوشه گير بود و همه كارش خفيه بود
ن عامر نوشت كه او را پيش معاويه فرستاد و چون پيش وى رسيد تريدى پيش عثمان قضيه را براى اب

نى فالنـى ميـدا  «: اند و گفت معاويه بدانست كه به او دروغ بسته. رو داشت و حمران به رسم عرب چيز خورد
  »اند؟ براى چه ترا تبعيد كرده

  »نه«: گفت
اند،  يدمت دانستم كه بر تو دروغ بستهخورى و اينك كه د اند كه تو گوشت نمى به خليفه گفته«: گفت

  »شوى نى و به نماز جمعه حاضر نمىدا اند كه تو زن گرفتن را الزم نمى گفته
در باره زن . روم گيرم و زودتر از همه مى يابم اما در آخر مسجد جا مى در نماز جمعه حضور مى«: گفت

خـورم   ه ديدى ولى از ذبيحه قصابان نمـى كردند، گوشت را هم ك گرفتن، وقتى ميĤمدم برايم خواستگارى مى
: گفـت  كشيد، آنگاه كارد بر گلويش نهاد و پيوسته مى كه روزى قصابى را ديدم كه بزى را سوى كشتارگاه مى

  .تا جان داد» !نفاق !نفاق«
  »بازگرد«: معاويه گفت

ا براى من گردم، در اين شهر كه خد سوى شهرى كه مردمش در باره من چنان گفتند، باز نمى«: گفت
حاجـت  «: وسته باو ميگفتبرد و به ديدار معاويه ميĤمد و معاويه پي وى در سواحل به سر مى. برگزيده ميمانم

  »چه دارى؟
  »حاجتى ندارم«: داد و او جواب مي

خواهم گرماى بصره را به من بـاز دهـى شـايد روزه بـر مـن       مى«: و چون اين گفته را مكرر كرد گفت
  »ما آسان شده استود كه در ديار شسخت ش

اى جـاى داد و بـا آنهـا     وقتى كوفيان تبعيد شده، پيش معاويه رسيدند آنها را در خانه: ابو عثمان گويد
بخـدا از حماقـت بـه زحمـت     «: خلوت كرد و سخن كرد، آنها نيز سخن كردند و چون فراغـت يافتنـد گفـت   

مـادام كـه   . تو از همه احمقترى! اى صعصعه .ايد كه منطق روشن و عذر واضح و بردبارى و توان نداريد افتاده
چيزى از دستور خدا را وانگذاريد هر چه ميخواهيد بكنيد و بگوييد كه همه چيز را بجـز معصـيت خـداى از    

  ».ما و خودتان اختيار دار خويشيدشما تحمل ميكنند، در كارهاى ما بين 
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يـك روز  . ايسـتادند  وى جماعـت مـى  گـ  شدند و بر قصه بعدها آنها را ديد كه در نماز جماعت حاضر مى
اين بجاى آن تمايـل كـه وقـت آمـدن بكـار      « :آموخت، گفت پيش آنها رفت كه يكيشان به ديگرى قرآن مى

خواهيد برويد و بدانيد كه اگر هماهنگ جماعـت باشـيد شـما نيـك روز      هر جا مى. جاهليت داشتيد نكوست
  »زنيد شويد نه آنها و كس را زيان نمى مىشويد نه آنها، اگر از جماعت ببريد شما تيره روز  مى

  .آنها نيز براى معاويه پاداش نيك خواستند و ثناى وى گفتند
  »من چگونه مردى هستم؟! ى ابن كواا«: معاويه گفت

توانگر و گشاده دست و بديهه گوى و تودار و بردبار و ركنى از اركان اسالم كه مرزى پر خطر را «: گفت
  »اند داشتهبوسيله تو بسته 

  ».تو از همه ياران خود خردمندترىسازان واليات سخن گوى كه  از حادثه«: گفت
ام،  انـد و مـن آنهـا را شـناخته     آنهـا مـرا نشـناخته   . اند ام و به من نامه نوشته به آنها نامه نوشته«: گفت

ن كوفه بيش از همه كس در سازا تر، حادثه سازان مدينه از همه امت به بدى عالقمندترند و از آن ناتوان حادثه
. رونـد  سازان بصره مجموع، ميĤينـد و پراكنـده مـى    حادثه. كار كوچك، سخت نگرانند و در كار بزرگ بى باك

سـازان شـام    گراينـد، حادثـه   پردازند و زودتر از همه به پشيمانى مى سازان مصر زودتر از همه به بد مى حادثه
  »!گمراهى آوردايتگرند و نافرمان بيش از همه كس مطيع ه

  .در اين سال عثمان ساالر حج بود
  .ام گفتار مخالف وى را از پيش آورده. به پندار ابو معشر فتح قبرس در اين سال بود

  .آنگاه سال سى و چهارم در آمد 

   سخن از حوادث مهم سال سى و چهارم

ابـو معشـر را از پـيش     به پندار ابو معشر غزاى دكلها در اين سال بود، خبر اين غـزا و گفتـه مخالفـان   
  .ايم آورده

  .در اين سال مردم كوفه سعيد بن عاص را از ورود كوفه مانع شدند
در همين سال مخالفان عثمان بن عفان به همديگر نامه نوشتند كه براى گفتگو در بـاره مطـالبى كـه    

  .موجب نارضايى آنها بود، پيش وى فراهم آيند

   رعهسخن از اجتماع مخالفان عثمان و خبر ج

وقتى معاويه تبعيدشدگان را پس فرستاد گفتند عـراق و شـام جايگـاه مـا     : قيس بن يزيد نخعى گويد
عبد الرحمان ابن خالد به آنها پرداخت و سختى كرد . و بدلخواه سوى جزيره رفتند. نيست، سوى جزيره رويد

خواهى  هر جا مى«: اند و گفتكه تسليم شدند و تبعيت وى كردند، اشتر را پيش عثمان فرستاد كه او را بخو
  »برو
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  .و پيش او بازگشت» روم سوى عبد الرحمان مى«: اشتر گفت
يك سال و چند ماه پيش از آنكه سعيد از . سعيد بن عاص به سال يازدهم امارت عثمان پيش وى رفت

 سـعيد بـن قـيس   . كوفه برون شود اشعث بن قيس را سوى آذربيجان فرستاد و سعيد بن قيس را سـوى رى 
سائب بن اقرع عامل همدان بود و . عامل همدان بود كه از آنجا برداشته شد و و نسير عجلى به جايش نشست

عامـل   عبـداهللا حكيم بن سالمه خزامى عامل موصل بـود، جريـر بـن    . مالك بن حبيب يربوعى عامل ماه بود
عتيبة بن نهاس عامل حلوان . ودقرقيسيا بود، سلمان بن ربيعه عامل باب بود و جنگ آنجا با قعقاع بن عمرو ب

  .بود
  .كوفه از سران خالى مانده بود و هر كه بود مجذوب بود يا مفتون

خواست و به مسجد نشست، كسانى بر او فراهم آمدنـد   يزيد بن قيس خروج كرد كه خلع عثمان را مى
زيد بن قيس را بگرفت كـه  قعقاع به آنجا تاخت و ي .نوشت كه ابن سوداء از آن جمله بود و براى آنها نامه مى

  »برداريم خواهيم سعيد را از كار ما مى«: گفت
اين به شما مربوط نيست، براى اين كار به مجلس منشين و كسان بـه دور تـو فـراهم نشـوند،     «: گفت

قيس به خانه خويش رفت و يكى را اجير كـرد و  » .حاجت خويش را بخواه كه بجان خودم به تو خواهند داد
پيش تبعيدشدگان رود و به آنها نامه نوشت كه پيش از آنكـه نامـه مـرا بـه       استر بدو داد كه چند درم و يك

  .اند زمين گذاريد روان شويد كه مردم شهر با ما همسخن شده
: آنهـا داد گفتنـد   آن مرد برفت و پيش تبعيديان رسيد، در آن وقت اشتر بازگشته بود، وقتى نامه را به

  »نام تو چيست؟«
  »ربعث«: گفت

  »از كدام طايفه«: گفتند
  »از كلب«: گفت

  ».كند بتو حاجت نداريم ا آزار مىددى ناتوان كه كسان ر«: گفتند
مـا را  «: اشتر با آنها مخالفت كرد و فرستاده خشمگين برفت و چون فرستاده برفت ياران اشتر گفتنـد 

بداند تصديق ما نكند و از اين، در  دانيم چه چاره كنيم، اگر عبد الرحمان بيرون كرد خدايش بيرون كند، نمى
  .از پى فرستاده رفتند اما به او نرسيدند» نگذرد

جمع اشتر هفت . اند و در بيرون شهر به طلب آنها بر آمد عبد الرحمان خبر يافت كه آنها عزيمت كرده
مودار شد كس بودند كه روان شدند و جمع ديگر ده كس بود ناگهان به روز جمعه اشتر بر در مسجد كوفه ن

آيم سعيد را ديدم كه قصد دارد مقررى زنانتان را  اى مردم من از پيش امير مؤمنان عثمان مى«: گفت كه مى
انـد و اضـافه    اشراف و زنان چكاره: گفت مى. بصد درم كاهش دهد و جنگاوران سخت كوش را بدو هزار بكاهد
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است، من يك منزل بـا وى بـودم پيوسـته     اين دو گروه براى چيست؟ به پندار وى بستان قريش به نزد شما
  »من كه سختگيرم و گويى از جنيانمواى بر اشراف و زنان از دست  :گفت خواند تا از او جدا شدم مى رجز مى

مردم بجوشيدند، اهل خرد بمنع آنها پرداختند، اما كس گوش استماع نداشت، كار بـاال گرفـت، يزيـد    
خواهد به يزيد بن قيس ملحق شود تا كه سـعيد را پـس    هر كه مىخروج كرد و بگفت تا منادى ندا دهد كه 

  .موقران و اشراف و سران قوم در مسجد بماندند و ديگران برفتند. بيايد فرستند و اميرى جز او بخواهند
عمرو بن حريث كه در آن وقت جانشين سعيد بود به منبر رفت و حمد خـدا گفـت و ثنـاى او كـرد و     

د آريد كه دشمنان بوديد و دلهايتان را را الفت داد كه بنعمت خداى برادران شديد از نعمت خدا را بيا«: گفت
آن پس كه بر لب گودال آتش بوديد و شما را از آن رهايى داد، سوى شرى كه خدا عز و جـل شـما را از آن   

  ».شويد شناسيد و از آن دور مى مىبدون اسالم و هدايت و سنت آن، حق را ن .رهايى داده مرويد
خواهى سيل را از جريان بدارى؟ پس، فرات را از رفتن بدار، بخدا غوغاييـان   مى«: قعقاع بن عمرو گفت

جز به شمشير آرام نميشوند، زود باشد كه شمشير كشيده شود و صداى بزغالگان كنند و آرزوى اين وضع را 
  ».ا بر ايشان پس نيارد، صبورى كنداشته باشند اما خد

  .و بخانه خويش نقل مكان كرد» كنم مىصبورى «: گفت
سعيد در راه توقف كرده بود و وقتى . يزيد بن قيس برفت و در جرعه منزل گرفت، اشتر نيز با وى بود

  »هيمخوا تو را نمى«: جماعت در جرعه مقيم بودند و اردو زده بودند نمودار شد، گفتند
يـر مؤمنـان فرسـتيد و يكـى را بـر سـر راه       ايد؟ كافى بود كه يكـى را سـوى ام   چرا اينجا آمده«: گفت

  .اين بگفت و بازگشت» شوند نهيد، آيا هزار كس كه عقل دارند براى يكى برون مى مى
بخدا شايسـته نبـود   «: خستگى از پاى در آمده بود و گفت غالم سعيد را ديدند كه بر شترى بود كه از

  .و اشتر گردن او را بزد» كه سعيد باز گردد
  .پيش عثمان رسيد و خبر را با وى بگفتسعيد برفت تا 

  »اند؟ هند آيا از اطاعت بدر رفتهخوا چه مى«: عثمان گفت
  »خواهند نمودند كه عوض مى نين مىچ«: گفت
  »خواهند؟ كى را مى«: گفت
  »ابوموسى«: گفت
كنيم كـه بـراى    گذاريم و چنان مى نهيم، بخدا براى كسى عذرى باقى نمى را آنجا مى ابوموسى«: گفت

  ».خواهند ه جايى رسيم كه آنها مىاند صبورى ميكنيم تا ب آنها حجت نماند، چنان كه دستورمان داده
جرير از قرقيسـيا بـاز آمـد و عتيبـه از     . پس از آن كسانى كه محل عملشان نزديك كوفه بود باز آمدند

  .حلوان
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ركـت نكنيـد و از   اى مردم براى چنـين چيـزى ح  «: پاخاست و سخن كرد و گفت موسى در كوفه بهابو
بورى كنيـد كـه اميـرى    صـ . تكرار آن چشم بپوشيد، به جماعت و طاعت پيوسته باشيد، از شتاب بپرهيزيـد 

  »خواهيد داشت
  »پيشواى نماز ما شو«: گفتند
  »نوايى و اطاعت از عثمان بن عفانبشرط ش«: گفت

  »بشرط شنوايى و اطاعت از عثمان«: گفتند
گروهى از مسلمانان فراهم آمدند و از اعمال عثمان و كارها كه كرده بود سـخن  : گويد عبداهللاعالء بن 

پس عامر بـن  . آوردند و همسخن شدند كه يكى را بفرستند كه با وى سخن كند و بدعتهايش را گوشزد كند
مان در آمد تميمى عنبرى را كه بنام عامر بن عبد قيس شهره بود سوى او فرستادند كه برفت و بر عث عبداهللا
انـد كـه بـه كارهـاى      اند و چنين يافتـه  اند و در كارهاى تو نگريسته كسانى از مسلمانان فراهم آمده«: و گفت
  ».ه او توبه بر و از آن دست بداراز خداى عز و جل بترس و به پيشگا. اى زا پرداخته حيرت

ر باره چيزهاى كوچك با مـن  اين را ببين كه كسان پندارند قارى قرآن است، ميĤيد و د«: عثمان گفت
  »د، اما بخدا نميداند خدا كجاست؟كن سخن مى
  »دانم خدا كجاست؟ من نمى«: ر گفتعام

  »بله، بخدا، نميدانى خدا كجاست«: گفت
  »بخدا ميدانم كه خدا در كمين استچرا، «: گفت

ابن عاص بـن  بن سعد بن ابى سرح و سعيد  عبداهللاپس عثمان كسان به طلب معاوية بن ابى سفيان و 
بن عامر فرستاد و آنها را فراهم آورد كه در كار خويش و چيزها كـه خواسـته بودنـد و     عبداهللاوائل سهمى و 

هر كسـى را وزيرانـى   «: و چون به نزد وى فراهم آمدند گفت. خبرها كه به او رسيده بود با آنها مشورت كند
اند كه ميدانيـد و از مـن    مردم چنان كرده. نيدشما وزيران و نصيحتگران و معتمدان م. هست و نصيحتگرانى

اند كه عامالن خويش را عزل كنم و از همه چيزها كه خوش ندارند به چيزهايى كه خوش دارند بـاز   خواسته
  ».يم، راى زنيد و به من نظر دهيدآ

مشغول  اى امير مؤمنان رأى من اين است كه به آنها دستور جهاد دهى تا از تو«: بن عامر گفت عبداهللا
وب و اى جز زخم پشت مرك مانند و در جنگها دير بداريشان تا زبون شوند و همه به خويش پردازند و انديشه

  »شپش پوست خود نداشته باشند
  »راى تو چيست؟«: ن عاص كرد و گفتعثمان رو به سعيد ب

از آن بيمنـاكى   پرسى درد را از خويشتن ببر و چيـزى را كـه   اى امير مؤمنان اگر راى ما را مى«: گفت
  »راى من كار كن كه به مقصود رسى قطع كن و به

  »راى تو چيست؟«: گفت
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  »اكنده شود و كارشان فراهم نيايدهر گروهى رهبرانى دارد كه چون هالك شوند، گروه پر«: گفت
راى تـو  «: عاويـه كـرد و گفـت   آنگـاه رو بـه م  » اين راى خوبيست اگر عواقـب آن نبـود  «: عثمان گفت

  »چيست؟
اى امير مؤمنان راى من اينست كه عامالن خويش را پس فرستى تا ناحيـه خـويش را سـامان    «: گفت

  ».دهند، من متعهد ناحيه خويشم
  »راى تو چيست؟«: ن سعد كرد و گفتب عبداهللاآنگاه رو به 

تـو   بده كه دلهايشان با كارند، از اين مال به آنها اى امير مؤمنان راى من اينست كه مردم طمع«: گفت
  »نرم شود

  »راى تو چيست؟«: ن عاص كرد و گفتآنگاه رو به عمرو ب
انـد تصـميم بگيـر كـه      اى كـه خـوش نداشـته    راى من اينست كه مردم را به كارهايى كشانيده«: گفت

  »اهى تصميم ديگر بگير و كارى بكنخو گيرى، اگر نمى خواهى تصميم بگير كه كناره معتدل شوى، اگر نمى
  »گويى؟ جدى مى پوستينت شپش گذاشته؟ اين راچرا «: عثمان گفت

بنظر من تو ! بخدا اى امير مؤمنان«: عمرو بن عاص مدتها خاموش ماند و چون جمع پراكنده شد گفت
ام بĤنهـا برسـد و بـه مـن      خواستم گفتـه . دانستم كه گفته هر يك از ما بمردم ميرسد عزيزتر از اينى ولى مى

  »م يا شرى از تو برانمى تو بكشاناعتماد كنند و خيرى سو
ها، معاوية بن ابى سفيان و سعيد بن عاص و  نشين عثمان اميران سپاه: عبد الملك بن عمير زهرى گويد

كه مردم نظر بدهيد «: بن سعد بن ابى سرح و عمرو بن عاص را فراهم آورد و گفت عبداهللابن عامر و  عبداهللا
  »اند نسبت به من برآشفته
ها فرمان دهى كه هر يـك از آنهـا ناحيـه     نشين من اين است كه به اميران سپاهنظر «: معاويه گفت كه
  ».كنم و من مردم شام را عهده مى خويش را عهده كنند

اى جـز   نظر من اينست كه در جنگها دير بداريشان تـا هيچكدامشـان انديشـه   «: بن عامر گفت عبداهللا
  »در باره تو مشغول مانندپراكنى  زخم پشت مركوب خود نداشته باشند و از شايعه

راى من اينست كه بنگرى خشم آنهـا از چيسـت و خشنودشـان    «: بن سعد بن ابى سرح گفت عبداهللا
  ».ال برگيرى و ميانشان تقسيم كنىكنى آنگاه از اين م

انـد،   اى و گفتـه  اى، گفتـه  اى عثمان بنى اميه را بر مردم سوار كـرده «: عمرو بن عاص برخاست و گفت
  »خواهى تصميم بگير و كارى بكن اند، معتدل شو يا كنار برو اگر نمى اى و ستم آورده ستم آورده

  »گويى؟ شپش گذاشته اين را جدى مىچرا پوستينت «: عثمان گفت
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بخدا اى امير مؤمنان تو به نـزد مـن   «: عمر مدتى دراز خاموش ماند و چون جمع پراكنده شدند گفت
اى، خواسـتم   اند تو ما را براى مشورت فـراهم آورده  بر درند كه دانستهعزيزتر از اينى ولى دانستم كه كسانى 

  »ى تو بكشانم يا شرى از تو برانمگفته من به آنها برسد و خيرى سو
پس عثمان عامالن خويش را به محل عملشان پس فرستاد و بگفت با كسانى كه آنجا هستند سـختى  

بدارند و تصميم داشت مقرريشان را لغو كند تـا مطيـع    كنند و نيز گفت كه كسان را در سپاههاى رفته، دير
سعيد بن عاص را نيز سوى كوفه فرستاد كه مردم كوفـه بـا سـالح سـوى وى     . وى شوند و باو محتاج باشند

كـس را  نه، بخـدا مـادام كـه شمشـير بدسـت داريـم       «: آمدند و مقابله كردند و او را پس فرستادند و گفتند
  ».نابدلخواه عامل ما نكنند

بينم كه غبار بـر چهـره    گويى اشتر، مالك بن حارث نخعى را مى: ابو يحيى عمير بن سعد نخعى گويد
مقصـودش  » بخدا تا شمشير بدست داريم وارد كوفه نخواهـد شـد  «: گفت داشت و شمشير آويخته بود و مى
آنجـا بـا سـعيد     جرعه مكانى است بلند نزديك قادسيه كه مـردم كوفـه  . سعيد بود و اين به روز جرعه بودند

  .مقابل شدند
روز جرعه كه مردم با سعيد بن عاص چنان كردند پيش حذيفة بـن يمـان و ابـو    : ابى ثور حدائى گويد

: گفـت  شمرد و مـى  مسعود قضيه را مهم مى رفتم كه در مسجد كوفه بودند ابو مسعود عقبة بن عمرو انصارى
  ».گردد مگر آنكه خونريزى شود نمىبنظر من او بر «

دانـم وقتـى    ريزد، هر چه اكنون مى گردد و به اندازه يك حجامت خون نمى بخدا بر مى«: فه گفتحذي
دانستم كه يكى صبحگاه مسلمان باشد و هنگام شب مسلمان نباشد  محمد صلى اهللا عليه و سلم زنده بود مى

  ».نش بهوا شودكوو با مسلمانان پيكار كند و روز بعد خدا بكشدش و 
  ».شايد چنين شده«: ر گفتمابو ثو به: گويد
  »نه بخدا هنوز نشده«: گفت

را به امارت كوفه فرستاد كـه   ابوموسىوقتى سعيد بن عاص كه رانده شده بود پيش عثمان بازگشت،  
  .وى را پذيرفتند
! اى مـردم «: بن عميـر اشـجعى در مسـجد ايسـتاد و گفـت      عبداهللابه روز فتنه : گويد عبداهللاواقد بن 

هر كه قيام كند و مردم امامى داشـته   :گفت ن از پيمبر صلى اهللا عليه و سلم شنيدم كه مىخاموش باشيد، م
  ».ا بريزيدباشند، بخدا نگفت عادل، هر كه هست خونش ر

وقتى يزيد بن قيس از مردم بر ضد سعيد بن عاص كمك ميخواست سخنى از عثمان بـه  : طلحه گويد
وانى مـا را از كـار بـر    تـ  خواهى؟ مگر مى چه مى«: تش و گفتميان آورد، قعقاع بن عمر سوى وى آمد و بگرف

  »كنار كنى؟
  »اى هست؟ ه، ولى مگر جز اين چارهن«: گفت



 23    ششمجلد 

 

  »نه«: گفت
  »استعفا بده پس«: گفت

. را خواسـتند  ابوموسـى آنگاه يزيد ياران خويش را از آنجا كه بودند ببرد و سعيد را بـاز پـس راندنـد و    
  :عثمان به آنها نوشت

  خداى رحمان رحيمبنام «
اما بعد، كسى را كه خواسته بوديد امير شما كردم و از سعيد معافتـان داشـتم، بخـدا    

تان كنم و در اصالح قبال شما صبورى مىافكنم و در  مىعرض خويش را زير دست و پايتان 
نداريـد از آن معـاف   خدا نباشد بخواهيد، هر چه را خـوش  كوشم، هر چه را كه معصيت  مى
من كنم تا شما را بر ضد  يد همان مىموجب معصيت خدا نشود هر چه بخواهاگر . شويد مى

  »حجتى نماند
  .و نظير اين را به واليات ديگر نوشت

امـارت آغـاز كـرد، عـامالن سـوى عمـل        ابوموسـى و غزاى حذيفه را داد،  ابوموسىآنگاه دستور امارت 
  .رفتخويش رفتند و حذيفه سوى باب 

وقتى سال سى و چهارم در رسيد ياران پيمبر صلى اهللا عليـه و سـلم   : اما واقدى به نقل از محمد گويد
مردم در بـاره عثمـان سـخن بسـيار     » .خواهيد جهاد اينجاست بياييد كه اگر جهاد مى«: به يك ديگر نوشتند

، ياران پيمبر خدا صلى اهللا عليـه  كردند و زشتترين چيزهايى را كه در باره يكى ميشد گفت در باره او گفتند
پرداخـت مگـر    كرد و به دفاع از عثمان نمـى  شنيدند اما هيچكس از آنها جلوگيرى نمى ديدند و مى و سلم مى
  :زيد بن ثابت و ابو اسيد ساعدى و كعب بن مالك و حسان بن ثابت :تنى چند

و پيش عثمـان  و با على بن ابى طالب سخن كردند و اپس مردم فراهم آمدند : گويد«
دانم با تـو چـه گـويم،     بخدا نمىكنند  منند و در باره تو سخن مى مردم از پى: رفت و گفت
دانيم  آنچه ما مى. خبر باشى نمود كه از آن بىانم كه ندانى و چيزى بتو نتوانم د چيزى نمى
ى و ا اى و شـنيده  يـده تـو د . دانيم كه بـا تـو بگـوييم    از تو نمىچيزى بيش . دانى تو نيز مى

ابـو قحافـه بـه     پسـر . اى اى و داماد وى بوده خدا صلى اهللا عليه و سلم داشتهصحبت پيمبر 
كه خويشاوندى تو به كار خير از تو سزاوارتر نبود پسر خطاب . عمل حق از تو سزاوارتر نبود

اند و از تـو سـبق    اى كه آنها نيافته يافتهدر قرابت پيمبر خدا مقامى . است به پيمبر نزديكتر
اهـل را تعلـيم   خويش باش كه كور را بصـيرت نـدهى و ج  خدا را، خدا را، مراقب . اند فتهنگر

خـدا  بدان اى عثمان كه بهترين بندگان . هاى دين استوار واضح است و نشانهراه . نيارى داد
معلوم را به پـا دارد و  ه هدايت يابد و هدايت كند و سنت به نزد خدا پيشواى عادلى است ك

ها دارد، بدعتها  ها بپاست و نشانه سنتود كند، بخدا همه چيز روشن است، را ناببدعت ناروا 
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است كه گمـراه شـود و   كسان به نزد خدا پيشواى ستمگرى   بدترين. ها دارد بپاست و نشانه
صلى اهللا عليه و از پيمبر خدا . روا را زنده كندسنت معلوم را بميراند و بدعت ناگمراه كند و 

بيارنـد كـه نـه يـار دارد و نـه      روز رسـتاخيز پيشـواى سـتمگر را    : گفت ىسلم شنيدم كه م
ر لجـه  آنگـاه د . چرخد بچرخد چنانكه آسيا مىاو را در جهنم افكنند و در جهنم عذرپذير و 

ذاب خـدا سـخت اسـت و    و سطوت و خشم خدا بيم ميدهم كه عترا از خدا . جهنم فرو رود
شود  در اين امت پيشوايى كشته مىكه گويند پيشواى مقتول اين امت باشى دردناك مبادا 

شـود و   آشفته مىيابد و كار امت  پيكار ادامه مى كه به دنبال آن تا به روز رستاخيز كشتار و
خورند و درهم  و در آن غوطه مىگيرد  بينند كه باطل باال مى نمىشوند و حق را  پراكنده مى

  »شوند مى
سان نيز گويند اما اگـر تـو بـه جـاى مـن بـودى توبيخـت        ميدانم كه آنچه را گفتى ك«: عثمان گفت 

ام و حاجتى بر  ام كه رعايت خويشاوندى كرده ناروا نكرده. گفتم كردم و عيب تو نمى كردم و تسليمت نمى نمى
اى على ترا بخدا قسم، . ام ام و كسى همانند عامالن عمر را به عاملى گماشته ام و سرگردانى را پناه داده آورده
  »كه مغيرة بن شعبه آنجا نيست؟ نىميدا

  »آرى«: گفت
  »ميدانى كه عمر او را عامل كرد؟«: گفت
يشـاوند مـن اسـت بـه كـار      كنى كه ابن عامر را كـه خو  پس چرا مالمت من مى«: گفت» آرى«: گفت

  »ام گماشته
شـنيد   گماشت اگر سر و صـدايى در اطـراف وى مـى    ميدانى كه عمر هر كه را بواليتى مى«: على گفت

  »كنى، نسبت به خويشاوندانت رقت و ضعف دارى گرفت اما تو چنين نمى گوشمالش ميداد و سخت مى
  »آنها خويشاوند تو نيز هستند«: تعثمان گف
  ».منند، اما برترى با ديگران استآنها خويشاوندان نزديك «: على گفت

بود من نيز او را به كار شته ميدانى كه عمر در همه ايام خالفت خود معاويه را به كار دا«: عثمان گفت
  »گماشتم

  ».ترسيد كه يرفا غالم وى چنان مىترا بخدا ميدانى كه معاويه از عمر «: على گفت
  »آرى«: گفت

ايـن  : گويـد  كند و تو از اين خبـر دارى، مـى   خطر تو حل و فصل مى اما معاويه كارها را بى«: على گفت
  »نىك شنوى و با وى تغير نمى ، مىدستور عثمان است

ان برون شد و عثمان از پى او در آمد و به منبر نشست و پس از آن على از پيش عثم
را مرضى هست، آفت و مرض اين امـت  هر چيزى را آفتى هست و هر كارى  اما بعد،: گفت
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گوينـد و   مـى كننـد و خـالف در دل دارنـد،     تظاهر مىيبجويان طعنه زنند كه به مرافقت ع
جـز تيـره   . ر را خوش دارنـد شوند، آبگاه دو نخستين بانگ مىپيرو ميگويند چون شتر مرغ 

قافله عقب اند و از  در كارها فرو مانده. دو جز گل آلود نخواهند، كسى به راهشان نبرننوشند 
كرديد كه  گيريد كه از پسر خطاب پسند مى بخدا شما چيزهايى را بر من عيب مى. اند افتاده

ش از او ن و به زبان ميراندتان و چيزها را خوش يا نـاخو كوفتتان و به دست ميزدتا او بپا مى
و دسـت و زبـان از شـما    ماليمت كردم و شانه پيش شما بداشـتم  من با شما . پذيرفتيد مى

بخدا جمع من نيرومندتر است و يارانم نزديكترند و شمارم . با من جسور شديدبرگرفتم كه 
ام  مقابله شما آماده كـرده همگنانتان را به . ياييد، بياينداگر گويم ب. تر بيشتر است و شايسته

نشان دادم كه عادتم نبـود و سـخنانى   بشما دندان نمودم و رفتارى . ييدبيشتر از آنچه شما
. مگوييد شان مزنيد و عيبشان خويش بداريد، طعنه  زبان از واليتداران. گفتم كه نگفته بودم

بدون اين سخنان مـن از او   كرد خن مىام كه اگر با شما س بداشتهبخدا من كسى را از شما 
كارهـايى  مـن نيسـت كـه     شديد، چه حقى از شما فوت شده؟ بخدا اين تقصـير  مىخشنود 

از مال فزون آمده، چرا حق چيزى . ايد كرده و مخالفت او نمىكرده  ام كه سلف من مى كرده
  »؟ام كنم؟ پس براى چه پيشوا شدهخواهم  نداشته باشم در اين مازاد هر چه مى

. كنيم بخدا اگر بخواهيد اختالف خودمان و شما را به شمشير حواله مى«: آنگاه مروان برخاست و گفت
  :بخدا ما و شما چنانيم كه شاعر گويد

  يش را زير دست و پاى شما انداختمآبروى خو«
  »ها بنيان نهاديد شد و بر زباله خوابگاهتان دور

مگـر   مرا با يارانم واگذار كنى؟ چرا در اين باب سخن مىخاموش كه از خاموشى بمانى، «: عثمان گفت
  »به تو نگفته بودم سخن نكنى

  .مروان خاموش شد و عثمان از منبر فرود آمد
  .آنگاه سال سى و پنجم در آمد 

   سخن از حوادث سال سى و پنجم

  .از جمله حوادث اين سال آمدن مصريان به ذى خشب بود
  .واقدى نيز چنين گفته است. سال سى و پنجم بود حادثه ذى خشب به: ابو معشر گويد

   سخن از رفتن مصريان سوى ذى خشب و سبب رفتن عراقيان سوى ذو المروه

وى بـه  . اى از مردم صنعا بود و مـادرش كنيـزى سـياه بـود     بن سبا يهودى عبداهللا: يزيد فقعسى گويد
از . ده بود و قصد گمراه كردن آنهـا داشـت  روزگار عثمان مسلمان شده بود آنگاه در واليات مسلمانان سفر كر
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اما پيش هيچكس از مردم شام منظور . حجاز آغاز كرد، آنگاه به بصره رفت، سپس به كوفه، پس از آن به شام
از جملـه سـخنانى   . وى را از شام بيرون كردند كه سوى مصر رفت و آنجا بماند. خويش را انجام نتوانست داد

پذيرنـد كـه    گردد امـا نمـى   عجيب است كه كسان گويند عيسى باز مى«: د كهگفت اين بو كه به مصريان مى
  :گردد در صورتى كه خدا عز و جل در قرآن گفته محمد باز مى

  »85: 28معاد   ادك إِلىإِنَّ الَّذي َفرَض عَليك اْلُقرْآنَ َلر«
  .اهدت بردآنكه ابالغ اين قرآن را به عهده تو گذاشت به بازگشتنگاهى خو: يعنى

بـاره  جعت را براى مصريان وضع كرد و دربدينسان ر. تر است پس محمد از عيسى به بازگشت شايسته
اى بود، علـى نيـز وصـى محمـد      ىيك هزار پيمبر بود و هر پيمبرى را وص«: پس از آن گفت. آن سخن كرد

  »است
آنكه وصيت پيمبـر  « :تپس از آن گف» محمد خاتم پيمبران است، على نيز خاتم وصيان«: آنگاه گفت

سـت گرفـت،   خدا صلى اهللا عليه و سلم را اجرا نكرد و بر ضد على وصى پيمبر خدا قيام و كـار امـت را بـه د   
  »ستمگرتر از او كس نبود

اينك وصى پيمبر خدا حاضر اسـت در مـورد ايـن    . عثمان خالفت را به ناحق گرفت«: پس از آن گفت
نخست از بدگويى اميران خويش آغاز كنيد و به كار امر به معروف و نهى . كار قيام كنيد و اين را تغيير دهيد

  »شوند و به اين كار دعوتشان كنيداز منكر تظاهر كنيد تا مردم به شما متمايل 
آنگاه دعوتگران خويش را به هر سو فرستاد و به كسانى از مردم واليات كه تباهشـان كـرده بـود نامـه     

خواندند، اما به امر به معروف و نهى از منكـر   شتند و نهانى به منظور خويش مىآنها نيز به وى نامه نو. نوشت
برادرانشان نيز بـه آنهـا   . نوشتند ها مى به واليات در باره عيبجويى از واليتداران خويش نامه. كردند تظاهر مى
يـات خوانـده   نوشـتند كـه در وال   مردم هر واليت كار خويش را به مردم واليت ديگـر مـى  . نوشتند چنين مى

آنچـه  . گفتنـد  پراكنى كردند، منظورشان جز آن بود كـه مـى   كار به مدينه نيز رسيد و همه جا شايعه .شد مى
مردم هر شـهر  . كردند داشتند جز آن بود كه اظهار مى نمودند و آنچه نهان مى خواستند جز آن بود كه مى مى
  ».ايم ما از بليه همه مردم آسوده«: گفتند مىمردم مدينه ».ايم ما از بليه شهر ديگر آسوده«: گفتند مى

اى امير مؤمنان خبرهايى كه از جانب مـردم بـه مـا    «: كسان پيش عثمان آمدند و گفتند: طلحه گويد
  »رسد؟ تو نيز مىرسد ب مى

  »جز خبر سالمت چيزى به من نرسيدهنه بخدا «: گفت
  ».بگفتندبĤنها رسيده بود با وى  بما رسيده و خبرهايى را كه«: گفتند
  »شما شريكان منيد، راى شما چيست؟«: گفت

 راى ما اينست كه كسانى را كه مورد اعتماد به تو باشند واليات فرستى تا اخبار اين جماعـت «: گفتند
  »را بيارند
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پس، محمد بن مسلمه را خواست و سوى كوفه فرستاد، اسامة بن زيد را سوى بصره فرستاد، عمار بـن  
بن عمر را سوى شام فرستاد و جز اينان كسان ديگرى را به واليات روانـه   عبداهللا. ياسر را سوى مصر فرستاد

و سـران مسـلمانان و عامـه     اى مردم ما چيز ناروايى نديديم« :كرد كه همگى پيش از عمار بيامدند و گفتند
  »ديدند ايشان نيز نمي

  »ن عدالت كنند و بكارشان پردازندهمه سخن از كار مسلمانان است كه اميرانشا«: همه گفتند
بن سعد بن ابى سرح رسـيد و خبـر    عبداهللاعمار دير بماند چندانكه پنداشتند كشته شده، عاقبت نامه 

بن سودا و خالـد بـن    عبداهللاند كه  اند و به او پرداخته كشانيده داد كه جماعتى از مصريان او را سوى خويش
  .اند ملجم و سودان بن حمران و كنانة بن بشر از آن جمله

  :عثمان به مردم واليات نوشت: عطيه گويد 
ام كه در هر موسم حج پـيش مـن آينـد و از آغـاز خالفـت       عامالن را گفته: اما بعد«

ام، هر چه پيش من و عمال من آرنـد   نهى از منكر داشته خويش امت را به امر به معروف و
مـردم مدينـه بـه مـن     . گـذارم  دهم، حق خويش و عيالم را نيز به رعيت وا مـى  به مردم مى

خورند، هر كه نهانى كتـك خـورده يـا ناسـزا      شنوند و كتك مى اند كه كسان ناسزا مى گفته
يايد و حق خويش را اگر مربوط به شنيده و هر كه دعوى چيزى از اينگونه دارد بوقت حج ب

  »ه خدا بخشندگان را پاداش مي دهدمن و عامالن من است بگيرد، يا ببخشد ك
امت دچـار شـر   «: دو چون اين را در واليات خواندند مردم بگريستند و براى عثمان دعا كردند و گفتن

  »شده
بن سـعد بيامدنـد و    عبداهللاويه و بن عامر و معا عبداهللاعثمان كس به طلب عامالن واليتها فرستاد كه 

ايـن شـكايتها   ! واى شـما «: با آنها به مشورت نشست، سعيد و عمرو را نيز در كار مشورت شركت داد و گفت
چيست؟ اين شايعات از كجاست؟ بخدا بيم دارم كه اين سخنان ضد شما، راست باشد و اين را به حساب من 

  »بگيرند
اين جماعت به تو نرسيد؟ مگر نيامدند و كس رو به رو چيزى  مگر كس نفرستادى؟ مگر خبر«: گفتند

كـس را  . ايـن خبرهـا اسـاس نـدارد     .و نكوكار نيند. گويند و صداقت ندارند با آنها نگفت؟ نه، بخدا راست نمى
  ».نبايد شنيد و بدان اعتماد كرد توانى يافت كه چيز مشخصى بگويد، هر چه هست شايعه است كه نمى

  »يست؟راى شما چ«: گفت
خبـر القـامى    و بـه مـردم بـى   . اين خبرها ساختگى است كه محرمانه ميپردازند«: سعيد بن عاص گفت

  ».اى خويش از آن سخن كنندكنند كه بگويند و در انجمنه
  »عالج آن چيست؟«: گفت
  ».تگوها از آنها سرچشمه دارد كشتبايد اين جماعت را خواست و كسانى را كه اين گف«: گفت
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ه دهى آنچه بر عهده دارند از آنهـا بگيـر كـ    وقتى حق مردم را مى«: سعد بن ابى سرح گفتبن  عبداهللا
  ».اين از رها كردنشان بهتر است

رسـد و   ام كه از آنها جز خبر نيك به تو نمـى  اى و كسانى را برگماشته مرا واليتدار كرده«: معاويه گفت
  ».شناسند ناحيه خويش را بهتر مى اين دو مرد
  »ايد كرد؟چه ب«: گفت
  ».رفتار نيك«: گفت
  »گويى؟ اى عمرو تو چه مى«: گفت
اى، بايـد   كرد افزوده اى و بر آنچه عمر مى اى و راه سستى گرفته به نظر من با مردم نرمى كرده«: گفت

روش دو يار خويش را پيش بگيرى و آنجا كه سختى بايد سختى كنى و آنجا كه نرمى بايد نرمى كنى با آنها 
اما با همه نرمى پيش  مانند سختى بايد و با آنها كه نيكخواه مردمند نرمى بايد، واهى مردم باز نمىكه از بدخ

  ».اى گرفته
  :آنگاه عثمان برخاست و حمد خدا گفت و ثناى او كرد و گفت«
چيزى كـه  را درى هست كه از آن وارد شوند  همه آنچه را گفتيد شنيدم، هر كارى«

از آن نرمـى و مـدارا و تسـاهل    يد در پيش است و راه جلوگيرى داراز وقوع آن بر امت بيم 
اگر چيزى مانع تواند . كس عيب آن نيارد گفت  است مگر در كار حدود خدا تعالى ذكره كه

  .رسد مى است كه گشايش از آن مىشد نر
مردم و خويشتن داند كه از نيكخواهى  خدا مى. ردهيچكس بر ضد من دستاويزى ندا

عثمان بميرد و تحريك آن نكند «بخدا آسياى فتنه در گردش است، خوشا اگر  ام، باز نمانده
حقـوق خـدا تجـاوز شـد     بدهيد، ببخشيدشان و اگر بـه  م را بر كنار داريد، حقوقشان را مرد

  ».تساهل مكنيد
ز را به مدينه آورد، ابن عامر و سعيد نيز با او بـا  عبداهللاوقتى عثمان از مكه حركت كرد معاويه و : گويد

  :خواند گشتند و چون عثمان راهى شد حدى خوان كاروان شعرى به اين مضمون مى
  اند مركوبان الغر دانسته«

  كه امير پس از او على است
  زبير جانشينى مناسب است

  »و طلحه نيز
و بـه معاويـه   » .شـود  بخدا پس از او صاحب استر اميـر مـى  «: سپرد گفت كعب كه از پى عثمان راه مى

  .اشاره كرد
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از آن پس كه عثمان عامالن را در موسم حج فراهم آورد و معاويه پيش وى : در بن خليل اسدى گويدب
  .آمد پيوسته به طمع خالفت بود

  :و چون عثمان راهى شد حدى خوان گفت: گويد
  امير پس از او على است«

  »و زبير جانشينى مناسب است
و چون . مقصودش معاويه بود» .شود امير مىدروغ گفتى صاحب اسب سپيد، پس از او «: اما كعب گفت

رسـد   شوى، ولى بخدا خالفت به تو نمى بله پس از او امير مى«: خبر به معاويه رسيد از كعب پرسيد كه گفت
  .دل معاويه اثر كرد و اين سخن در» تا سخن مرا تكذيب كنى

ن فرستاد كه همه برفتند و وقتى عثمان به مدينه رسيد، اميران را به محل كارشا: رجاء بن حبوه گويد
و چون معاويه با عثمان وداع كرد از پيش وى برون آمد كه جامه سفر داشت . سعيد پس از آنها به جاى ماند

به چند تن از مهاجران گذر كرد كه طلحـه و زبيـر و علـى از آن    . و شمشير آويخته بود و كمان بشانه داشت
ميدانيـد  « :به آنها سالم كرد بر كمان خويش تكيه داد و گفـت  نزد ايشان ايستاد، از آن پس كه .جمله بودند

جويى داشتند و شما هر كدام از طايفه خود كسـى را داشـتيد كـه     كه وقتى بود كه كسان در كار امارت غلبه
كرد تا وقتى كه خدا عز و جل پيمبر  كرد و به كس اعتنا نداشت و مشورت نمى سر بود و به رأى خود كار مى

هللا عليه و سلم را بر انگيخت و پيروان وى را بوجود وى مكرم داشت كه بـر مهـاجران رياسـت    خويش صلى ا
اگر اين ترتيب را نگهدارنـد و  . يافتند و كارشان ميان خودشان شورى بود و برترى به سابقه و تقدم و كوشش

فرا دارند و امـارت را   كنند و اگر گوش به دنيا رعايت كنند كار بدست ايشان ميماند و مردم پيروى ايشان مى
از اين ديگرى . جويى خواهند از دستشان برود و خدا آنرا به كسى دهد كه از پيش سر قوم بوده است به غلبه

بترسيد كه خدا به تغيير دادن قادر است و در كار ملك خويش هر چه خواهد كنـد، ايـن پيـر سـالخورده را     
تـا  . ز او جانبدارى كه بودنش براى شما سـودمندتر اسـت  ميان شما بجا گذاشتم نيكخواه وى باشيد كنيد و ا

  .آنگاه با جمع وداع گفت و برفت» براى خودش
  ».ام هرگز در اين، خيرى نمي ديده من«: على گفت
  ».و تو از امروز مهمتر نبوده استنه، بخدا هرگز به نزد ما «: زبير گفت

بـا وى بـرفتم تـا پـيش عثمـان       عثمان كس به طلب طلحه فرسـتاد، مـن نيـز   : موسى بن طلحه گويد
  .رسيديم، على و سعد و زبير و عثمان و معاويه با هم بودند، معاويه حمد خدا كرد و ثناى او گفت چنانكه بايد

  .شما ياران پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم و برگزيدگان او هستيد«: آنگاه گفت
شـما يارتـان را بـدون زور و طمـع     اولياى كار اين امتيد و كس جـز شـما در ايـن كـار طمـع نـدارد،       

ايد، سن وى بسيار شده و عمرش برفته اگر در انتظار فرتوتى وى بمانيد چنـدان دور نيسـت، گرچـه     برگزيده
تر از آن دارد كه بدان جا رسد، سخنانى شايع شده كه بيم دارم از شما باشد، بعهده  اميدوارم خدا وى را مكرم
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در آن طمع آرند رفع كنم، مردم را بطمع كار خويش نيندازيد كه بخدا اگر  هايى را كه از او داريد من كه گله
  ».از شما دور شود
  »دانى؟ مادر تو چه مي اين به تو چه مربوط؟ بى«: على گفت

از مادر من سخن ميار كه بدتر از مادران شما نيست، اسالم آورد و با پيمبـر صـلى اهللا عليـه و    «: گفت
  »مرا بده، پاسخ گفتار سلم بيعت كرد

دو يـار مـن كـه    : كـنم  گويد، من از خودم و كارم با شما سخن مى ام راست مى برادرزاده«: عثمان گفت
پيش از من بودند با خودشان و كسانشان بمنظور رضاى خدا ستم كردند، پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم به 

اعمالى كه درباره اين مال انجـام   نزديكان خويش چيز ميداد، من خويشان عيالمند و تنگدست دارم و بعوض
پنداريد پس  ام و پندارم كه اين حق من است، اگر اين را خطا مى ميدهم در چيزى از آن گشاده دستى كرده

  »د كه دستور من تابع دستور شماستگيري
  »درست گفتى و نيك گفتى«: گفتند

گفتند كه مروان را بيست و پنجهزار  مى» .بن خالد بن اسيد و مروان را عطا دادى عبداهللا«: آنگاه گفتند
جمع خشنود شدند و رفتار عثمان را مقبول . و ابن اسيد را پنجاه هزار داده است و اين را از آنها پس گرفتند

  .شمردند و خشنود برفتند
اى امير مؤمنـان  «: ود به عثمان گفتمعاويه فرداى روزى كه وداع گفته بود و برون رفته ب: سيف گويد

م شـام از اطاعـت   از آن پيش كه كسانى به تو هجوم آرند كه تاب مقاومت نيارى با من به شام بيـا كـه مـرد   
  »اند بيرون نرفته

چـه شـاهرگم را    مجاورت پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم را بـه چيـزى نميـدهم، اگـر    «: عثمان گفت
  ».ببرند

  ».اى برايت رخ داد آماده باشند هفرستم كه اگر حادث دم شام را پيش تو مىپس سپاهى از مر«: گفت
من روزى مجاوران پيمبر خدا را بسبب سپاهى كه در مدينه اقامت گيرند تنـگ كـنم و مـردم    «: گفت

  »هجرت و نصرت را به سختى اندازم؟خانه 
  ».برند ىكشندت يا به تو هجوم م ىبخدا اى امير مؤمنان يا به غافلگيرى م«: گفت
  »گاهى نكو است دا مرا بس كه تكيهخ«: گفت

شتر تقسم كنان كجايند؟ آنگاه بيرون شد و بر جمع اصحاب پيمبر ! اى شتر تقسم كنان«: معاويه گفت
  ».سوى شام رفتبايستاد، پس از آن 

 و چنان بود كه مردم مصر با همدستان خويش از مردم كوفه و بصره و همه موافقان خـود نامـه  : گويد
بازگشت حاكمان را وعده كرده بودنـد امـا تنهـا مـردم      بر ضد حاكمان خويش بشورند و روز نوشته بودند كه
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كار جنگ كوفه با . كوفه قيام كردند كه يزيد بن قيس ارحبى آنجا بشوريد و ياران وى به دورش فراهم شدند
  .قعقاع بن عمرو بود كه سوى وى رفت و مردم، آنها را در ميان گرفتند

من و ايـن  . ترا با من و اين جمع چه كار است؟ بخدا من، گوش بفرمان و مطيعم«: يد به قعقاع گفتيز
خـواهيم كـه خاصـان قـوم بـا       بينى بر كنارى سـعيد را مـى   گروه هم آهنگ جماعتيم، اما من و اينان كه مى

  ».تقاضاى عامه موافقت كنند
ميخواستند رها كرد كه نتوانستند چيـزى جـز    و آنها را كه بر كنارى» اين با امير مؤمنان است«: گفت

فراهم آمـد و   ابوموسىپس از آن راه سعيد را گرفتند و او را از جرعه پس فرستادند و مردم بر . اين وا نمايند
  .عثمان او را به جاى گذاشت

توانستند سـوى مـردم واليـات رونـد بـه همدسـتان        و چون حاكمان باز گشتند سبائيان كه نمى: گويد
خويش بنگرند و چنين وا نمودند كه امـر   از مردم واليات نامه نوشتند كه سوى مدينه آيند تا در كار خويش

  .پرسند كه ميان مردم شيوع يابد و بر او ثابت شود كنند و از عثمان چيزهايى مى به معروف مى
خواهند و  ببينيد چه مى« :پس سوى مدينه آمدند و عثمان دو مرد مخزومى و زهرى را فرستاد و گفت

اين دو تن از آنها بودند كه عثمان تنبيهشـان كـرده بـود امـا رعايـت حـق كردنـد و        » از كار آنها آگاه شويد
دستخوش كينه نشدند و چون آمدگان اين دو تن را بديدند عقده از دل برگرفتند و منظور خويش را با آنهـا  

  .بگفتند
  »از مردم مدينه كى با شماست؟«: ددو فرستاده گفتن

  »سه كس«: گفتند
  »آيا جز اينان كسى هست؟«: رسيدندپ

  »نه«: گفتند
  »خواهيد بكنيد؟ چه مى«: پرسيدند

ايم از عثمان بپرسيم آنگاه پيش مردم باز  خواهيم چيزهايى را كه از پيش در خاطر انداخته مى«: گفتند
ه بعنوان حج برون شويم و بياييم گرديم و گوييم وى را معترف كرديم و از آن بيزارى نكرد و توبه نياورد، آنگا

  .كه عاقبت چنان شد» و اطراف او را بگيريم و خلعش كنيم و اگر مقاومت كرد خونش بريزيم
خدايا، اين كسان را عافيت «: پس، آن دو كس بازگشتند و قصه را به عثمان گفتند كه بخنديد و گفت

. عتبة بن ابى لهب تاخته و او را كوفته اسـت عمار بر عباس بن . بخش، كه اگر عافيت نبخشى تيره روز شوند
  ».شود ست، ابن سهله دچار بليه مىمحمد بن ابى بكر چنان مغرور است كه پندارد حقى بر او مقرر ني

آنگاه كوفيان و بصريان را پيش خواند و نداى نماز جماعت داد آنها پاى منبر و پيش وى بودند، يـاران  
ز بيامدند و عثمان را در ميان گرفتند و او حمد خدا گفت و ثناى او كرد و پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم ني

  .خبر آن جمع را با آنها بگفت و آن دو مرد به سخن ايستادند
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اينان را بكش كه پيمبر خدا گفته هنگامى كه مـردم پيشـوايى دارنـد هـر كـه بـراى       «: همگان گفتند
شما را «: عمر بن خطاب نيز گفته بود» اد، او را بكشيدخويشتن يا براى ديگرى دعوت كند لعنت خدا بر او ب

  ».ر او را بكشيد و من شريك شمايمكنم مگ حالل نمى
افتم مگر  كوشم و با هيچكس در نمى گذرم و در كار بينا كردنشان مى بخشم و درمى مى«: عثمان گفت

اند كه همانند شما از واقـع آن خبـر دارنـد ولـى      اينان چيزهايى گفته. آنكه مستوجب حد شود يا بكفر گرايد
اند در سفر نماز تمام  كنند، گفتهخبران بگردن من بار  كنند تا بنزد بى اند كه با من در باره آن سخن مى گفته

نمـاز را  ام آنجا بود به همين سـبب   بدانيد كه من به شهرى در شدم كه خانواده. كرد كرد و از پيش تمام نمى
  تمام كردم آيا چنين است؟

  »بله! خدايا«: گفتند 
سى را قرق بخدا مال ك. بخدا من قرق نكردم پيش از من قرق شده بود. اند قرق ايجاد كرد گفته«: گفت

نكردند، چيزهايى قرق شد كه بدست مردم مدينه بود و پس از آن نيز از رعيت منع نشد و خاص چهار پايان 
قرق شد تا ميان متصديان اموال زكات و ديگران نزاع نيفتد و باز هم كسى را از آن منع . زكات مسلمانان بود

بيش از دو شتر ندارم، نه گله شتر دارم، نـه گلـه    من خودم. كرد نكردند و دور نكردند مگر آنكه جز اينها مى
دو  وقتى خليفه شدم از همه عربان شتر و گوسفند بيشتر داشتم و اكنون گوسفند و شتر ندارم بجز. گوسفند

  »شتر براى حج، آيا چنين است؟
  ».بله! خدايا«: گفتند
ه قرآن يكى اسـت و از پـيش   بدانيد ك. ها بود و همه را بجز يكى كنار زد گويند قرآن نسخه مى«: گفت

  ».از او خواستند كه آنها را بكشدآرى، و «: گفتند» يكى آمده و من در اين كار تابع اينانم، آيا چنين است؟
حكم از اهل مكه بود پيمبر  .ام گويند من حكم را كه پيمبر خدا تبعيد كرده بود، پس آورده مى«: گفت

  »ا او را پس آورد، آيا چنين است؟دخدا او را به طايف تبعيد كرد و هم پيمبر خ
  »بله! خدايا«: گفتند
ام كه اليق و قابل قبول و مورد  اما كسانى را به كار گرفته. اى گويند جوانان را به كار گماشته مى«: گفت

در باره آنها بپرسيد، اينـان اهـل واليـت اوينـد، سـلف مـن       . اند اند، اينان از ناحيه عمل آنها آمده رضايت بوده
گوينـد در بـاره بكـار     تر از آنچه با مـن مـى   به پيمبر خدا نيز سخنانى سخت. نتر از آنها را به كار گماشتجوا

  »گويند آيا چنين است؟ ه با من مىتر از آنچ گماشتن اسامة بن زيد چيزها گفتند سخت
  »بله! خدايا«: گفتند
من غنايمى را كه ابن ابـى سـرح   گويند  گيرند كه از واقع آن خبر ندارند مى از كسان عيبها مى«: گفت

ابو بكر و عمـر نيـز   . من يك پنجم از خمس غنايم را به او بخشيدم كه يكصد هزار بود. ام گرفته بدو بخشيده
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سپاهيان گفتند اين را خوش ندارند و من آنرا پس گـرفتم و بـه خودشـان دادم در    . چنين كارى كرده بودند
  »كه حق آنها نبود آيا چنين است؟ صورتى
  »آرى؟«: فتندگ

اينكه دوستشان دارم موجب . گويند من كسان خاندانم را دوست دارم و به آنها چيز ميدهم مى«: گفت
بخشم و مال مسلمانان را به خويشتن  بخشم از مال خودم مى ستمى نشده بلكه حقشان را ميدهم و آنچه مى

بكر و عمر نيز بخششهاى بزرگ و مهم از در ايام پيمبر خدا و ابو . شمارم و هيچيك از كسان ديگر حالل نمى
ام در صورتى كه آن وقت ممسك و حريص بودم چرا اكنون كـه بـه سـن معمـولى خانـدانم       مال خودم كرده

گوينـد؟ بخـدا از هيچيـك از     ام ملحـدان چنـان مـى    ام و عمرم فنا شده و مال خودم را به كسانم داده رسيده
ام و جـز   ه اين سـخنان روا باشـد، هـر چـه بـوده بخودشـان داده      ام ك شهرها چيزى بيش از آنچه بايد نگرفته

چيزى از آن بر من حالل نيسـت و مسـلمانان، نـه مـن، آنـرا بـه صـاحبانش          اند كه خمسها پيش من نياورده
گوينـد   مى. خورم من از مال خودم روزى مى. اند و از مال مسلمانان يك سكه مسين يا بيشتر تلف نشده داده

اين زمينها هنگامى كه گشوده شد مهاجران و انصار در آن شركت داشتند، هـر كـه   . اى ادهبه كسانى زمين د
در محل فتوح اقامت داشت زمين خود را داشت و هر كه پيش كسان خود باز گشته بود حق وى ساقط شده 

 تقل كـردم من درباره سهم آنها از غنيمتى كه خدايشان داده بود نظر كردم و آنرا با رضايت خودشان من. بود
  ».كه اكنون در دست آنهاست نه من

و چنان بود كه عثمان مال و زمين خويش را ميان بنى اميه تقسيم كرده بود و فرزندان خويش را نيـز  
بمـردان خانـدان حكـم ده هـزار ده هـزار داد كـه        :از فرزندان ابى العاص آغاز كرده بود. همانند آنها داده بود

ويش نيز همانند آنها داد به بنى العاص و بنى العيص، و بنى حرب نيز قسمت يكصد هزار گرفتند بفرزندان خ
  .داد

خواستند بكشندشان اما عثمان رهاشان كـرد كـه    عثمان با اين جماعت نرمى كرد مسلمانان مى: گويد
گـاه   همديگر نوشتند كه وعدهه برفتند و سوى ديارشان باز گشتند كه با حاجيان بعنوان حج باز آيند و نامه ب

و چون ماه شوال سال سى و دوم در آمد همانند حاجيان بيامدنـد و نزديـك   . شما به ماه شوال بيرون مدينه
  .مدينه منزلگاه كردند
وقتى ماه شوال سال سى و پنجم در آمد مردم مصر به چهار گروه آمدند با چهار امير، : ابو عثمان گويد

عبد الرحمان بن عديس بلـوى و كنانـة بـن بشـر      .د هزارآنكه كمتر كند گويد ششصد و آنكه بيشتر كند گوي
ليثى و سودان بن حمران سكونى و فتيره بن فالن سكونى سر گروهها بودند و ساالر جمع غافقى بـن حـرب   

ندا بـن  . روند بلكه بعنوان حج برون شده بود جرئت نكرده بودند به مردم بگويند كه براى پيكار مى. عكى بود
ا بود، مردم كوفه نيز به چهار گروه بيرون شده بودند، زيد بن صوحان عبدى و اشتر نخعى سودا نيز همراه آنه

بن اصم بنى عامرى سر گروهها بودند شمارشـان هماننـد مـردم مصـر بـود و       عبداهللاو زياد بن نضر حارثى و 
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ى و ذريـح بـن   حكيم بن حبله عبد. مردم بصره نيز به چهار گروه بيرون شدند .ساالر جمع عمرو بن اصم بود
عباد عبدى و بشر بن شريح قيسى و ابن مخرش ابن عبد عمرو حنفى سران گروهها بودند شمارشان هماننـد  
مردم مصر بود و ساالر جمع حرقوص بن زهير سعدى بود و اين بجز كسـانى بـود كـه از مـردم ديگـر بĤنهـا       

  .پيوسته بودند
قيام . خواستند خواستند، مردم كوفه زبير را مى خواستند، مردم بصره طلحه را مى مردم مصر على را مى

پنداشت برد با اوست و  كرده بودند و در كار قيام متفق بودند اما در مورد كسان پراكنده بودند و هر گروه مى
  .گيرد كار وى، نه ديگران، سرانجام مى

آمدنـد و  وقتى به سه منزلى مدينه رسيدند جمعى از مردم بصره پـيش رفتنـد و در ذو خشـب فـرود     
جمعى از مردم كوفه در اعوص فرود آمدند، جمعى از مردم مصر نيز پيش آنها رفتند اما عامه مصريان در ذو 

شتاب نكنيد «: بن اصم ميان مردم مصر و بصره رفت و آمد كردند و گفتند عبداهللازياد بن نضر و . المره بودند
اند، بخدا اگر مردم مدينه از ما ترسـيده   ضد ما اردو زدهايم بر  تا ما به مدينه رويم و وضع را ببينيم كه شنيده

تر  باشند و بى آنكه از كار ما خبر يافته باشند براى جنگ ما آماده شده باشند وقتى از كار ما خبر يابند سخت
ايم نادرست باشـد بـا خبـر     اگر براى جنگ ما آماده نشده باشند و چيزى كه شنيده. شوند و كارمان تباه شود

  ».گرديم ش شما باز مىپيدرست 
  »برويد«: گفتند

آهنـگ  «: آن دو كس وارد مدينه شدند و همسران پيمبر خدا و على و طلحه و زبير را بديدند و گفتند
و بـراى جماعـت از آنهـا    » .ايم خواهيم خليفه بعضى عمال ما را بر كنار كند براى همين آمده حج داريم و مى

آنگـاه تنـى   . و آن دو باز گشتند» تخمها جوجه نشود«: كردند و گفتنداجازه ورود خواستند كه همگى دريغ 
چند از مردم مصر پيش على آمدند و تنى چند از مردم بصره پيش طلحه آمدند و تنى چنـد از مـردم كوفـه    

جنگـيم و جمعشـان را پراكنـده     اگر با يار ما بيعت نكنند با آنهـا مـى  «: گفتند پيش زبير آمدند، هر گروه مى
  »كنيم بريم و غافلگيرشان مي م آنگاه حمله ميكني مى

دارى بـه   مصريان پيش على آمدند كه با اردويى به نزديك سنگهاى روغنگيرى بود، حله نازك حاشـيه 
على حسن را پيش . تن داشت و پارچه يمنى سرخ به سر پيچيده بود و شمشير آويخته بود و پيراهن نداشت

مصريان بـه او  . پيش وى بود و خود او نزديك سنگهاى روغنگيرى بودعثمان فرستاده بود كه با كسان ديگر 
اهل صالح دانند كـه  «: سالم گفتند و خواستند با وى بيعت كنند اما على بر آنها بانگ زد و براندشان و گفت

د برويـد كـه خـدا همراهتـان     انـ  سپاه ذى المروه و ذو خشب به زبان محمد صلى اهللا عليه و سلم لعنت شده
  ».نباشد

  .و بدينسان از پيش على برفتند» خوب«: گفتند
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بصريان نيز پيش طلحه رفتند كه با جمعى ديگر در نزديكى على بود و دو پسر خويش را پيش عثمان 
مؤمنان دانند «: سالم گفتند و خواستند با او بيعت كنند كه بر آنها بانگ زد و براندشان و گفت. فرستاده بود

  ».اند اهللا عليه و سلم لعنت شده ذو خشب و اعوص به زبان محمد صلى كه سپاه ذو المره و
را پيش عثمان فرستاده بود،  عبداهللاكوفيان پيش زبير رفتند كه وى نيز با جمعى ديگر بود و پسر خود 

 مسلمانان دانند كه سپاه ذو«: سالم گفتند و خواستند با او بيعت كنند كه بر آنها بانگ زد و براندشان و گفت
  »اند ى اهللا عليه و سلم لعنت شدهالمروه و ذو خشب و اعوص به زبان محمد صل

گردند و از ذو خشب و اعوص حركـت كردنـد و بـه     آنگاه همه جمع برفتند و چنان وانمودند كه باز مى
ز مردم مدينه نيـ . اردوگاههاى خويش رفتند كه در سه منزلى بود تا مردم مدينه پراكنده شوند آنگاه باز آيند

پس از رفتن آن جماعت پراكنده شدند و آنها كه به اردوگاههاى خـويش رسـيده بودنـد بـاز آمدنـد و مـردم       
مدينه را غافلگير كردند و ناگهان در اطراف مدينه تكبير بلند شد و جمع آمدگان، در محل اردوهـاى مدينـه   

  ».ن استهر كه دست بدارد در اما«: جاى گرفتند و عثمان را محاصره كردند و گفتند
هاى خويش بودند و مخالفان كسى را از سخن  كرد مردم مدينه در خانه عثمان چند روز امامت نماز مى

كردن باز نميداشتند، گروهى از مردم مدينه سوى آنها آمدند و سخن كردند على نيـز در آن ميانـه بـود كـه     
  »پس آمديد و از رأى خويش بگشتيد؟چرا پس از رفتن و باز گشتن «: گفت

  »ى گرفتيم كه درباره كشتن ما بودا از پيكى نامه«: گفتند
كوفيـان و  . طلحه نيز پيش آنها آمد، بصريان نيز چنين گفتند، زبير نيز بيامد و كوفيان چنـين گفتنـد  

  .كنيم، گويى قرارى داده بودند كنيم و به حمايتشان قيام مى گفتند ما برادرانمان را يارى مى بصريان مى
شما كه چند منزل رفته بوديد و سوى مـا بـاز آمديـد از    ! ردم كوفه و اى مردم بصرهاى م«: على گفت

  »اند سامان داده اند، بخدا اين كارها را در مدينه كجا دانستيد كه مردم مصر چه ديده
  ».هيم، بايد از خالفت كناره گيردخوا خواهيد حساب كنيد، ما اين مرد را نمى هر چه مي«: گفتند

خواست پـيش عثمـان    هر كه مى. كردند كرد، آنها نيز به وى اقتدا مى مان امامت نماز مىدر اين اثنا عث
داشـتند، در مدينـه پراكنـده     جماعت آمدگان كس را از سخن بـاز نمـى  . اعتنا بود رفت و او به جماعت بى مى

  .شدند بودند و مردم را از فراهم شدن مانع مى
  :كمك خواست به اين مضمون عثمان به مردم واليات نامه نوشت و از آنها

  بنام خداى رحمان رحيم«
بيم رسان بود و آنچه را به حق فرستاد كه بشارت آور و اما بعد، خدا عز و جل محمد 

د و تكليفى را كه به عهده داشت بسر برده بوده بود ابالغ كرد، آنگاه برفت و را خدا فرمان دا
و حرام و توضيح امور مقرر بود و بدلخواه نهاد كه شامل حالل كتاب خدا را ميان ما به جاى 

مـرا  و بكـر و عمـر خليفـه بودنـد، آنگـاه      پس از آن اب. كسان آنرا روان كرده بود  و نابدلخواه
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شورى با رضايت خودشـان و  رضاى امت وارد شورى كردند و اهل آنكه بدانم و بخواهم با  بى
نسـتند و  دند و كارها كردم كه دابر من اتفاق كرآنكه طلب كرده باشم يا بخواهم،  مردم، بى

و . اله رو بودم نه اهل تكلفبودم نه مبتكر، مقلد بودم نه مبدع، دنبمنكر آن نبودند كه تابع 
سـببى جـز   ها و هوسها نمودار شد كـه   ، كينهكارها ديگر شد و اهل شر سر برداشتندچون 

ويز چيزهـايى را  حجت و دستا بىچيزى خواستند و چيز ديگر گفتند، اجراى قرآن نداشت، 
ه مـردم  بودند و نيز چيزهايى را عيب گرفتند كـ عيب گرفتند كه بر آن رضايت داده بر من 

من صبورى كردم و سـالها دسـت از   . بايست بودند و جز آن نمىمدينه از آن رضايت داشته 
بر خداى عز و جل افزون شد و در  شنيدم تا جرئتشان ديدم و مى آنها بداشتم و همچنان مى

هجوم آوردند، ه ما ورت پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم و حرم وى و سرزمين هجرت بمجا
احزاب يا مهاجمان احد، جـز آنكـه   وستند كه همانند احزابند در جنگ بدويان نيز به آنها پي

  »هر كه تواند سوى ما آيد، بيايدپس، . كنند سخن ديگر مى
معاويه، حبيـب بـن مسـلمه فهـرى را فرسـتاد،      : دندنامه به مردم واليات رسيد و با هر وسيله راهى ش

بن ابى اوفى و حنظلة بن ربيـع   عبداهللاقعقاع بن عمرو و . بن سعد معاويه بن حديج سكونى را فرستاد عبداهللا
بن مسروق بن  عبداهللاكردند، از تابعان نيز ياران  تميمى و امثال آنها كسان را به يارى مردم مدينه ترغيب مى

بن حكيم و امثالشان به ترغيب كسان پرداخته بودنـد كـه    عبداهللاجدع و اسود بن يزيد و شريح بن حارث و 
انديشه، امـروز   .سخن، امروز بايد نه فردا! اى مردم«: گفتند گذشتند و مى رفتند و بر انجمنها مى در كوفه مى

  »حرام، به طرف خليفه و حافظ امورتان حركت كنيد نيكوست و فردا زشت، پيكار، امروز حالل است و فردا
در بصره نيز از ياران پيمبر، عمران بن حصين و انس بـن مالـك و هشـام بـن عـامر و امثـال آنهـا بپـا         

از تابعان، نيز كعب بن سور و هرم بن حيـان عبـدى و امثالشـان    . گفتند خاستند كه سخنانى همانند اين مى
ام از ياران پيمبر عبادة ابـن صـامت و ابـو دردا و ابـو امامـه و امثالشـان بپـا        در ش. گفتند اينگونه سخنان مى

از تابعان نيز شريك بن خباشه نميرى و ابو مسلم خوالنى و عبد  .گفتند خاستند و سخنانى از همين گونه مى
  .الرحمان بن غنم چنين كردند، در مصر نيز حارثه و امثال وى بپاخاستند

كنندگان، بازگشت شورشيان را ديده بودند و به واليات خـويش بـاز آمـده     چنان بود كه بعضى ترغيب
  .بودند

به يك روز جمعه كه مصريان به مسجد پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم آمده بودند عثمان بيامد و بـا  
دانند كه  را، خدا را، مردم مدينه مى اى گروه مخالف خدا«: يستاد و گفتمردم مدينه نماز كرد آنگاه بر منبر ا

 ايد، خطاها را به كار صواب محو كنيد كه خدا عز و جـل  شما به زبان محمد صلى اهللا عليه و سلم لعنت شده
  ».كند بد را جز به نيكو محو نمى
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حكـيم بـن حبلـه او را بگرفـت و     » .دهـم  من به اين، شهادت مى«: محمد بن مسلمه برخاست و گفت
  .بنشاند

از طرف ديگر محمد بن ابى قتيره بر او » قرآن را به من بده«: گفتپس از آن زيد بن ثابت برخاست و 
قوم بشوريدند و ريگ به مردم پرانيدند تا همه را از مسجد بيـرون  . جست و بنشانيدش و سخنان زشت گفت

  .اش بردند كردند و ريگ به عثمان پرانيدند تا غش كرد و از منبر افتاد كه او را برداشتند و به خانه
محمـد بـن ابـى    : داشتند و با آنها رفت و آمد داشتند سه كس از مردم مدينه اميد يارى مى مصريان از

  .بكر و محمد بن ابى حذيفه و عمار بن ياسر
جماعتى از مردم مدينه بپا خاستند و جنگ را آماده شدند كه سعد بن مالك و ابـو هريـره و زيـد بـن     

  .سوگند داد كه بروند و برفتند كس فرستاد واما عثمان . ثابت و حسن بن على از آن جمله بودند
آنگاه على عليه السالم پيش عثمان آمد، طلحه نيز بيامد، زبير نيز بيامد كه چـون از منبـر افتـاده بـود     

  .هاى خويش رفتند حال او را پرسيدند و از وضع شكوه كردند سپس به خانه
  »ضور داشتى؟هنگام محاصره عثمان حآيا «: از حسن پرسيدم: ابن عمرو گويد

زدم  آرى، من نوجوان بودم و با همگنانم در مسجد بوديم و چون سر و صدا بسيار ميشد زانو مى«: گفت
جمعـى از اهـل مدينـه بـر آنهـا      . خاستم، آن جماعت بيامدند و در مسجد و اطراف آن جاى گرفتند يا بر مى

كردند در اين اثنا كـه اطـراف در    تهديد مىكردند آنها نيز مردم مدينه را  فراهم شدند و كارشان را تقبيح مى
عثمان به منبر رفـت و حمـد خـدا    . كردند عثمان نمودار شد، گويى آتشى بود كه خاموش شد سر و صدا مى

بـه  . گفت و ثناى او كرد يكى برجست و ديگرى او را بنشانيد، ديگرى برخاسـت و يكـى ديگـر او را بنشـانيد    
كـرد آنگـاه    بيست روز امامت نماز مـى . د و او را برداشتند و به خانه بردندعثمان ريگ پرانيدند تا از منبر افتا

  ».مانع نماز كردن وى شدند
از آن پس كه جماعت در مسجد جاى گرفتند، عثمان سى روز امامت نماز كرد، آنگـاه  : ابو عثمان گويد

وى بودند پيشواى نمـاز  مانع نماز كردن وى شدند و غافقى ساالرشان كه مصريان و كوفيان و بصريان مطيع 
نشست جـز   شد و جايى نمى هاى خويش بماندند و كس بيرون نمى مردم مدينه پراكنده شدند و در خانه. شد

محاصره چهل روز بود كه در اثناى آن قتل . آنكه شمشير بهمراه داشت كه از مزاحمت جماعت محفوظ ماند
داشـته   پيش از آن بمدت سـى روز دسـت مـي   . هادندنيز بود و هر كه به آنها اعتراض ميكرد سالح در او مين

  .بودند
به نقـل از ابـو سـعيد      درباره مناظره قوم با عثمان و سبب محاصره وى روايت ديگر هست كه ابو نضره

اى  اند، بطرف آنها آمد و در دهكده عثمان شنيد كه فرستادگان مردم مصر آمده: وابسته ابو اسيد انصارى گويد
د بيرون مدينه جاى گرفت و چون مصريان خبر يافتند بطرف محلى آمدنـد كـه عثمـان    كه متعلق به وى بو

  .آنجا بود
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بگـو  «: آمدنـد گفتنـد   وقتى به نـزد وى . عثمان خوش نداشت كه اينان در مدينه پيش وى آيند: گويد
  »مصحف بيارند

  »عثمان بگفت تا مصحف بياوردند«: گويد
  .ناميدند هفتم مىكه سوره يونس را » هفتم را بازكن«: گفتند
  :عثمان سوره را بخواند تا به اين آيه رسيد كه: گويد

» أَم نَ لَُكمأَذ اللًا، قُلْ آللَّهح راماً وح ْنهم لُْتمعقٍ َفجمن رِز ما أَْنزَلَ اهللا لَُكم ُتمأَيقُلْ أَ رَلى اهللا َتْفتَـرُونَ  ع
10 :59«.  

ايد، بگو آيا خدا  كه خدا نازل كرده و از آن حاللى و حرامى قرار داده اين روزى: بگو، بمن بگوييد: يعنى
  بنديد؟ بشما اجازه داده يا بخدا دروغ مى

  »همينجا توقف كن«: گفتند
  »بندى؟ ه داده يا به خدا دروغ مىاى آيا خدا به تو اجاز ها كه نهاده اين قرق«: آنگاه گفتند

  »نزول يافتهدرباره فالن و بهمان قبول كن، آيه «: گفت
عمر پيش از من براى شتران زكات قرق نهاد و چون من خليفه شدم شتران صدقه بيشتر «: آنگاه گفت

  ».د و من قرق را افزودم، قبول كنش
درباره فالن و بهمان نازل  قبول كن، آيه«: گفت كردند و او مى جمع به حكم آيه باو اعتراض مى«: گويد

  ».شده
  .كرد به سن تو بود ن مىو آنكه با عثمان سخ: گويد

در روايت ديگر هسـت كـه     اين سخن را ابو سعيد به من گفت و من هنوز ريش نداشتم: ابو نضره گويد
  .آن وقت سى سال داشتم

از خدا آمرزش «: آنگاه اعتراضات ديگر كردند كه جواب گفتن نيارست و بدان معترف شد و گفت: گويد
  »برم اهم و به پيشگاه او توبه مىخو مى

  »خواهيد؟ چه مى«: گاه به جمع گفتآن: گويد
  .ز او پيمان گرفتند و شرطى نهادندا«: نضر گويد

هنگى كند مخالفت نكنند و از همـĤ  عثمان از آنها قول گرفت كه مادام كه به شرط آنها عمل مى: گويد
  .جماعت مسلمانان بيرون نشوند

  »خواهيد؟ چه مى«: نگاه عثمان گفتآ
كه مردم مدينه مقررى نگيرند كه اين مـال از آن كسـانى اسـت كـه بـر سـر آن       خواهيم  مى«: گفتند

  ».دان اند و از آن پيرانى است كه ياران پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم بوده جنگيده
  .بدين خشنود شدند و با وى سوى مدينه آمدند: گويد
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هاى مـن بهتـر از ايـن گـروه     شـ اى براى لغز هيچ گروه فرستاده«: عثمان به سخن ايستاد و گفت: گويد
  ».نبود

هـر كـه زراعـت دارد    . جهت از اين فرستادگان مصر بيمناك بودم بى«: در روايت ديگر هست كه گفت
اين مال از . سوى زراعت خود رود و هر كه گوسفند دارد به شير دوشى رود، بدانيد كه مالى به نزد ما نداريد

صلى اهللا عليـه و سـلم    آن اين پيران است كه ياران پيمبر خدااند و از  آن كسانى است كه بر سر آن جنگيده
  ».اند بوده

  ».اين حيله بنى اميه است«: گفتندمردم خشمگين شدند و : گويد
آنگاه فرستادگان مصر خشنود برفتند و در راه سوارى را ديدند كه به راه آنها ميĤمد و از آنها جدا : گويد

  .كرد وجه خويش مىآمد و آنها را مت شد، سپس باز مى مى
  »روى قضيه تو چيست؟ كار تو چيست؟ گويى به كارى مى«: گفتند
  »روم مؤمنانم كه سوى عامل مصر مىمن فرستاده امير «: گفت
گفت كه  اى از زبان عثمان يافتند كه مهر وى داشت و به عامل مصر مى پس او را بكاويدند و نامه: گويد

  .و يك پا از دو سوى ببرداينان را بياويزد يا بكشد يا يك دست 
بينى كه دشـمن خـدا    مى« :آنها نيز باز گشتند و سوى مدينه آمدند و پيش على رفتند و گفتند: گويد

  ».را حالل كرده با ما پيش وى بيادرباره ما چنين و چنان نوشته، خدا خون وى 
  ».آيم بخدا با شما پيش وى نمى«: گفت

  »پس چرا به ما نامه نوشتى؟«: تندگف
  ».ام دا هرگز نامه به شما ننوشتهبخ«: تگف

بـه خـاطر ايـن    «: ديا گفتنـ » !كنيد به خاطر اين جنگ مى«: آنها به همديگر نگريستند و گفتند: گويد
  »!ايد خشم آورده
  .اى رفت على از مدينه برون شد و سوى دهكده: گويد

  ».اى نوشتهباره ما فالن و بهمان در«: مصريان پيش عثمان رفتند و گفتند: گويد 
يا دو مرد مسلمان بر ضد من شهادت داده باشند يـا بخـدايى كـه جـز او     : يكى از دو چيز بايد«: گفت

  »ام ام و ندانسته م و امال نكردها خدايى نيست قسم خورم كه ننوشته
  »انگشتر همانند انگشتر نقش زنند دانيد كه نامه از زبان كسى نويسند و«: آنگاه گفت

و او را . »اى خداوند خون تو را حالل كرده اى و از قرار بگشته كنون كه پيمان شكستهبه خدا ا«: گفتند
  .محاصره كردند

گفته كه قسمتى از آن  ولى واقدى درباره آمدن مصريان و منزل گرفتنشان در ذو خشب مطالب بسيار
از جمله مطالـب  . تمرا از پيش ياد كردم و قسمتى را ياد نكردم كه زشت است و ياد كردن آن را خوش نداش
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وى روايتى است كه از ابو عون وابسته مسور آورده كه عمرو بن عاص عامل مصر بـود، عثمـان او را از خـراج    
و . آنگاه نماز را نيز بـوى داد . بن سعد بن ابى سرح را بر خراج گماشت عبداهللابرداشت و بكار نماز گماشت و 

: روزى عثمان او را پيش خواند و خلـوت كـرد و گفـت   . تگف چون عمر بن عاص به مدينه آمد بد عثمان، مى
كار تو همان سال اول بود، بد من ميگـويى و  . ات شپش گرفته چه زود جيبهاى جبه) نابغه(اى پسر روسبى «

  »كردى عمل نداشته بودى چنين نمى با من دورويى ميكنى؟ بخدا اگر اخذ و
اى اميـر  . ليان خويش ميرسانند نادرست اسـت گويند و به وا بسيارى چيزها كه مردم مى«: عمرو گفت

  »ن در كار رعيت خويش از خدا بترسمؤمنا
  ».ات بود به كارت گماشتم در بارهبخدا با وجود انحراف تو و بگو مگوها كه «: عثمان گفت
  ».و وقتى درگذشت از من راضى بود عامل عمر بن خطاب بودم«: عمرو گفت

عمر از تو مواخذه ميكردم راست ميرفتى ولى با تو نرمى كردم و بخدا اگر من نيز مانند «: عثمان گفت
سـم كـس و كـار بيشـتر از تـو      بخدا من در جاهليت و از آن پيش كه به ايـن قـدرت ر  . بر من جرات آوردى

  ».داشتم
حمد خدايى را كه ما را به محمـد صـلى اهللا عليـه و سـلم مكـرم      . از اين سخنان درگذر«: عمرو گفت

خدا عاص از پدر تـو معتبرتـر   ، عاص بن وائل را ديده بودى، من نيز عفان را ديده بودم، بداشت و هدايت كرد
  ».بود

  »ما را بياد جاهليت چه كار«: گفتعثمان شكسته شد و : گويد
رو اى امير مؤمنان كارت به جايى رسيده كه عمـ «: وقتى عمرو برون شد و مروان در آمد و گفت: گويد

  »ند؟ك بن عاص پدرت را تحقير مى
  ».از اين سخن درگذر، هر كه از پدر كسان سخن آرد، از پدرش سخن آرند«: گفت

رفت و او را بر ضـد عثمـان    يكبار پيش على مى: توز بود وقتى عمرو از پيش عثمان در آمد كينه: گويد 
بر ضد  رفت و او را بر ضد عثمان تحريك ميكرد، يكبار پيش طلحه او را كرد، يكبار پيش زبير مى تحريك مى

  .كرد گزاران ميرفت و از اعمال عثمان سخن مي عثمان تحريك ميكرد، پيش حج
و چون محاصره اول عثمان رخ داد عمرو از مدينه برون شد و سوى زمينى رفت كه در فلسطين : گويد

ر عفـان بمـا   آنچـه از پسـ  «: داشت بنام سبع و در قصر خويش كه عجالن نام داشت منزل گرفـت و ميگفـت  
  ».يرت آور استميرسد ح

و سالمة بن روح جـذامى نيـز بـا     عبداهللايك روز كه در قصر خويش نشسته بود و دو پسرش محمد و 
  »و بانگ زد كه مرد از كجا ميĤيد؟وى بودند سوارى بر آنها گذشت، عمرو با

  ».از مدينه«: گفت
  .منظورش عثمان بود» آن مرد چه شد؟«: گفت
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  »بوددر محاصره بود و محاصره سخت «: گفت
  ».آتش باشد گورخر باد رها مي كند ميگويند، وقتى داغ در عبداهللامرا ابو «: گفت
آن مـرد چـه   «: عمرو همچنان در آنجا نشسته بود تا سوارى ديگر بر او گذشت و عمرو بانـگ زد : گويد

  .منظورش عثمان بود» شد؟
  »كشته شد«: گفت

سـت بمـالم بـازش ميكـنم بـر ضـد او تحريـك        ميگويند، وقتى به دملى د عبداهللامرا ابو «: عمرو گفت
  »كردم كردم تا آنجا كه چوپان را در ميان گوسفندانش بر سر كوه تحريك مى مى

ه آنـرا شكسـتيد، چـرا    اى گروه قرشيان ميان شما و عربان درى محكم بـود كـ  «: سالمة بن روح گفت
  »چنين كرديد؟

  »كار حق برابر باشندم و مردم در ميخواستيم حق را از تسلط باطل در آري«: گفت
ناخواهرى عثمان، ام كلثوم دختر عقبة بن ابى معيط، زن عمرو بود و وقتى عثمان او را عزل كرد : گويد

  .از وى جدا شد
محمد بن ابى بكر و محمد بن ابى حذيفـه در مصـر بـر ضـد     : بن محمد به نقل از پدرش گويد عبداهللا

ه عبد الرحمان بن عديس بلوى با پانصد كس روان شـدند  عثمان تحريك ميكردند، قيام مصريان چنان بود ك
بن سعد بـن ابـى سـرح يكـى را      عبداهللاو چنان وانمودند كه آهنگ عمره دارند، در ماه رجب حركت كردند، 

انـد و   فرستاد كه يازده روزه راه را طى كرد و به عثمان خبر داد كه ابن عديس و يارانش سوى وى روان شده
تا عجرود همراه آنها آمده و باز گشته و محمد چنين وانموده و گفته كه قوم به آهنگ  محمد ابن ابى حذيفه

  .اند، اما در خفا گفته كه جماعت سوى پيشواى خويش ميروند كه اگر كناره نگرفت او را بكشند عمره رفته
د هنـوز  ابن سعد رسـي  عبداهللاوقتى فرستاده . مصريان منزلها را پيمودند تا در ذى خشب جاى گرفتند

جمعى از مردم مصر به پندار خويش آهنگ عمره دارند امـا مقصودشـان   «: مصريان نرسيده بود، عثمان گفت
اند كه سر فتنه دارند و منتظر مرگ منند، بخدا اگر بميرم آرزو كنند كه  كسان تحريكشان كرده. عمره نيست

شود و دشمنى و تبعيض نمايان شود و عمرم دراز شده بود و بجاى هر روز سالى بود، از بس كه خون ريخته 
  ».احكام دگرگون شود

وقتى جماعت در ذى خشب فرود آمدند خبر آمد كه قصد دارند اگر عثمان كناره گيرى نكرد او : گويد
فرستاده آنها شبانه پيش على و پيش طلحه و پيش عمار ابن ياسر آمد، محمد بن حذيفه بوسـيله  . را بكشند
و چون عثمان از قضايا خبر يافت بـه  . وى آوردند اما بگشود  نوشته بود كه نامه را پيشاى براى على  آنها نامه

اى پسر عمو براى من مفرى نمانده، خويشاوند نزديك توام و حقى بزرگ بر تو دارم، « :خانه على آمد و گفت
نزلتى هست و سخن دانم كه ترا پيش اينان م. اند و بمن هجوم خواهند آورد بينى آمده اين قوم چنان كه مى
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خـواهم وارد مدينـه شـوند كـه      خواهم كه سوى ايشان روى و بازشان گردانى كه نمـى  ترا گوش ميكنند، مى
  ».ورتر شوند و ديگران نيز بشنوندجس

  »بازشان گردانم كه چه شود؟«: گفتعلى 
  »ار كنم و از دستور تو تخلف نكنمكه من به اشاره و رأى تو ك«: گفت

ما ميگوييم و تو چيـز   .ام هر بار ما ميرويم و تو سر خويش ميگيرى ا تو سخن كردهبارها ب«: على گفت
همه اينها كار مروان بن حكم و سعيد بن عاص و ابن عـامر و معاويـه اسـت كـه اطاعـت آنهـا       . ديگر ميگويى

  ».عصيان مناى و  كرده
  »شوم كنم و مطيع تو مى ف آنها مىديگر خال«: عثمان گفت

آنگـاه  . ر بن ياسر را پيش خواند و با وى سخن كرد كه همراه على برود اما نپـذيرفت عثمان، عما: گويد
  .سعد بن ابى وقاص را پيش خواند و با وى سخن كرد كه پيش عمار رود و به او بگويد كه همراه على برود

ايـن   اى ابو اليقظان، چرا نميروى؟ اينك على ميرود، بـا او بـرو و  «: سعد پيش عمار رفت و گفت: گويد
  »ز اين از اين بهتر نخواهى رفتجماعت را از پيشوايت باز گردان كه به پندار من راهى بهتر ا

از پى سـعد بـرو ببـين    « :عثمان كثير بن صلت كندى را كه از ياران وى بود پيش خواند و گفت: گويد
  ».سخ ميدهد و زود پيش من باز گردسعد به عمار چه ميگويد و او چه پا

عمـار كـه او را   . فت، سعد با عمار به خلوت بـود و او چشـم خـود را بـه سـوراخ در نهـاد      كثير بر: گويد
نشناخته بود برخاست و چوبى بدست داشت كه آنرا وارد سوراخ كرد، كثير چشم از سوراخ برداشـت و جامـه   

  .به چهره كشيد و شتابان برفت
كشيك مرا ميكشى و سـخن مـرا   ! يزاى ناچيز و پسر مادر ناچ: عمار نشان پاى او را شناخت و بانگ زد

بخدا اگر دانسته بودم تويى چشمت را با اين چوب كور ميكردم كه پيمبر خدا صلى اهللا عليه ! گيرى گوش مى
  .و سلم اين را حالل كرده است

ها را بكار برد، اما حرف آخر عمـار   آنگاه عمار پيش سعد بازگشت و سعد با وى سخن كرد و فوت و فن
  .گردانم دا مصريان را باز نمىاين بود كه بخ

پس سعد پيش عثمان بازگشت و سخن عمار را با وى بگفت، عثمان بدو گفت كـه دلسـوزى نكـرده و    
  .سعد قسم خورد كه چنان كه بايد اصرار كرده و عثمان قبول كرد

  .على سوى مردم مصر رفت و آنها را باز گردانيد كه براه خويش رفتند: گويد
وقتى مصريان در ذى خشب منزل گرفتند، عثمان با على و يـاران پيمبـر خـدا    : محمود بن لبيد گويد

پس على سوار شد و چند تن از مهـاجران و از جملـه   . صلى اهللا عليه و سلم سخن كرد كه آنها را باز گردانند
سعيد بن عاص و عبد  سعيد بن زيد و ابو جهم عدوى و جبير بن مطعم و حكيم بن حزام و مروان بن حكم و
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از انصار نيز ابو اسيد و ابو حميد هر دوان ساعدى و زيد بن ثابـت و  . الرحمان بن عتاب، نيز با وى سوار شدند
  .حسان بن ثابت و كعب بن مالك همراه بودند، از مردم عرب نيز ينار بن مكرز بود و سى كس ديگر

مصريان سخن كردند كه سخنشـان را گـوش    على و محمد بن مسلمه كه از پيش رفته بودند با: گويد
  .گرفتند و باز گشتند
هنوز از ذى خشـب بـرون نيامـده بـوديم كـه راه مصـر       «: محمد بن مسلمه به من گفت: محمود گويد

اى ابو «: گفت كنم كه مى گرفتند و بمن سالم ميگفتند، سخن عبد الرحمان بن عديس بلوى را فراموش نمى
  »كنى؟ مىالرحمان سفارشى به من ن عبد

وى بازدار كه بمـا وعـده     شريك بترس و كسان خود را از پيشواى تنها از خداى بى«: گويد و من گفتم
  ».داده كه رفتار خويش را عوض كند

  ».ان شاء اهللا چنين ميكنم«: گفت ابن عديس
  .پس از آن رفتگان، سوى مدينه باز آمدند: گويد

انـد   وقتى على پيش عثمان باز گشت و گفت كه مصريان رفتـه : بن محمد بنقل از پدرش گويد عبداهللا
  .آنگاه سوى خانه خويش رفت. ام نبايدم گفت ميدانم كه پيش از آنچه گفته«: درباره او سخن كرد و گفت

و كـه  سخن كن و به مردم بگـ «: عثمان آن روز را بسر كرد و چون فردا شد مروان بيامد و گفت: گويد
اند و آنچه درباره پيشواى خود شنيده بودند نادرست بود تا از آن پيش كه مردم از واليتهـا   مصريان باز گشته

  .زدنشان دشوار باشد سخن تو در واليات روان شود بر ضد تو فراهم آيند و چندان بيايند كه پس
منبر نشست و حمد خدا گفت  اما عثمان نپذيرفت اما مروان چندان اصرار كرد كه برون شد و به: گويد

اما بعد، اين جمع مصريان درباره پيشواى خويش چيزى شنيده بودند و چون به «: آنگاه گفت. و ثناى او كرد
  ».رست بود سوى ديارشان باز رفتنديقين دانستند كه آنچه شنيده بودند ناد

اهاى بزرگ كردى و ما اى عثمان از خدا بترس كه خط«: عمرو بن عاص از گوشه مسجد بانگ زد: گويد
  ».م توبه كن كه ما نيز توبه كنيمنيز با تو خطا كردي

ات  ام جبه كنار كردهاى روسپى زاده تو اينجايى، بخدا از وقتى كه ترا از كار بر «: عثمان بانگ زد: گويد
  ».شپش گرفته
  ».تو بدارندست از توبه كن و پشيمانى كن تا مردم د«: از گوشه ديگر به عثمان بانگ زدند: گويد
خدايا من نخستين كسم كه توبه به پيشگاه «: عثمان دو دست برداشت و رو به قبله كرد و گفت: گويد
: آنگاه به خانه خويش رفت عمرو بن عاص نيز سـوى منـزل خـود در فلسـطين رفـت و ميگفـت      . »تو ميĤورم

  ».تحريك مي كردم  بخدا چوپانى را ميديدم و او را بر ضد عثمان«
سخنى گـوى  «: پس از رفتن مصريان على پيش عثمان آمد و گفت: مر بنقل از پدرش گويدعلى بن ع

ها بر ضد تو است  كه مردم استماع كنند و شاهد آن شوند و نمودار تغيير روش و بازگشت تو باشد كه واليت
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عذورم نـدارى و  و بيم دارم گروهى ديگر از كوفه بيايند و بگويى اى على سوى آنها برو و من رفتن نتوانم و م
ام و  دهگروه ديگر از بصره بيايند و گويى اى على سوى آنها برو و اگر نروم پندارى كه رعايت خويشاوندى نكر

  ».ام حق تو را سبك گرفته
نخسـت حمـد خـدا    : پس عثمان بيرون آمد و سخنانى از تغيير رفتار خويش و توبه بر زبان آورد: گويد

اند كه ندانم، هر  بخدا عيبى از من نگرفته! اما بعد، اى مردم«: د، آنگاه گفتكرد و ثناى او گفت، چنان كه باي
از پيمبر خـدا صـلى اهللا عليـه و    . ام ميدانم، دستخوش آرزو و فريب نفس شدم و از رشاد دور ماندم چه كرده

ار نيارد هر كه لغزشى كرد توبه كند و هر كه خطايى كرد توبه كند و بر هالكت اصر :گفت سلم شنيدم كه مى
پذيرم و در پيشگاه خدا از آنچه  من نخستين كسم كه پند مى. كه هر كه در انحراف مصر شود از راه دور افتد

از رفتار خويش بگشتم و باز آمدم، سران شما بيايند و راى خويش . برم كنم و بدو توبه مى ام استغفار مى كرده
نده گيرم و چون بنده زبونى كنم و مانند بنده باشم كـه  را با من بگويند، بخدا اگر حق، مرا بنده كند روش ب

از خـدا مفـرى جـز سـوى او نيسـت نيكانتـان از       . اگر مملوك باشد صبورى كند و اگر آزاد شود سپاس دارد
  ».مت چپم اطاعت آردنزديكى من دريغ نكنند كه اگر سمت راستم نپذيرد س

اى اميـر مؤمنـان،   «: بن زيد برخاست و گفتسعيد . شان بگريستند مردم به رقت آمدند و بعضى: گويد
  »پرداز و آنچه را گفتى به عمل آرخدا را، به خويش . هر كه با تو نباشد بتو دسترش ندارد

يافـت كـه هنگـام      و چون عثمان فرود آمد مروان و سعيد و تنى چند از بنى اميه را در خانـه خـويش  
  »مؤمنان سخن كنم يا خاموش مانم؟ يراى ام«: مروان گفت. سخن كردن وى حضور نداشته بودند

خاموش باش كه بخدا وى را ميكشند و گناهكـار قلمـداد   «: نائله كلبى، دختر قرافصه، زن عثمان گفت
  ».ته كه شايسته نيست از آن بگرددسخنانى گف. ميكنند

  »دانست پدرت مرد و وضو كردن نمى بخدا. ترا با اين، چكار«: مروان رو بدو كرد و گفت
از پدرم كه غايب است سخن ميكنى و دروغ بر » .مروان آهسته باش و از پدران سخن ميĤر«: گفتنائله 

رسيد چيزها در  او ميبندى، از پدر خويش دفاع نيارى كرد، بخدا اگر عم عثمان نبود و غم وى به عثمان نمى
  ».باره او بتو ميگفتم كه دروغ نبود

  »مؤمنان سخن كنم يا خاموش مانم؟ يراى ام«: مروان از او بگشت و باز گفت: گويد 
  »سخن كن«: گفت
پدر و مادرم فداى تو باد، دلم ميخواست اين سخنان را وقتى گفته بودى كه محفوظ و مصـون  «: گفت

بودى اما اين سخنان را وقتى گفتى كه كار آشفته شده و خطر آمده و نمودار زبونى اسـت، بخـدا اصـرار بـر     
اى كه مايه بيم باشد بهتر است، اگر خواسته بودى بـا توبـه تقـرب     كرد از توبه خطايى كه از آن استغفار توان

  »ها بر درند كوه اينك انبوه مردم چون. شدى ميجستى اما به خطا معترف نمى
  ».از سخن كردن با آنها شرم دارم برو با آنها سخن كن كه من«: عثمان گفت
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ايد  چرا چنين فراهم شده« :ه طرف در رفت و گفتمروان ب. مردم از سر و دوش هم باال ميرفتند: گويد
ايد؟ روهايتان زشت باد، هر كدامتان گوش رفيقش را بگيرد و برود مگر آن كس كـه   كه گويى به غارت آمده

از پيش ما برويد، بخـدا اگـر قصـد مـا كنيـد      ! ايد و ميخواهيد ملك ما را از دستمان بگيريد آمده. بخواهندش
خرسند نشويد و نتيجه كار خويش را نيكو نشماريد، به منزلهاى خويش رويد كه   هكارى به سرتان ميدهيم ك

  ».گذاريم ست داريم به زور وا نمىما آنچه را بد
مردم باز گشتند بعضيشان پيش على رفتند و خبر را با وى بگفتند و او عليه السـالم خشـمگين   : گويد

هى و مروان جز اين نميخواهـد كـه تـرا از ديـن و     خوا گويى جز اين نمى«: بيامد و پيش عثمان رفت و گفت
. عقلت بگرداند، چون شتر قطار كه هر جا بكشندش ميرود، بخدا مروان نه بدين خود بيناست نه بكار خويش

كشد، از ايـن پـس ديگـر بـراى عتـاب پـيش تـو         بينم كه ترا به ورطه ميافكند اما بيرونت نمى قسم بخدا مى
و چون على برون شـد نائلـه دختـر    » اى اى و اختيار خويش را از كف داده بردهاعتبار خويش را . نخواهم آمد

  »سخن كنم يا خاموش مانم؟« :قرافصه، زن عثمان، پيش وى آمد و گفت
  »سخن كن«: گفت
ى كـه تـو را هـر كجـا     ا سخن على را شنيدم كه ديگر پيش تو نخواهد آمد، مطيع مروان شـده «: گفت

  »بخواهد مي كشد
  »كرد؟ چه بايد«: گفت
اند پيروى كن كـه   از خداى يگانه بى شريك بترس و از روش دو يار خويش كه پيش از تو بوده«: گفت

مردم بسبب مروان از تو . مروان پيش مردم ارزش و مهابت ندارد. اگر اطاعت مروان كنى ترا به كشتن ميدهد
  »كند است و خالف تو نمىخويشاوند كس پيش على فرست و از او استمالت كن كه . اند روى گردانيده

  »ام كه ديگر نخواهم آمد او گفته به«: عثمان كس به طلب على فرستاد اما نيامد و گفت: گويد
سخن «: و گفتسخن نائله در باره مروان بگوشش رسيد و پيش عثمان آمد و مقابل وى نشست : گويد

  »كنم يا خاموش مانم؟
  »سخن كن«: گفت
  »...اين دختر قرافصه «: گفت

  »تر است و از تو براى من نيكخواهيك كلمه در باره او مگو كه روسياهت ميكنم كه ا«: مان گفتعث
  .مروان خاموش ماند: گويد

عثمـان بـرون آمـد و مـردم را     . خدا مروان را روسياه كنـد : عبد الرحمان بن اسود بن عبد يغوث گويد
: گفـت  يدم كه از اشك تر شده بود و مىخشنود كرد و بر منبر گريست و مردم بگريستند و ريش عثمان را د

آورم، خدايا به پيشگاهت توبه ميĤوريم، خدايا به پيشگاهت توبه ميĤورم، اگر حق  خدايا به پيشگاهت توبه مى«
مرا به مقام بنده مملوك برد بدان رضايت ميدهم، وقتى بمنزل خويش روم پيش من آييد بخدا روى از شـما  
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 شوم و رضاى شما را فزون ميكـنم و مـروان و كسـان وى را دور مـي     مى كنم و موجب رضاى شما نهان نمى
  »كنم

پـس از آن مـروان پـيش وى    . و چون بخانه رفت بگفت تا در را گشوده نگه دارند و بدرون رفت: گويد
خواست كرد، بـاز آورد پـس از    رفت و چندان از اين در و آن در گفت كه از راى خويش بگشت و از آنچه مى

دور شويد، مگر آنكه «: عثمان برون نيامد كه از مردم شرم داشت و مروان پيش مردم آمد و گفت آن سه، روز
تد و گر نه در هاى خويش رويد، اگر امير مؤمنان كسى را بخواهد كس بطلب او ميفرس بخواهندش سوى خانه

  ».خانه خويش بماند
م، عمار ياسر و محمد بن ابى بكر نيـز  پيش على آمدم و او را ميان قبر و منبر يافت: عبد الرحمان گويد

: و گفـت  علـى رو بـه مـن كـرد    : گويـد » مروان با مردم چنين كرد و چنان كرد«: پيش وى بودند و ميگفتند
  »سخنان عثمان را شنيدى؟«

  »آرى«: گفتم
  »مروان را كه با مردم گفت شنيدي؟ سخنان«: گفت
  »آرى«: گفتم
اى و حـق خويشـاوندى را    ام بنشينم، گويد مرا رها كرده خانهپناه بر خدا، اى مسلمانان، اگر در «: گفت

اى؟ و اگر سخن كنم و مطابق دلخواه او باشم، مـروان بيايـد و از پـس سـالخوردگى و صـحبت       رعايت نكرده
  »پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم او را بهر طرف خواهد بكشد

  .من آىهمى گفت تا فرستاده عثمان آمد كه پيش : عبد الرحمان گويد
  .فرستاده برفت: گويد» به او بگو ديگر پيش تو نخواهم آمد«: آلود گفت على به صداى بلند و خشم

امير مؤمنان از كجـا  « :از ناتل غالم وى پرسيدم. دو روز بعد عثمان را ديدم كه سخت نوميد بود: گويد
  آيد؟ مي

  »پيش على رفته بود«: گفت 
ديگر نميكـنم و ديگـر    :ديروز عثمان آمده بود و ميگفت«: فتروز بعد در حضور على بودم كه گ: گويد

  »چنان ميكنم
از پس آن سخنان كه بر منبر پيمبر خدا گفتى و تعهدها كه كردى به خانه رفتى و مروان «: به او گفتم

  .برون آمد و بر در تو به كسان ناسزا گفت و آزارشان كرد
و مـردم را  وندى را نگه نداشـتى، خـوارم كـردى    حق خويشا«: آنگاه عثمان برفت و ميگفت: على گويد

  »نسبت به من جسور كردى
اى، مـروان   بخدا كسان را از تو باز ميدارم اما هر وقت چيزى بگويم كـه پنـدارم آن را پذيرفتـه   «: گفتم

  »دهى و او را در كار دخالت مي دهىچيز ديگر گويد و سخن مروان را بر گفته من ترجيح مي
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  .ان به خانه خويش رفتآنگاه عثم: على گويد
على همچنان از عثمان كناره ميگرفت و كارى به كار او نداشـت ولـى ميـدانم كـه     : عبد الرحمان گويد

وقتى محاصره شد با طلحه سخن كرد كه آب براى او ببرند و در اين بـاب سـخت خشـمگين شـد تـا بـراى       
  .عثمان آب بردند

عثمان به روز جمعه به منبر رفت و حمد خدا گفـت و ثنـاى او كـرد، آنگـاه     : اسماعيل بن محمد گويد
  ».مطابق كتاب خدا رفتار كن«: گفتيكى برخاست و 

  »بنشين«: عثمان بدو گفت
، كه بنشست »بنشين« :آن شخص بنشست و بار ديگر برخاست و همان گفت و عثمان باو گفت: گويد

شد و عثمان از منبر بيفتاد كه او را برداشتند و بيهوش بـه   پرانيدند چندانكه آسمان ديده نمىو كسان ريگ 
  :خواند خانه بردند و يكى از حاجبان عثمان بيامد و مصحفى همراه داشت و اين آيه را به بانگ بلند مى

  »159: 6مرُهم إَِلى اهللا ء إِنَّما أَ يإِنَّ الَّذينَ َفرَُّقوا دينَهم و كاُنوا شيعاً لَست منْهم في َش«
كسانى كه دين خويش را پراكنده كردند و گروه گروه شدند كارى به آنها ندارى كار ايشان فقط : يعنى
  .با خداست

آن روز كه عثمان غش كرده بود على بن ابى طالب پيش وى رفت بنى اميه اطـراف وى بودنـد،   : گويد
  »تو را چه مي شود اى امير مؤمنان«: على گفت

اى على ما را به هالكت دادى و با امير مؤمنان چنين كردى، بخدا «: بنى اميه به يك زبان به او گفتند
  ».برسى دنيا بر تو تلخ خواهد شد اگر بĤنچه ميخواهى

  .و على خشمگين برخاست
  .در همين سال عثمان بن عفان كشته شد

  سخن از كشته شدن عثمان و اينكه چگونه بود

بسيارى موجبات را كه قاتالن وى دستاويز كشتنش كردنـد يـاد كـرديم و بسـيارى را     : ابو جعفر گويد
اينك بگوييم كه چگونه كشته شد و آغاز كـار چگونـه   . نگفتيم، بجهاتى كه چشم پوشيدن از آن الزم مينمود

  .شدنش بر او جرات آورد  بود و كى آغاز كرد و پيش از كشته
تعدادى از شتران زكات را پيش عثمان آوردند كه آنرا بـه يكـى از   : مخرمه گويد ام بكر دختر مسور بن

فرزندان حكم بخشيد و اين خبر به عبد الرحمان بن عوف رسـيد و كـس پـيش مسـور بـن مخرمـه و عبـد        
الرحمان بن اسود فرستاد كه شتران را بگرفتند و عبد الرحمان آنرا ميان كسان تقسيم كرد و عثمان در خانه 

  .دبو
عثمان بر جبلة بن عمرو ساعدى گذشت كه در حياط خانه بود و زنجيـرى  : عثمان بن ابى شريد گويد

  »بارت ميكنم و سوى حره آتش مي برماى نعثل بخدا ميكشمت و بر يك شتر جربى «: همراه داشت و گفت
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  .و همو يكبار وقتى عثمان بر منبر بود بيامد و او را پايين كشيد: گويد
نخستين كسى كه بر عثمان جرات آورد و سخنان بد گفت جبلة بن عمرو ساعدى : گويد عامر بن سعد

بود روزى در انجمن قوم خويش بود كه عثمان بر او گذشت زنجيرى بـه دسـت جبلـه بـود و چـون عثمـان       
را ميدهيد كه چنين  چرا جواب مردى«: گذشت سالم گفت و جماعت سالم او را جواب دادند اما جبله گفت

  »ن كرد؟و چنا
مگر اينكه اطرافيانت را رها بخدا اين زنجير را بگردنت مياندازم «: آنگاه رو به عثمان كرد و گفت: گويد

  »كنى
  »ن؟ به خدا من كسى را بر نمي گزينمكدام اطرافيا«: عثمان گفت
بن سعد  اهللاعبداى،  بن عامر را برگزيده عبداهللاى،  اى، معاويه را برگزيده مروان را برگزيده«: جبله گفت

  ».عليه و سلم خون وى را هدر كرد اى كه قرآن در مذمت يكيشان آمد، و پيمبر خدا صلى اهللا را برگزيده
  .عثمان برفت و مردم پيوسته نسبت به وى جسورتر شدند: گويد

تـو  ! اى امير مؤمنـان « :يكى از روزها عثمان با مردم سخن كرد، عمرو بن عاص گفت: ابى حبيبه گويد
  ».ناروا كردى كه ما نيز بكرديم، توبه كن كه ما نيز با تو توبه كنيم كارهاى

  .عثمان رو به قبله كرد و دستها را باال برد: گويد
پس از آن يكبار كـه عثمـان بـا مـردم سـخن      . هرگز چندان زن و مرد نديده بودم كه گريه كند: گويد

ام كه جبه و زنجيرى نيز بر  تر پير آوردهميكرد جهجاه غفارى برخاست و بانگ زد كه اى عثمان اينك يك ش
  .آن هست پايين بيا تا جبه را به تنت تو كنيم و زنجيرت كنيم و بر شتر پير سوار كنيم و در كوه دود افكنيم

  ».اى روسياه كند خدا روسياهت كند و چيزى را كه آورده«: عثمان گفت
  .مان بيامدند و او را بخانه بردنداين در ميان جمع بود و خاصان و ياران عث: ابو حبيبه گويد

  .اين آخرين بار بود كه عثمان را ديدم: گويد
نگريستم كه بر عصـاى پيمبـر تكيـه     من به عثمان مى: عبد الرحمان بن حاطب به نقل از پدرش گويد

اى «: داشت و سخن ميكرد، همان عصايى كه عمرو ابو بكر نيز بر آن سخن ميكرده بودند، جهجاه بدو گفـت 
اى از آن بپايش  و عصا را بگرفت و بر پاى راست خود بشكست، كه تريشه. »نعثل برخيز و از اين منبر فرودآى

پـس عثمـان فـرود آمـد كـه او را      . فرو رفت و زخم همچنان بماند تا خوره گرفت و ديدم كه كرم ميگذاشت
ن يك بار يا دو بـار بيـرون آمـد و    ببردند و بگفت تا عصا را بهم بستند كه آهن پيچ بود، پس از آن روز، عثما

  .پس از آن محاصره شد و كشته شد
وقتى مردم كارهاى عثمان را بديدند ياران پيمبر كه در مدينه بودنـد بـه   : عبد الرحمان بن يسار گويد

ايد كه در راه خـدا عـز و جـل جهـاد      شما رفته» «يارانى كه در آفاق بودند و در مرزها پراكنده بودند نوشتند
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و دين محمد ميجوييد، اما دين محمد پشت سر شما به تباهى رفتـه و متـروك مانـده بياييـد و ديـن      كنيد 
  .پس ياران محمد از هر سو بيامدند تا عثمان را كشتند» .محمد را بپا داريد

وقتى شورشيان از پيش عثمان باز گشتند و او توبه آوردند در باره كسانى كه از مصر آمده بودند : گويد
بن سعد بن ابى سرح كه عامل مصر بـود نامـه     عبداهللاتر بودند به  ه مردم واليات نسبت به وى سختو از هم

  :نوشت كه
اما بعد وقتى فالن و فالن پيش تو آمدند گردنشان را بزن و فالن و فالن را چنـان و چنـان مجـازات    «

  »ى از آنها از تابعان بودندو جمعكن، تنى چند از اينان ياران پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم بودند 
برد ابو االعور بن سـفيان سـلمى بـود كـه عثمـان وى را بـر شـتر         فرستاده عثمان كه نامه را مى: گويد

 ابو االعور در راه به مصريان رسيد. خويش نشانده بود و گفته بود پيش از آنكه مصريان برسند وارد مصر شود
  »رود؟ كجا مى«كه از او پرسيدند 

  .يكى از مردم شام از طايفه خوالن نيز با وى بود» مصر دارم آهنگ«: گفت
  »اى همراه دارى؟ نامه«: گفتند
  »نه«: گفت

  »اند؟ ترا بچه كار فرستاده«: تندگف
  »دانم نمى«: گفت

  »كار تو مشكوك است! اند فرستاده دانى ترا بچه كار نامه همراه ندارى و نمى«: گفتند
اى يافتند كه در قمقمه چرمين خشك بود و چون در نامه نگريسـتند،   پس او را بكاويدند و با وى نامه

دستور كشتن بعضيشان و مجازات بعضى ديگر بود بجان يا مال، و چون چنين ديدند سوى مدينه باز آمدنـد  
  .و مردم از بازگشتشان و قضيه نامه خبر يافتند و از واليات ديگر بيامدند و مردم مدينه نيز بشوريدند

مردم مصر پس از رفتن از آن رو باز گشتند كه يكى از غالمان عثمان در : سايب كلبى گويدمحمد بن  
اى براى امير مصر داشت كه بعضـى را بكشـد و بعضـى را     راه به آنها رسيد كه بر شتر عثمان سوار بود و نامه

  »اين غالم تو است؟« :بياويزد و چون پيش عثمان آمدند گفتند
  »خبر من رفته كه بىغالم من است  اين«: گفت

  »اين شتر تو است؟«: گفتند
  »خبر من گرفته از خانه بى«: گفت

  انگشتر تو است؟«: گفتند
  »اند ز روى آن نقش كردها«: گفت 

  :و چون عثمان كار خويش و قيام مردم را بديد به معاوية بن ابى سفيان كه در شام بود چنين نوشت
  بنام خداى رحمان رحيم،«
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انـد از   انـد و پيمـان شكسـته    اند و از اطاعـت بـدر رفتـه    مدينه كافر شدهاما بعد مردم 
  ».ن فرستجنگاوران شام كه پيش تواند، بهر وسيله پيش م

و چون نامه وى به معاويه رسيد اهمال كرد كه مخالفت با ياران پيمبر را كه از اجتماعشان خبر : گويد
ثمان به يزيد بن اسد بـن كـرز و مـردم شـام نامـه      يافته بود خوش نداشت و چون جواب معاويه تأخير شد ع

نوشت كه بيايند و حقوقى را كه بر آنها داشت ياد كرد و از خليفگان سخن آورد كه خدا عز و جل اطاعـت و  
و وعده داد كه آنها را سپاهيان و خاصان خود ميكند و منتى را كه بـر آنهـا   . نيكخواهيشان را فرمان داده بود

كه اين قوم بهمين زودى به ! كرده بود بيادشان آورد و گفت اگر كمك ميكنيد، زود، زودها كه  داشت و نيكى
  .تازند من مي

و چون نامه را براى آنها خواندند يزيد بن اسد بجلى قسرى بپاخاست و حمد خدا گفت و ثناى او : گويد
رد و گفت كه بايـد سـوى او   كرد آنگاه از عثمان ياد كرد و حق او را بر شمرد و كسان را بيارى وى ترغيب ك

روان شوند و كسان بسيار پيرو او شدند و با وى حركت كردند و چون به وادى القرى رسيدند خبـر آمـد كـه    
  .اند و آنها بازگشتند عثمان را كشته

بن عامر نوشت كه مردم بصره را سوى من فرست و اين نامه نيـز هماننـد نامـه     عبداهللاو نيز عثمان به 
سـخنگويانى از مـردم   . بن عامر كسان را فراهم آورد و نامه عثمان را بر آنها فرو خواند عبداهللا مردم شام بود،

بصره به پا خاستند و او را به يارى عثمان و حركت به سوى مدينه ترغيب كردند، از آن جملـه مجاشـع بـن    
د و نيـز قـيس بـن    وى در آن روزگار ساالر قيسيان بصـره بـو  . مسعود سلمى بود كه پيش از همه سخن كرد

بن  عبداهللا. هيثم بصرى به سخن ايستاد و مردم را به يارى عثمان ترغيب كرد و مردم به سرعت آماده شدند
عامر ساالرى آنها را به مجاشع بن مسعود داد كه با آنها روان شد و چون جماعت به ربذه رسيدند و پيشتازان 

  .اند تند كه عثمان را كشتهقوم به صرار رسيدند كه نزديك مدينه بود، خبر ياف
اى به عثمان نوشتند و يكى  مردم مصر از سقياياذى خشب نامه: بن زبير به نقل از پدرش گويد عبداهللا

مردم مصر كه سوى عثمـان  . از آنها نامه را پيش وى آورد اما جواب نداد و بگفت تا او را از خانه بيرون كردند
كه چهار سر داشتند، هر كـدام بـا يـك پـرچم، و سـاالر همـه        آمده بودند ششصد كس بودند با چهار پرچم

 .جماعت عمرو بن بديل بن ورقا خزاعى بود كه از اصحاب پيمبر بوده بود و عبد الرحمان بن عـديس تجيبـى  
  :نامه مصريان چنين بود

  به نام خداى رحمان رحيم،«
تغيير دهند، خـدا  اما بعد، بدان كه خدا وضع قومى را تغيير ندهد تا نفوس خويش را 

را، خدا را، باز هم خدا را، خدا را، اينك كه دنيا دارى آخرت را نيز با آن پيوند كن و نصـيب  
آخرت خويش را فراموش مكن كه دنيا بر تو راست نخواهد شد، بدان كـه مـا، قسـم بخـدا،     

آوريــم و بخــاطر خــدا خشــنود ميشــويم و شمشــيرها را از دوش  بســبب خــدا خشــم مــي
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تا از توبه صريح يا ضاللت روشن تو خبردار شويم، سخن ما و دعـوى مـا بـا تـو      فرونگذاريم
  ».دارد همين است و خداى ما را در كار تو معذور مي

مردم مدينه نيز به عثمان نامه نوشتند و او را به توبه دعوت كردند و حجت آوردند و بخدا قسـم  : گويد
و چـون  . د يا تكاليف خدا را كه بر عهده اوست به انجام بردخوردند كه دست از او بر نميدارند تا خونش بريزن

قـوم را   رفتـار ايـن  «: عثمان از كشته شدن بيمناك شد با نيكخواهان و كسـان خـود مشـورت كـرد و گفـت     
  »ايد، چه بايد كرد؟ ديده

بدو گفتند كس به طلب على بن ابى طالب فرستد و از او بخواهد كه جمع را پـس فرسـتد و هـر چـه     
  .ند تعهد كند و تعلل كند تا كمك برسدميخواه
 ام و پذيرند و از من پيمان ميخواهند كه از پيش با آنها چنـان كـرده   اين قوم تعلل نمى«: عثمان گفت 

  »چون پيمان كنم انجام آن خواهند
اى امير مؤمنان با آنها تماس داشتن تا كمك بيايد بهتر از آنست كه با آنهـا در  «: مروان بن حكم گفت

  ».اند و پيمان ندارند ه ياغى شدهى، هر چه ميخواهند تعهد كن و تا تعلل ميپذيرند تعلل كن كافت
اى ابو حسن، رفتار مردم چنـان  «: پس عثمان كس سوى على فرستاد و او را خواند و چون بيامد گفت

ت، به قسم خدا عز اى، ميترسم مرا بكشند، آنها را پس فرس اى و رفتار من چنان بوده كه دانسته بوده كه ديده
و جل تعهد ميكنم كه از آنچه خوش ندارند باز مانم و تعهد ميكنم كه در باره خودم و ديگران به حـق عمـل   

  »گر چه خونم بر سر اين كار بريزدكنم ا
پسندند باز مـانى و   عدالت تو براى مردم از كشتنت بهتر است تعهد كردى كه از آنچه نمى«: على گفت

ب تو تعهد ميكنم تادم، اما به تعهد خويش وفا نكردى اين بار مرا فريب مده كه من از جانمن آنها را پس فرس
  »كه بحق عمل كنى

  »كن بخدا به اين تعهد وفا مي كنم بله، تعهد«: گفت
عثمـان  . تقاضاى عمل بـه حـق داشـتيد كـه تعهـد كردنـد      ! اى مردم«: على سوى كسان رفت و گفت

بپذيريد و  ماند، از او نداريد باز مى  ديگران روان ميكند و از هر چه خوشگويد كه حق را درباره خودش و  مى
  ».پيمان، استوار كنيد
  »دهيم كردار رضايت نمى بى ميپذيريم از او اطمينان حاصل كن، بخدا ما به گفتار«: مردم گفتند

  »چنين مي كنم«: على گفت
  .آنگاه پيش عثمان رفت و قصه را با وى بگفت

ان من و آنها مدتى معين كن كه مـرا مهلتـى باشـد كـه تغييـر آنچـه بـراى كسـان         مي«: عثمان گفت
  ».شايند است به يك روز ميسر نيستناخو
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مهلـت بايـد كـه    آنچه در مدينه است كه مهلت ندارد و آنچه در جاى ديگر است چنـدان  «: على گفت
  »دستور تو آنجا رسد
  »است سه روز مرا مهلت بدهمدينه  چنين باشد، اما در باره آنچه در«: عثمان گفت

  »چنين باشد«: على گفت
آنگاه سوى مردم رفت و قصه را گفت و ميان آنها و عثمان مكتوبى نوشت و سه روز بدو مهلت داد كـه  

اى  مظالم را از ميان بردارد و هر عاملى را كه بخواهند عزل كند و مؤكدترين عهد و پيمانى را كه خدا از بنده
  .مكتوب گرفت و تنى چند از سران مهاجر و انصار را شاهد آن كردگرفته بود بر مضمون 

پس مسلمانان دست از عثمان بداشتند و باز رفتند بشرط آنكه به تعهد خويش وفا كنـد، امـا او آمـاده    
شد و سالح فراهم ميكرد و سپاهى فراوان از بردگان خمس آماده كرد و چون سه روز گذشـت و او   جنگ مى

چيزهايى كه خوش نداشتند تغييرى نداد و هيچ يك از عـامالن را معـزول نكـرد، مـردم      همچنان ببود و در
بشوريدند و عمرو ابن حزم انصارى سوى مصريان رفت كه در ذى خشـب بودنـد و خبـر را بـا آنهـا بگفـت و       

ى همراهشان بيامد تا به مدينه رسيدند و كس پيش عثمان فرستادند كه باز گشت ما به سبب آن بود كه گفت
  »ىو بنام خدا عهد و پيمان كرد  اى گشتهز اى و از آنچه خوش نداريم با از اعمال خويش توبه آورده

  »بلى چنين بود«: گفت
  »اى ايم كه به عامل خويش نوشته هپس اين نامه چيست كه بنزد فرستاده تو يافت«: گفتند
  »ام و از آنچه ميگوييد خبر ندارم من نكرده«: گفت

  »تو، و مكتوب دبير تو به مهر تو ر شترپيك تو ب«: گفتند
  ».اند هاند، مهر را نيز چون مهر من نقش زد شتر را دزديده«: گفت

كنيم، عامالن فاسق خويش را معزول كن و كسـانى را بگمـار كـه امـين      در كار تو شتاب نمى«: گفتند
  »مال ما باشند و مظالم را پس بدهخون و 

ام،  چـه كـاره  اگر هر كه را شما بخواهيد به كار گيرم و هر كه را نخواهيد از كار بردارم پس من «: گفت
  »كار به فرمان شماست

يش بينـديش يـا از   در كـار خـو  . بخدا يا چنين كن يا خلعت ميكنيم و يا خونـت را ميريـزيم  «: گفتند
  »خالفت چشم بپوش

  »كنم خداوند به من پوشانيده از تن برون نمياى را كه  جامه«: اما عثمان نپذيرفت و گفت
  .كرد پس او را به مدت چهل روز محاصره كردند و طلحه با مردم نماز مى: گويد

وثاب كه از جمله آزادشدگان عمر بود و ضمن محاصره عثمان دو زخم به گلوى او خورده بود كـه اثـر   
تر را پيش وى خوانـدم كـه بيامـد، بـراى اميـر      عثمان مرا فرستاد كه اش: آن چون دو مهره نمودار بود، گويد

  .مؤمنان متكايى نهادم براى او نيز متكايى نهادم
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  »چه مي خواهند؟مردم از من ! اى اشتر«: عثمان گفت: گويد
  »سه چيز كه يكى بايد انجام شود«: گفت
  ؟»چيست«: گفت
هـر كـه را ميخواهيـد     ترا مخير ميكنند كه يا از خالفت كناره كنى و بگويى اين كار شماسـت «: گفت

  ».ر دريغ كنى اين قوم ترا مي كشنداگر از اين دو كا. براى آن برگزينيد يا از خويشتن قصاص گيرى
  »د يكى از اين دو كار انجام شود؟باي«: گفت
  ».د يكى از اين دو كار انجام شودباي«: گفت

عز و جل به مـن   را كه خدااى  اما اينكه از خالفت كناره كنم، من كسى نيستم كه جامه«عثمان گفت 
  »پوشانيده در آرم

اگر مرا پيش آرند و گردنم بزنند بهتر است كه پيراهنى را كه خداوند «: در روايت ديگر هست كه گفت
  ».ا واگذارم كه به همديگر بتازندبه تن من كرده در آرم و امت محمد ر

انم كه دو يـارم كـه پـيش از مـن     اما اينكه از خودم قصاص بگيرم بخدا ميد«: وثاب گويد عثمان گفت
اما اينكه مرا بكشيد، بخدا اگر بكشيدم پس . اند بعالوه تن من تاب قصاص ندارد اند كسانرا عقوبت ميكرده بوده

گز به جماعت با دشمن جنگ از من هرگز دوستى نكنيد و پس از من هرگز با هم نماز نكنيد و پس از من هر
  ».نكنيد

  .و تا چند روز ديگر همچنان ببوديماشتر برخاست و برفت : گويد
آنگاه مردكى بيامد كه گفتى گرگى بود و از دور نگاه كرد، آنگاه باز گشت و محمد بن ابى بكر با : گويد

سيزده كس بيامد و چون نزديك عثمان رسيد ريش او را بگرفـت و كشـيد چندانكـه صـداى دنـدانهاى او را      
ها كه فرستادى برايت كارى  ابن عامر برايت كارى نساخت، نامهمعاويه برايت كارى نساخت، «: شنيدم و گفت

  ».نساخت
  »!ريشم را ول كن! ريشم را ول كن! برادرزاده«: عثمان گفت

محمد را ديدم كه به يكى از آن جمع اشاره كرد كه برخاست و با تيرى كه به دست داشت سـر  : گويد
  .عثمان را زخم دار كرد

  »بعد چه شد؟«: گفتم: راوى گويد
  ».همه با هم او را كشتند«: گفت

: با تنى چند از قوم خويش پيش مصريان رفتم، سران آنها چهـار كـس بودنـد   : محمد بن مسلمه گويد
اين نـام بـيش از ديگـران     -عبد الرحمان بن عديس بلوى، سودان بن حمران مرادى، عمرو ابن حمق خزاعى

  .و ابن نباع -ميگفتندشهرت يافته بود تا آنجا كه عثمان را محبوس ابن حمق 
  .اى بودند و مردم پيرو آنها بودند پيش آنها رفتم كه در خيمه: گويد
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از حق عثمان سخن كردم و از بيعتى كه بگردن داشتند سخن آوردم و از فتنـه بيمشـان دادم و   : گويد
ز وى ا. گفتم كه كشتن وى مايه اختالف ميشود و كارى بس بزرگ اسـت شـما بـه ايـن كـار دسـت مزنيـد       

  .رميدارد و من اين را ضمانت ميكنمايد دست ب كارهايى كه از آن خشم آورده
  »اگر دست بر نداشت؟«: گفتند
  ».در اين صورت هر چه خواهيد كنيد«: گفتم
  ».خلوت كن«: مان باز آمدم و گفتمقوم برفتند و خشنود بودند، من پيش عث: گويد
دا را، كه جانت در خطر است، اين قـوم بـه قصـد    اى عثمان خدا را، خ«: خلوت كرد و بدو گفتم: گويد

  ».د، بلكه دشمنت را تأييد مي كنندان اند، ديدى كه يارانت ترا رها كرده جان تو آمده
  .عثمان تعهد دلخواه كرد و براى من از خدا پاداش نيكو خواست: گويد
مصريان سخن كرد  پس از آن عثمان درباره بازگشت. آنگاه از پيش وى در آمدم و مدتى گذشت: گويد

ميخواسـتم پـيش وى روم و   . شـنيده بودنـد و برفتنـد     و گفت كه درباره كارى آمده بودند كه خبر نادرسـت 
  »ان آمدند و اينك در سويدا هستندمصري«: ناگهان شنيدم كه يكى ميگفت .تعرض كنم اما خاموش ماندم

  »راست مي گويى« :گفتم
  »بله«: گفت
اين وقـت مصـريان در    در. شد خبر به او نيز رسيده بود معلوم. ستادعثمان كس به طلب من فر: گويد

  »اند چه بايد كرد؟ قوم باز آمده اى ابو عبد الرحمان اين«: به من گفت. ذى خشب فرود آمده بودند
  »اند امدهدانم، اما ميدانم كه براى كار خير ني بخدا نمى«: گفتم
  »برو و آنها را باز گردان«: گفت

  »نه بخدا چنين نميكنم«: گفتم: يدگو
  »چرا؟«: گفت
كـه از هـيچ يـك دسـت بـر       ام از كارهـايى دسـت بـدارى    براى آنكه در مقابل آنها تعهد كرده«: گفتم

  »اى نداشته
  »يارى از خدا ميجويم«: گفت
  .مصريان بيامدند و در بازارها جا گرفتند و عثمان را محاصره كردند. من برون آمدم: گويد
اى ابو «: بن عديس با سودان بن حمران و دو يار ديگرش پيش من آمدند و گفتندعبد الرحمان : گويد

كارهـاى ناخوشـايند   يادت هست كه با ما سخن كردى و بازمان فرستادى و پنداشتى كه رفيق مـا از   عبداهللا
  »دست بر مي دارد

  »آرى«: گفتم
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يك شتر از شـتران زكـات را    :ميگفتنديك لوله سربى نيز بود، . آنها صفحه كوچكى را در آوردند: گويد
مكتوب چنين . ديديم كه غالم عثمان بر آن بود و بار او را بگرفتيم و بكاويديم و اين مكتوب را در آن يافتيم

  :بود
  :بنام خداى رحمان رحيم«

تازيانه به او بزن و سر و مان بن عديس بلوى پيش تو آمد صد اما بعد، وقتى عبد الرح
با . با عمرو بن حمق نيز چنين كنر حبس نگه دار تا دستور من برسد دريشش را بتراش و 

  ».نباع ليثى نيز چنين كنبا عروة بن . حمران نيز چنين كن سودان بن
  »ميدانيد كه عثمان اين را نوشته؟از كجا «: گفتم: ويدگ

  »كند ر است، بايد از خالفت كنارهاينكه مروان از طرف عثمان چنين نوشته باشد بدت«: گفتند
ايم و او وعده كرده كه وقتى نماز ظهر بكرد  ما را پيش عثمان ببر كه با على سخن كرده«: آنگاه گفتند

كنم، پـيش سـعيد    ايم و گفته كه در كار شما دخالت نمى پيش سعد بن ابى وقاص رفته. با عثمان سخن كند
  »ايم او نيز چنين گفته زيد رفته بن

  »است؟وعده شما با على چه وقت «: گفتم
  »وقتى نماز ظهر بكرد پيش او رود وعده كرده كه«: گفتند
و اينك مصـريان بـر درنـد    «: من با على نماز كردم آنگاه من و على پيش عثمان رفتيم و گفتيم: گويد

  »عثمان اجازه ورود به آنها داد
  »ت شوم بگذار من با آنها سخن كنمفداي«: مروان پيش وى نشسته بود و گفت: گويد

  »الزم نيست در اين مورد سخن كنى خدا دهانت را بشكند، از پيش من برو،«: گفتعثمان 
. مصريان باو نيز همان گفته بودند كه با مـن گفتـه بودنـد   . مروان برفت و على رو به عثمان كرد: گويد

  .اند على مضمون نامه را با وى بگفت و عثمان قسم خورد كه ننوشته و خبر ندارد و با او مشورت نكرده
  »تو را بشنوند راست ميگويى اين كار مروان است، بگو بيايند و عذر«: محمد بن مسلمه گفت

من خويشاوند توام به خدا اگر اين گرفتارى از تو بود به رفع آن «: عثمان رو به على كرد و گفت: گويد
  ».سخن كن كه از تو شنوايى دارند ميپرداختم، برو و با آنها

  »يند و عذر خويش را به آنها بگوىكنم بگو بيا بخدا چنين نمى«: على گفت
  ».دبيايي«: عثمان گفت

  .چون بيامدند بعنوان خالفت به او سالم نكردند و دانستم كه اين عين شر است: گويد
  »سالم بر شما باد«: گفتند
  »سالم بر شما نيز باد«: گفتيم
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يش انداختند كه از اعمال ابـن  آنگاه مصريان سخن كردند و در كار سخن كردن ابن عديس را پ: گويد
سعد در مصر سخن آورد و گفت كه با مسلمانان و ذميان بد رفتارى ميكند و در كار غنايم مسلمانان عـدالت  

آنگـاه از  . كند و چون در اين بابت با وى سخن كنند ميگويد اين نامه امير مؤمنان است كه به من نوشته نمى
از «: ابن عديس گفـت . و مخالف عمل ابو بكر و عمر بود سخن آوردندكارهايى كه عثمان در مدينه كرده بود 

مصر آمده بوديم و قصد كشتن تو داشتيم مگر اينكه از خالفت كناره كنى اما على و محمد بن مسلمه مـا را  
  ».از كارهايى كه گفتيم دست بدارىپس فرستادند و محمد تعهد كرد 

  »چنين نگفتى؟ مگر تو با ما«: گفتآنگاه رو به محمد كرد و 
  »چرا«: گفتم: گويد

هاى مكـرر   و ما سوى ديار خودمان رفتيم و به يارى خدا متكى بوديم كه بر ضد تو حجت«: آنگاه گفت
بن سعد گرفتيم كه  عبداهللاو چون به بويب رسيديم غالم تو را گرفتيم و نامه ترا به مهر تو به عنوان . داشتيم

  ».محبوس بدارد و اين نامه تو استريش بتراشد و  و سر واى به ما تازيانه بزند  دستور داده
طـرف  ام و  ام و دسـتور نـداده   بخدا مـن ننوشـته  «: عثمان حمد خدا گفت و ثناى او كرد و گفت: گويد

  »ام و خبر ندارم مشورت نبوده
  ».گويد راست مى«من و على با هم گفتيم : گويد

  .عثمان از اين خوشدل شد: گويد 
  »پس كى نوشته؟«: فتنداما مصريان گ

  ».دانم نمي«: گفت
آيا چنان جسورند كه غالم ترا بفرستند با شترى از زكات مسلمانان و مهر ترا نقش زننـد و بـه   «: گفت

  »چيزهاى مهم نويسند و تو ندانى؟ عامل تو چنين
  ».آرى«: گفت
  ».كنار كرده است ركسى همانند تو خليفگى را نشايد، از خالفت كناره كن چنانكه خدا ترا ب«: گفت
  »كنم من پوشانيده از تن بدر نمى پيراهنى را كه خداى عز و جل به«: گفت
  .سر و صدا بسيار شد و من گمان كردم كه نخواهند رفت تا با وى در آويزند: گويد
  .على برخاست و برفت و چون او برخاست من نيز برخاستم: گويد
  .كه برفتند» برويد«: و به مصريان گفت: گويد
ام رفتم، على نيز به خانه خود رفت و مصريان همچنان عثمان را در محاصره داشتند  من به خانه: گويد

  .تا او را كشتند
بار اول كه مصريان آمدند عثمان با محمد بن مسلمه سـخن كـرد و او بـا    : سفيان بن ابى العوجاء گويد

مصريان برفتند و چون به بويب رسيدند  .گردانيدپنجاه كس از انصار در ذى خشب پيش آنها رفت و بازشان 
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بن سعد بن ابى سرح همراه داشت و باز گشتند و بـه   عبداهللاى براى  يكى از غالمان عثمان را يافتند كه نامه
نامه را نشان دادند كه عثمان نوشتن آنرا انكار كـرد و  . حكيم بن جبله آنجا مانده بودند اشتر و. مدينه آمدند
  .اختگى استگفت نامه س

  »نامه نوشته دبير تو است؟«: فتندگ
  »دستور من نوشته آرى، اما بى«: تگف

  »ايم غالم تو است؟ پيش او يافته اى كه نامه را فرستاده«: گفتند
  »اجازه من حركت كرده آرى، اما بى«: گفت

  »شتر شتر تو است؟«: گفتند
  »اند خبر من برده رى، ولى بىآ«: گفت

اى بنا حق خون مـا   گويى سزاوار خلع شدنى كه گفته ويى يا دروغ، اگر دروغ مىيا راست ميگ«: گفتند
را بريزند و اگر راست ميگويى سزاوار خلع شدنى، به سبب ضعف و غفلـت خـودت و شـرارت اطرافيانـت كـه      

  ».خبر او فيصل دهند ن كارى را بىشايسته نيست كسى بر ما مسلط باشد كه به سبب ضعف و غفلتش چني
انـد و   اى از اين رو كه ترا انـدرز ميـداده   تو يكى از ياران پيمبر و كسان ديگر را زده«: او گفتند و هم به

اى و بايـد خويشـتن را    اند به اين صحابى ستم كـرده  پسنديده اند پاى بند حق باشى و اعمال ترا نمى گفته مى
  »اى كه او را زدهقصاص كنى 

كنم كه اگر درباره هر كس خطا  ويشتن را قصاص نمىپيشوا خطا ميكند و صواب ميكند، من خ«: گفت
  »دهم خويشتن را به هالكت اندازم كردم قصاص پس

اى كه به سبب آن سزاوار خلع شدنى و چون درباره آن با تو سـخن كننـد    كارهاى ناروا كرده«: گفتند
و گفتـى سـوى حـق بـاز     ما پيش تو آمديم و توبه كـردى  . توبه ميكنى اما همان را و امثال آنرا تكرار ميكنى

ميگردى و محمد بن مسلمه در كار تو مالمت ما كرد و تعهد كرد كه ديگر چنان نشود اما حرمت تعهـد او را  
ما بار اول باز رفتيم تا بـراى تـو حجـت    . كنم نداشتى كه از تو بيزارى كرد و گفت كه در كار وى دخالت نمى

ما آمـد كـه دسـتور      د كنيم اما نامه تو به عاملت از دنبالنماند و عذرى نداشته باشى و خدا را بر ضد تو شاه
اند اما نامه همراه غالم تـو بـود بـر     كشتن و اعضا بريدن و آويختن داده بودى و پندارى كه بى خبر تو نوشته

بعـالوه از ايـن پـيش    . شتر تو به خط دبير تو و به مهر تو، و به همين سبب تهمت زشت بر تـو مقـرر اسـت   
يكبـار بـاز   . اى و تبعيض در كار تقسيم، و عقوبت نارواى كسان، و توبـه و بازگشـت بـه گنـاه     دهعدالتى كر بى

رويم تا خلعت كنيم و از ياران پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم كسى را بجاى تو آريم كه  ايم و ديگر نمى رفته
خالفت ما را پس بده و از كار ما . دايم نكرده باشد و تهمت بر او مقرر نشده باش كارهايى نظير آنچه از تو ديده

  ».حمت ما را نيز از تو بر مي داردكناره كن كه اين، زحمت ترا از ما بر ميدارد و ز
  »هر چه ميخواستيد گفتيد؟«: عثمان گفت
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  »آرى«: گفتند
خدا را حمد ميكنم و از او يارى ميجويم و بدو ايمـان دارم و بـه وى توكـل ميكـنم و شـهادت      «: گفت
و اينكه محمد بنده و فرستاده اوست كه  .خدايى جز خداى يگانه نيست كه يكتاست و بيشتر يك ميدهم كه

امـا بعـد، شـما در    . او را با هدايت و دين حق فرستاده تا بر همه دينها غلبه يابد و گرچه مشـركان نخواهنـد  
كنم، من پيراهنى را اينكه گفتيد خويشتن را خلع . سخن گفتن از صواب بگشتيد و در داورى انصاف نكرديد

كه خداى عز و جل به من پوشانيده و به وسيله آن عزتم بخشـيده و از ديگـران ممتـاز كـرده از تـن بيـرون       
دا، كـنم كـه بخـ    اند تكـرار نمـى   آيم و كارهايى را كه مسلمانان عيب گرفته كنم، اما توبه ميكنم و باز مى نمى

  »محتاج خدايم و از او بيمناك
ستين كارى بود كه كرده بودى سـپس توبـه آورده بـودى و توبـه شكسـته بـودى       اگر اين نخ«: گفتند

بـار پـيش از پـيش تـو     . اى كه ميـدانى  بايد از تو بپذيريم و از پيش تو برويم ولى از اين پيش كارها كرده مى
يم نگفته بودى، ا اى كه از غالمت گرفته ها را درباره نامه رفتيم و بيم نبود كه درباره ما نامه نويسى و اين بهانه

 از پـيش تـو  . ايم كه وقتى از گناهى توبه كنى آنرا تكرار ميكنـى چگونـه توبـه تـرا بپـذيريم      اينك كه دانسته
رويم تا خلعت كنيم و يكى را بجاى تو آريم و اگر قوم تو و خويشاوندانت و يارانت براى دفاع از تو جنگ  نمى

  ».يا جانهاى ما به خدا واصل شود و خونت بريزيمآغازند با آنها جنگ ميكنيم تا به تو دست يابيم 
اينكه از خالفت كناره كنم، اگر مرا بياويزيد بهتر از آنست كه از كار خدا و خالفـت وى  «: عثمان گفت

اگـر  . گفتيد با هر كه براى دفاع از من بجنگد ميجنگيد من بهيچكس نميگويم با شما جنگ كند. كناره كنم
نوشتم كـه   بجان خودم اگر سر جنگ شما داشتم به واليات مى. دستور من است كسى بدفاع از من بجنگد بى

سپاهها بفرستند و مردان روانه كنند يا به يكى از واليات مصر يا عراق ميرفتم، خدا را، خدا را، اگر جـان مـرا   
  »كنند كنيد جانهاى خودتان را حفظ كنيد كه اگر خون مرا بريزيد شما را رها نمى حفظ نمى

آنگاه مصريان از نزد وى برفتند و اعالم جنگ كردند، عثمان كس به طلـب محمـد بـن مسـلمه     : گويد
ال دو بـار بـه خـدا دروغ    بـه خـدا در يـك سـ    «: فرستاد و با وى سخن كرد كه آنها را باز گردانـد امـا گفـت   

  »گويم نمى
در آمـد و از   روزى كه عثمان كشته شد سعد بن ابى وقاص را ديدم كـه از پـيش وى  : ابو حبيبه گويد

  »اى ت را كردى و حاال پشيمان شدهكار خود«: آنچه بر در ميديد انا هللا گفت، مروان بدو گفت
از خدا مغفرت ميخواهم گمان نداشتم كه مردم چنين جرى شـوند و  «: شنيدم كه سعد ميگفت: گويد

خبريـد و از همـه    بـى  بخواهند خونش را بريزند اكنون پيش وى بودم و سخنانى گفت كه تو و يارانـت از آن 
كنم كه هر كـه در انحـراف مصـر     رفتار ناخوشايند خويش بگشت و توبه كرد و گفت در كار هالك اصرار نمى

  ».اينك توبه ميكنم و ديگر مي شوم شود، از راه دور شود،
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اگر ميخواهى از او دفاع كنى پيش پسـر ابـى طالـب شـو كـه مخفـى شـده و رو نشـان         «: مروان گفت
  ».دهد نمى

حسن پـدر و مـادرم    اى ابا«: ر و منبر بود و بدو گفتسعد برفت و به نزد على رسيد كه ميان قب: ويدگ
ات  ام كه كس براى نظير آن پيش كس نرفته، خويشاوندى عمـوزاده  براى كار خيرى پيش تو آمده! به فدايت

خواهى، خليفه گفته كـه  را رعايت كن درباره او بزرگوارى كن و جانشرا حفظ كن كه كارها چنان ميشود كه 
  ».گيرد رفتار پسنديده پيش مي

ام كه اينك بشرم اندرم، اما  اى ابو اسحاق خدا از او بپذيرد بخدا من چندان از او دفاع كرده«: على گفت
وقتـى  . انـد  بينى براى وى پيش آورده بن عامر و سعيد بن عاص اين وضع را كه مى عبداهللامروان و معاويه و 

  ».بينى كرد تا چنين شد كه مى مى گفتم دورشان كند با من دورويى كردم و به او مى نيك خواهى مى
در اين اثنا محمد بن ابى بكر بيامد و آهسته با على سخن كرد و على دسـت مـرا گرفـت آنگـاه     : گويد

  »اش چه سود؟ از توبه«: گفت و مىبرخاست 
بخدا تاكنون پيوسته دچـار   .مان كشته شدام نرسيده بودم كه بانگ برخاست كه عث بخدا به خانه: گويد

  .ايم شرم بوده
بن سعد پيكى سوى وى فرستاد كـه بـا    عبداهللاوقتى مصريان سوى عثمان روان شدند : ابو الخير گويد

شتاب برود و حركتشان را به عثمان خبر دهد و بگويد كه اين اين گروه چنان وا مينمايند كه آهنـگ عمـره   
  .دارند

عثمان بن عفان رفت و خبر جماعت را با وى بگفت و عثمان در اين باره سخن كرد و پيك پيش : گويد
كس پيش مردم مكه فرستاد و از مصريانى كه آنجا بودند نشان داد و گفت كه اينان بر پيشـواى خـود عيـب    

  .اند گرفته
جازه رفـتن  بن سعد پس از مصريان سوى عثمان روان شد كه از پيش بدو نوشته بود و ا عبداهللا: گويد

سعد بيامد تا بايله رسيد و خبر يافـت كـه مصـريان سـوى عثمـان بـاز       . خواسته بود و عثمان اجازه داده بود
  .اند و محمد ابن ابى حذيفه در مصر است اند و او را محاصره كرده رفته

رو بن سعد خبر يافت بر مصر تسلط يافت كه پي عبداهللاو چون محمد از محاصره عثمان و رفتن : گويد
سوى فلسطين رفت  عبداهللابن سعد به آهنگ مصر آمد ابن ابى حذيفه مانع او شد و  عبداهللاو شدند و چون 

  .و آنجا ماند تا عثمان رضى اهللا عنه كشته شد
مصريان بيامدند در بازارها جاى گرفتند و عثمان را محاصـره كردنـد، حكـيم بـن جبلـه نيـز بـا        : گويد

اما اشتر كناره گرفـت، حكـيم بـن    . مردم كوفه آمد و در مدينه به هم رسيدند گروهى از بصره آمد و اشتر با
جبله نيز كناره گرفت و ابن عديس و ياران وى بودند كه عثمان را محاصره كردند كـه پانصـد كـس بودنـد،     
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چهل و هفت روز وى را در محاصره داشتند تا به روز جمعه هيجده روز رفته از ذى حجه سال سى و پـنجم  
  .شد كشته

اى «: پيش عثمان رفتم و ساعتى به نزد وى سخن كرديم گفـت : بن عباس بن ابى ربيعه گويد عبداهللا
در انتظار «: گفت دست مرا گرفت و سخنان كسانى را كه بر در عثمان بودند شنيديم يكى مى» ابن عباس بيا
  »صبر كنيد شايد تغيير رفتار دهد«: گفت يكى مى» چه هستيد؟
: ايستاد و گفـت كرد  نا كه من و او ايستاده بوديم طلحة بن عبيد اهللا كه از آنجا گذر مىدر آن اث: گويد

  »ابن عديس كجاست؟«
  »همين جاست«: گفتند
ابن عديس بيامد كه طلحه با وى آهسته چيزى گفت، آنگاه ابن عديس باز گشت و به ياران خود : گويد

  »در آيدين مرد رود يا از پيش وى نگذارند كسى پيش ا«: گفت
خدايا شر طلحة «: آنگاه گفت» اين را طلحة بن عبيد اهللا به او دستور داده«: عثمان به من گفت: گويد

اميدوارم كه سودى از اين نبـرد و  . بن عبيد اهللا را از من بس كن كه اينان را او به سر من ريخته و برانگيخته
خون : گفت بر خدا صلى اهللا عليه و سلم شنيدم كه مىبليه افكند، از پيم  خونش ريخته شود كه مرا به ناروا به

. مردى كه از پس مسلمانى كافر شود كه بايد كشته شود: مرد مسلمان حالل نيست مگر در يكى از سه مورد
. باشد يا مردى كه يكى را، نه در مورد قصاص، كشته. يا مردى كه با داشتن زن زنا كند كه بايد سنگسار شود

  »كشيد؟ پس مرا براى چه مى
آنگاه عثمان برفت و من خواستم برون شوم كه نگذاشتند تا محمد بن ابى بكر بر من گذشـت و  : گويد

  .و ولم كردند» ولش كنيد«: گفت
از خانـه عمـرو بـن حـزم از     . آن روز كه به خانه عثمان ريختند حضـور داشـتم  : بن ابزى گويد عبداهللا

كـنم كـه سـودان بـن      دى شد و وارد شدند، بخدا فراموش نمىوارد خانه شدند، زد و خور. اى آنجا بود دريچه
  ».تندطلحة بن عبيد اهللا كجاست؟ پسر عفان را كش« :گفت حمران برون آمد و شنيدم كه مى

و خريد زنم را . من غالم يكى از عربان باديه بودم و او، يعنى مروان، مرا پسنديد: ابو حفصه يمانى گويد
و من پيوسته با وى بودم و چون عثمان به محاصره افتاد بنـى اميـه بـه تكـاپو      نيز خريد و هر دو را آزاد كرد

  .افتادند، مروان در خانه عثمان مقر گرفت من نيز با وى بودم
از بام خانه يكى از مردم اسلم را به نام نيار اسـلمى  : به خدا من جنگ را ميان كسان راه انداختم: گويد

پس از آن فرود آمدم و كسان بر در بجنگيدند و مروان جنگ كرد تا از به تبر زدم و كشتم و جنگ در گرفت، 
مردم درهاى خانه عثمان را آتش زدنـد  . پاى در آمد و من او را برداشتم و به خانه پيرزنى بردم و در را بستم

  .كه يكى از درها بسوخت
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بخدا اگر من . ياردهيچكس از شما دست در ن. در را براى كارى بزرگتر به آتش كشيدند«: عثمان گفت
گذرند تا مرا بكشـند و اگـر پـيش روى همـه باشـم از مـن سـوى ديگـرى          تان باشم از شما مى دورتر از همه

كنم و چنانكه خدا عز و جل  من چنانكه پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم به من گفته صبورى مى. گذرند نمى
  ».دهم جان مى  براى من مقرر داشته

  .اين بگفت و با شمشير به طرف در رفت» تا من جان دارم كشته نخواهى شدبه خدا «: مروان گفت
چون روز پنجشنبه در آمد از بام خانه سنگى بينداختم و يكى از مردم اسلم را كه نيار : ابو حفصه گويد

  .نام داشت كشتم، كس پيش عثمان فرستادند كه قاتل او را به دست ما بده
  »شناسم نمىبه خدا قاتل او را «: عثمان گفت

نخستين كسى كه نمودار شد . شبانگاه جمعه با خشم شديد از ما كناره گرفتند و صبحگاه آمدند: گويد
كنانة بن عتاب بود كه شعله آتشى همراه داشت و باالى بامها رفته بود كه از خانه آل حزم در بـر او گشـوده   

ختنـد سـاعتى روى چوبهـاى مشـتعل بـا آنهـا       ري ها آوردند كه نفت بر آن مـى  بودند آنگاه از دنبال وى شعله
بدتر از حريق چيزى نيست چوبها سـوخت، درهـا   «: گفت جنگيديم و شنيديم كه عثمان به ياران خويش مى

كند خانه خود را حفظ كند كه اين قوم قصد من دارند و از كشتنم پشيمان  نيز سوخت هر كه اطاعت من مى
د بزندگى عالقـه نداشـتم كـه حـالم بگشـته و دنـدانهايم افتـاده و        گذاشتن خواهيد شد، به خدا اگر مرا وا مى

  »وانم سستى گرفتهاستخ
  »بنشين و بيرون مشو«: مروان گفت آنگاه به: گويد

  »يابند شوى و به تو دست نمى نمى ام كشته به خدا تا من زنده«: اما مروان اطاعت نكرد و گفت
يم را رها كنم و با مروان بـرفتم، مـا گروهـى انـدك     آنگاه كسان برفتند و من با خودم گفتم نبايد موال

 خواند آنگاه بانگ زد و هماورد خواست و پايين زره بوديم، شنيدم كه مروان شعرى به وزن رجز به تمثيل مى
  .داد خويش را برداشت و زير كمربند جا

گفتى جان داده  در آمد،  ابن نباع سوى مروان تاخت و از پشت ضربتى به گردن او زد كه از پاى: گويد
  .بود و من او را بخانه فاطمه دختر اوس، مادر بزرگ ابراهيم عدى بردم

  .كردند شناسى مى ه براى اين كار از خاندان عدى حقو چنان بود كه عبد الملك و بنى امي: گويد
بينم كه پشت به مسجد پيمبـر خـدا    گويى عبد الرحمان بن عديس بلوى را مى: بكر بن حارث گويدابو

  »هماورد كيست؟«: برون آمد و گفت ى اهللا عليه و سلم داده بود، عثمان در محاصره بود، مروان بن حكمصل
جوانى بلند قد سوى او » با اين مرد مقابله كن«: عبد الرحمان بن عديس به فالن بن عروه گفت: گويد

مـروان بـه طـرف او     .رفت و دامن زره را بگرفت و زير كمر بند خويش محكم كرد كه ساق وى نمايـان شـد  
پيچيد و عبيد بن رفاعه زرقـى بـه    بينم كه بهم مى گويى او را مى. جست و ابن عروه ضربتى به گردن وى زد

  .طرف او رفت كه خالصش كند
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: فاطمه دختر اوس، و مادر بزرگ ابراهيم بن عدى كه مروان را شير داده بود بر او جست و گفت: گويد
  »گوشتش بازى كنى اين كار زشت استخواهى با  ى كه كشته شد و اگر مىاگر قصد كشتن اين مرد را دار«

داشـتند و بعـدها ابـراهيم را بكـار      عبيد دست از مروان بداشت و بنى اميه پيوسته سپاس او مى: گويد
  .گماشتند

عبد الرحمان بن عديس بلوى وقتى از مصر سوى مدينه رفت شعرى به اين مضمون : ابن اسحاق گويد
  :گفت

  اربلبس و صعيد آمدند«
  و سالح آهنين داشتند

  و حق خدا را طلب ميكردند
  »خواستيم باز گشتند و با آنچه مى

وقتى ايام تشريق برفـت خانـه عثمـان را در ميـان گرفتنـد،      : حسين بن عيسى به نقل از پدرش گويد
  .ان كردعثمان از خلع خويش ابا كرد و كس به طلب اطرافيان و ياران خود فرستاد و فراهمش

يكى از ياران پيمبر صلى اهللا عليه و سلم به نام نيار بن عياض كـه پيـرى فرتـوت بـود از ميـان      : گويد
عثمان از بام خانه نمودار شد و او را قسم داد كه از خالفـت  » اى عثمان«: محاصره كنان برخاست و بانگ زد

تيـرى بينـداخت و او را كشـت، پنداشـتند     كناره كند در اين اثنا كه سخن در ميان بود يكى از ياران عثمان 
ما بده كه  قاتل نيار بن عياض را به«: كسى كه تير انداخته كثير بن صلت كندى بوده است، به عثمان گفتند

  »او را به قصاص بكشيم
  ».دهم كه ياريم كرده به كشتن نمىشما قصد كشتن من داريد، من كسى را «: گفت
آنگاه مروان بن حكـم بـا جمعـى از خانـه     . يدند و آنرا آتش زدندو چون اين بديدند سوى در دو: گويد

عثمان در آمد، سعيد بن عاص نيز با جمعى در آمد، مغيرة بن اخنس ثقفى، هم پيمـان بنـى زهـره، نيـز بـا      
چيزى كه جماعت را به جنگ كشانيد اين بـود كـه شـنيده بودنـد     . جمعى در آمد و جنگى سخت در گرفت

انـد، بـر در خانـه     اند كه يك منزلى مدينه بود و مردم شام نيـز روان شـده   رود آمدهكمكيان بصره در ضرار ف
  :خواند جنگى سخت كردند، مغيرة بن اخنس ثقفى به جمع حمله كرد و رجزى به اين مضمون مي

  دختر زيبا كه زيور و خلخال دارد«
  »داند كه من مرد شمشير زنم

  :خواند د و رجزى بدين مضمون مياهللا بن بديل بن ورقاى خزاعى بدو حمله برعبد
   اگر تو مرد شمشير زنى«

  در مقابل هماورد
  كند كه با شمشير صيقلى حمله مى
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  »مقاومت كن
  .ضربتى زد و او را بكشت عبداهللاآنگاه 
رفاعة بن رافع انصارى زرقى به مروان بن حكم حمله كرد و ضربتى بدو زد كه از پاى در آمـد و  : گويد

يـاران عثمـان هزيمـت    . بن زبير نيز چند زخم برداشت عبداهللا. و دست از او بداشت پنداشت كه كشته شده
شدند و به قصر پناه بردند و در را پناهگاه كردند و بر در، جنگى سخت شد كه زياد بن نعيم قهرى با جمعى 

نه عثمان از ياران عثمان آنجا كشته شدند، جنگ همچنان دوام داشت تا عمرو بن حزم انصارى كه پهلوى خا
خانه داشت در خانه خويش را بگشود و به مردم بانگ زد كه از خانه وى سوى مدافعان عثمان رفتنـد و آنهـا   

هاى مدينه گريختند و عثمان با تنى چند از خاندان و ياران خويش بماند كه همه بـا   برون شدند و در كوچه
  .وى كشته شدند، عثمان نيز كشته شد

: روزى عثمان از فراز خانه به محاصره كنان نمودار شد و گفت: د انصارى گويدابو سعيد وابسته ابو اسي
  .اما هيچكس از آنها جواب سالم او را نداد جر آنكه كسى پيش خود تكرار كرد» السالم عليكم«

شما را بخدا ميدانيد كه من چاه رومه را با مال خودم خريدم كه كسـان آب  «: آنگاه عثمان گفت: گويد
  »آن همانند يكى از مسلمانان است؟را ببرند و آب گرفتن من از گواراى آن

  »آرى«: گفتند
  »كنمپس چرا نبايد از آن بنوشم و با آب رود افطار «: گفت

  »مين را خريدم و به مسجد افزودم؟شما را بخدا ميدانيد كه فالن و بهمان ز«: آنگاه گفت
  »آرى«: گفتند
ايد كه پيمبر خدا  اند؟ شما را بخدا آيا شنيده ى در آنجا شدهآيا پيش از من مانع نماز كردن كس«: گفت

و چيزهايى را كه پيمبر درباره او گفته بود يـاد كـرد و اينكـه    » صلى اهللا عليه و سلم چنين و چنان ميگفت؟
  .خدا عز و جل در كتاب عزيز خويش از او ياد كرده بود

  .رض نكنيدتعرض آغاز شد و كسان ميگفتند به امير مؤمنان تع: گويد
  .تعرض بسيار شد و اشتر بپا خاست: گويد
» شايد با او و شما خدعه كرده است«: نميدانم آن روز بود كه وى بپا خاست يا روز ديگر و گفت: گويد

  .و مردم او را پايمال كردند و چنين و چنان ديد
داد اما انـدرزگويى در آنهـا   بار ديگر عثمان را ديدم كه بر مردم نمايان شد و اندرز گفت و تذكار : گويد

شنيدند در آنها اثـر ميكـرد و چـون مكـرر ميشـد اثـر        اثر نكرد و چنان بود كه وقتى كسان بار اول اندرز مى
  .كرد نمى

آنگاه در را باز كرد و مصحف را پيش خود گشود و اين به سبب آن بود كـه شـب پـيش خـواب     : گويد
  ».امشب پيش ما افطار كن«: بدو گفته بودديده بود كه پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم 
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جايى را گرفتى و كـارى  «: محمد بن ابى بكر پيش وى رفت و ريشش را بگرفت كه گفت: حسن گويد 
  ».كرد گرفت و نمى بو بكر بود نمىكردى كه اگر ا

  .پس محمد برون شد و او را رها كرد: گويد
يش عثمان رفـت و او را خفـه كـرد و پيكـرش را     آنگاه يكى كه او را مرگ سياه نام داده بودند پ: گويد

  .بكوفت
تر از گلوى او نديده بودم بخدا گلويش را فشردم چندان  بخدا چيزى نرم«: آنگاه برون شد و گفت: گويد
  ».چون نفس مار در تنش همى پيچيد كه نفسش
  .آنگاه برفت: گويد

خـدا ميـان مـن و تـو     كتـاب  « :در حديث ابو سعيد چنين آمده كه يكى پيش عثمان رفت و او گفـت 
  ».باشد

  .مصحف جلوى روى او بود: گويد
  .و اما شمشير به طرف او افكند كه دست خود را جلو آورد و دست او را بريد: گويد
  .نميدانم كه جدا كرد يا بريد و جدا نكرد: گويد

  »ن نخستين دستى بود كه قرآن نوشتبخدا اي«: عثمان گفت
ش او رفـت و تيـرى در گلوگـاهش فـرو بـرد كـه خـون بـر آيـه          در حديث ديگر هست كه تجيبى پـي 

  .ريخت 137: 2فَسيْكفيكَهم اهللا 
  .اند خون همچنان در آن مصحف بجا مانده و پاك نكرده: گويد
دختر قرافصه زيور خود را برگرفت و آنرا در كنار خويش نهاد و اين پيش از كشته شدن عثمـان  : گويد

  .بود
 :بـر او زارى كـرد و يكيشـان گفـت     -يا گفت گلوگـاهش دريـده شـد    -ه شدو چون عثمان كشت: گويد

  »خدايش بكشد كفلش چه گنده است؟«
  .خواست و من بدانستم كه دشمن خدا بجز دنيا نمى: گويد

آخرين سخنانى كه عثمان براى جمع گفت چنين بود كه خدا عز و جل دنيا را به : بدر بن عثمان گويد
دنيـاى  . يد و نداده كه بدان پردازيد كه دنيا فانى ميشود و آخرت باقى ميمانـد شما داده كه بدان آخرت جوي

فانى شما را سركش نكند و از آخرت باقى مشغول ندارد، چيزى را كه بـاقى ميمانـد بـر آنچـه فـانى ميمانـد       
از خدا عز و جـل بترسـيد كـه تـرس خـدا سـبب       . كه دنيا به سر ميرسد و سوى خدا ميرويد .مرجح مداريد

هاى خدا بترسيد و بجماعت پيوسته باشـيد و دسـته دسـته     از دگرگونى. نيت از عذاب است و تقرب بدومصو
  ».مشويد و نعمت خدا را بياد آريد كه دشمنان بوديد و دلهاتان را الفت داد و به نعمت وى برادران شديد
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و مسلمانان نيـز او  داد   و چون در اين مجلس آنچه ميخواست گفت و خويشتن را دل: ابو عثمان گويد 
خدايتان رحمت آرد برويـد و بـر   «: را دل دادند كه صبورى كند و با تكيه به اقتدار خداى مقاومت كند گفت

آنگاه كس پيش طلحه و زبيـر و  » .اند با شما فراهم شوند در بمانيد و كسانيكه از آمدن پيش من ممنوع شده
اى مـردم  «: و از فراز خانه بر آنها نمـودار شـد و گفـت    على و كسان ديگر فرستاد كه بيايند كه فراهم آمدند

سـپارم و از   شما را بخدا مى«: و همه، چه جنگجويان غريب و چه مردم مقيم، نشستند آنگاه گفت» .بنشينيد
روم تـا خـدا    بخدا پس از اين روز پيش كسى نمـى . او ميخواهم كه از پس من خالفت را براى شما نيكو كند

اينان و كسانى را كه آن سوى در منند بحال خـود ميگـذارم و تعهـدى    . ه من بسر بردقضاى خويش را دربار
چه ميخواهد دربـاره  نميكنم كه بر ضد شما و در كار دين خدايا دنيا دست آويز كنند تا خداى عز و جل هر 

  ».من مقرر كند
حمد و ابن زبير و و سوگندشان داد كه همه برفتند بجز حسن و م» برويد«: آنگاه به مردم مدينه گفت

  .امثال آنها كه به دستور پدران خويش بر در نشستند و بسيار كس به آنها پيوستند و عثمان در خانه بماند
و چون هيجده روز از چهل روز . محاصره چهل روز بود و حضور مخالفان هفتاد روز بود: ابو حارثه گويد

حبيب از شـام  : اند سانى از واليات آماده حركت شدهگذشت سوارانى از سران قوم بيامدند و خبر آوردند كه ك
در اين هنگام ميان عثمان و كسان حايل شـدند و همـه   . و معاويه از مصر و قعقاع از كوفه و مجاشع از بصره

در خانـه او  . دستاويز ميجستند اما نيافتند. على چيزى براى وى ميفرستاد. چيز حتى آب را از او منع كردند
. انـد و ايـن بـه هنگـام شـب بـود       آنها نيز سنگ پرتاب كنند و بگويند با ما به جنگ آمده سنگ انداختند كه

  »كه در خانه بجز من نيز كس هست؟ دانيد مگر نمى ترسيد؟ مگر از خدا نمى«: عثمان بر آنها بانگ زد
  »ختيمنه بخدا ما سنگ نيندا«: گفتند
  »پس كى انداخت؟«: گفت

  »خدا«: گفتند
  ».كند اگر خدا عز و جل انداخته بود خطا نميكرد، اما سنگ شما خطا مي دروغ ميگوييد«: گفت
آنگاه عثمان از فراز خانه به خاندان حزم كه همسايگان وى بودنـد نمـودار شـد و پسـر عمـرو را      : گويد

و نيـز كـس   . اند اگر ميتوانيد آب براى ما بفرستيد، بفرستيد پيش على فرستاد كه اينان آب را از ما باز گرفته
كه زودتر از همه على و ام حبيبه  پيش طلحه و زبير و عايشه و همسران پيمبر صلى اهللا عليه و سلم فرستاد

اين كار كه شما ميكنيد نه به كار مؤمنان ميماند و نه ! اى مردم«: على سحرگاه بيامد و گفت. به كمك آمدند
آب را از اين مرد نبريد كه روميان و پارسيان اسير ميگيرند و غذا و آبـش ميدهنـد ايـن مـرد     . به كار كافران

  »ردن و كشتن وى را روا مي داريد؟كمتعرض شما نشده چرا محاصره 
علـى عمامـه خـود را بـه خانـه      . »گذاريمش كه بخـورد و بنوشـد   نه، به خدا آسوده مباد، نمى«: گفتند

  .انداخت تا بفهماند كه آنچه را گفته بودى انجام دادم و بازگشت
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مـادر  «: گفتنـد  .اى چرمين بـر زيـن آن بـود    آنگاه ام حبيبه بيامد، بر استر خويش سوار بود كه قمقمه
ميخواهم ببينمش و . هاى بنى اميه با اين مرد بوده وصيت«: گفت. و استرش را بزدند» مؤمنان ام حبيبه آمد

  ».يتيمان و بيوه زنان تباه نشود در اين باب از او بپرسم كه اموال
ا دست درازى كردنـد و مهـار اسـتر را بـا شمشـير ببريدنـد كـه ام حبيبـه ر        » گويد دروغ مي«: گفتند

برداشت و مردم بدويدند و زين استر را كه كج شده بود نگه داشتند و آنرا بگرفتند، چيزى نمانده بود كـه ام  
  .اش بردند حبيبه كشته شود و او را به خانه

عايشـه  . عايشه به منظور فرار براى حج آماده ميشد و ميخواست برادر خود را همراه ببرد كه نپـذيرفت 
  ».كردم انستم كارى كنم كه خدا از آنچه قصد دارند محرومشان كند ميبخدا اگر ميتو«: بدو گفت

اى محمد مادر مؤمنان ميخواهد تـرا همـراه   «: آنگاه حنظله كاتب پيش محمد بن ابى بكر آمد و گفت
  ».شوى روى اما گرگان عرب ترا بكارى ناروا ميخوانند و به نزدشان مي ببرد و نمى

  »ا اين، چكار؟ترا ب! تميمى زاده اى«: محمد گفت
آنگـاه  » .جويى باشد بنى عبد مناف بر آن تسلط نيابند بخدا اگر كار به تسلط! اى خثعمى زاده«: گفت

  :خواند برفت و شعرى بدين مضمون مي
  اند در شگفتم مردم بدان پرداختهاز آنچه «

  كه ميخواهند خالفت بگردد
  اگر بگردد نيكى از آنها بگردد
  دو از پس آن بذلتى سخت افتن

  و نصارى شوندو مانند يهودان 
  »اند كه همگى راه گم كرده

  .پس از آن سوى كوفه رفت: گويد
گويد عايشه كه نسبت به مردم مصر سخت خشمگين بود روان شد، مروان بن حكم پـيش وى آمـد و   

  ».كردند اين مرد بهتر محافظت مى ماندى از اى مادر مؤمنان اگر مى«: گفت
نه، به . ام حبيبه كردند و كس را نيابم كه حفاظتم كندز چنان كنند كه با خواهى با من ني مي«: گفت

  ».خدا تغيير راي نمي دهم كه نمي دانم كار اين قوم به كجا مي كشد
. طلحه و زبير از آنچه بر على و ام حبيبه گذشته بـود خبـر يافتنـد و در خانـه خـويش بماندنـد      : گويد

در اين اثنا عثمان بـر كسـان نمـودار شـد و     . به عثمان ميرسانيدند خاندان حزم به هنگام غفلت مراقبان، آب
  »برو كه كار حج با تو است«: گفت بن عباس را خواست كه او را پيش خواندند عثمان عبداهللا

  .بن عباس از جمله كسانى بود كه بر در خانه عثمان مانده بودند عبداهللا: گويد
  »ز حج بيشتر دوست دارماينان را اجهاد با ! اى امير مؤمنان«: گفت
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آنگـاه عثمـان وصـيت     .عثمان سوگندش داد كه برود و ابن عباس آن سال كار حج را به عهده گرفـت 
  .خويش را با زبير بكرد و او برفت

  .درباره زبير اختالف است كه آيا هنگام قتل عثمان حضور داشت يا پيش از آن رفته بود: گويد
خـدايا  . نشود كه به شما نيز آن رسد كه به قوم نـوح رسـيد   مخالفت من سبب! اى قوم«: عثمان گفت

  ».ز پيش درباره نظايرشان شده استها و مقصودشان حايل شو، چنانكه ا ميان اين دسته
ليلى دختر عميس كس به طلب محمد بن ابى بكر و محمد ابن جعفر فرستاد و : عمرو بن محمد گويد

چراغ خودش را ميخورد و به مردم نور ميدهد، كارى را سوى ديگرى ميرانيد كه پرواى شما نـدارد و  «: گفت
كنيـد   مىرى كه اكنون اين كار كه امروز شما ميخواهيد فردا به دست ديگرى ميافتد، مبادا كا. كنيد خطا مى

  ».فردا مايه حسرتتان شود
رفتارى را كـه عثمـان بـا مـا كـرد فرامـوش       «: گفتند اما آنها مصر بودند و خشمگين برون شدند و مى

  »اينكه به راه خدايتان برده است با شما چه كرده جز«: گفت ليلى مى» .كنيم نمى
مت بيامد و از مكه خبر آورد كه همگان قصد وقتى مردم با آن كس پيمان كردند بسال: ابو عثمان گويد

و چون مصريان از اين خبر يافتند و . خواهند اين كار را به ثواب حج بيفزايند مصريان و امثال آنها دارند و مى
از اين ورطه رهايى «: اند شيطان به آنها پنجه انداخت و گفتند دانسته بودند كه مردم واليات نيز حركت كرده

و راهـى بـراى نجاتشـان جـز     » .كه اين مرد را بكشيم و مردم به اين حادثه از ما مشغول شـوند نداريم جز اين
آهنگ در كردند اما حسن و ابن زبير و محمد بن طلحه و مروان بن حكـم و سـعيد بـن    . كشتن عثمان نماند

خدا را، «: ان زدو درهم آويختند و عثمان بانگش عاص و ديگر فرزندان صحابه كه با آنها بودند مانعشان شدند
  .كه نپذيرفتند» خدا را، شما از يارى من معافيد

اما عثمان در را گشود و با سپر و شمشير برون شد كه آنها را دور كند و چـون او را بديدنـد مصـريان    
. عقب رفتند و مدافعان بدنبالشان رفتند و دورشان كردند كه دو گروه باز گشتند و هـر دو آن نگـران بودنـد   

ابيان را قسم داد كه وارد شويد و چون نخواسته بودند بروند وارد شدند و در بروى مصريان بسـته  عثمان صح
  .شد

و چنان بود كه مغيرة بن اخنس بن شريق جزو كسان بـه حـج رفتـه بـود و بـا گروهـى از حـج        : گويد
هد زد و خورد كردگان كه با وى بودند با شتاب بيامد و پيش از آنكه عثمان كشته شود پيش وى رسيد و شا

اگر ترا رهـا كنـيم چـه عـذرى پـيش خـدا       «: بود و با مدافعان وارد خانه شد و از درون بر در نشست و گفت
  ».توانيم نگذاريمشان تا بميريم ىخواهيم داشت در صورتى كه م

خواند قرآن پيش وى بود و  وقتى نماز مي. عثمان در آن روزها پيوسته قرآن را پيش روى داشت: گويد
دانسـتند و جمـاعتى كـه     خواند كه قرائـت قـرآن را عبـادت مـي     نشست و قرآن مي شد مى مانده ميچون 

مصريان را بداشته بودند ميان او و در جاى داشتند و چون كس نبود كه مصريان را از در براند و راه ورود نيز 
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ها بسوخت طاقـك بـر    بور شد و چون چو نداشتند آتش آوردند و در و طاقك آنرا آتش زدند كه هر دو شعله
  .برجستند و مانع ورود مصريان شدندعثمان در نماز بود، مردم خانه . در افتاد

نخستين كسى كه به مقابله آمد مغيرة بن اخنس بود كه رجز ميخواند پس از آن حسن بن علـى آمـد   
آخـرين  . خواندمحمد بن طلحه نيز شعرخوانان بيامد، سعيد بن عاص نيز آمد و شعرى مي. كه شعرى ميخواند

بن زبير بود كه عثمان گفته بود پيش پدرش رود و مطلبى را كه خواسته بـود بـا    عبداهللاكسى كه برون آمد 
 عبـداهللا . هاى خود روند و نيز به او دستور داده بود كه پيش مدافعان خانه رود و بگويد كه به خانه. وى بگويد

  .سخن داشت  د و از آخرين لحظات در گذشت عثمانبالي بن زبير پس از همه برفت و پيوسته به اين مى
عثمان در نماز بود كه در را آتش زدند سوره طه مـا انزلنـا عليـك القـرآن لتشـقى را      : ابو عثمان گويد

قرائت وى تند بود به سر و صدا اعتنا نكرد غلط نخواند و وانماند و پيش از آنكه بدو رسند سـوره  . گشوده بود
  :گر به نزد مصحف نشست و اين آيه را بخواند كهرا به سر برد و بار دي

بنَا اهللا    سـقـاُلوا ح إِيماناً و مهَفزاد مهفَاخَْشو وا لَُكمعمج قَد إِنَّ النَّاس النَّاس مينَ قال لَهيـلُ   الَّذكاْلو م عـن 3و :
173  

اند از آنها بترسـيد و ايمانشـان    شما گرد آمده) جنگ(كسانى كه مردم گفتندشان مردمان براى : يعنى
  .خدا ما را بس كه نيكو تكيه گاهى است: فزون شد و گفتند

مغيره بن اخنس كه با ياران خويش درون خانه بود رجز ميخواند، در اين وقت ابو هريره بيامـد،  : گويد
ريره با آنها بمانـد و  ابو ه. مردم از خانه دورى گرفته بودند بجز آن گروه كه فراهم آمدند و آماده جنگ شدند

اسـت و جملـه را بسـياق زبـان     » اينك روزيست كه ضربت زدن خوش« :و نيز گفت» مانند من كنيد«: گفت
چه شده كه من شما را سوى نجات ميخوانم و شما مرا سـوى  ! حميرى گفت آنگاه بانگ بر آورد كه اى مردم

  .خوانيد جهنم مي
يكى از بنى ليث بنام نباع بمقابله وى آمد و ضربتى ! مرد! ردم: در آن روز مروان بيامد و بانگ زد: گويد

. ياران آن ديگرى نيز سوى او دويدنـد . مروان به رو در افتاد و يارانش سوى او دويدند. در ميانه رد و بدل شد
 به خدا در ميان امت بر ضد ما دستاويز نخواهيد شد كه از پـس اعـالم خطـر شـما را مـي     «: مصريان گفتند

  ».يمكش
  »هماورد كيست؟«: مغيره گفت

  :مغيره رجزى به اين مضمون ميخواند. يكى به مقابله او آمد و در هم آويختند
  با شمشير ميزنمشان«

  وان دليرىضربت ج
  كه در زندگى نوميد است

  ».و آن ديگرى جواب داد
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  .و آن كس كه او را كشته بود انا هللا گفت» .مغيره بن اخنس كشته شد«: كسان گفتند: گويد
  »چه شده؟«: گفتند
و باين بليه » .به قاتل مغيرة بن اخنس بگو كه جهنمى است«: بخواب ديده بودم كه بمن گفتند: گفت

  .افتادم
هاى اطراف به خانه عثمان ريختند و  كسان از خانه. اسلمى را بكشت عبداهللاقباث كنانى نيار بن : گويد

مردم قبايل بيامدند و فرزندان خـويش را ببردنـد كـه    . خبر بودند آنجا را پر كردند اما آنها كه بر در بودند بى
 خالفـت از «: خليفه به چنگ دشمن افتاده بود يكى را براى قتل عثمان فرستادند كه وارد اطاق شد و گفـت 

  »كناره كن تا ترا رها كنيم
ام و از آن  ام و آرزوى نـاروا نداشـته   ام، غنا نكـرده  در جاهليت و اسالم بزنى تجاوز نكرده! واى تو«: گفت

پيراهنى را كه خـدا  . ام ام دست به عورت خويش نزده وقت كه با پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم بيعت كرده
د و مانم تا خدا مـردم نيـك روز را حرمـت دهـ     به جاى خودم مي. نمك عز و جل به من پوشانيده به در نمى

  ».مردم تيره روز را خوار كند
  »چه كردى؟«: مرد برون شد، گفتند پس، آن: گويد
  »ريم اما كشتن وى بر ما روا نيستايم، بخدا جز با كشتن وى از مردم رهايى ندا گير افتاده«: گفت

  .اق كردندتآنگاه يكى از مردم بنى ليث را وارد ا
  »مرد از كدام طايفه است؟«: ن گفتعثما
  »ليثيم«: گفت
  »حريف من نيستى«: گفت
  »چرا«: گفت
ه روز مگر همان نيستى كه پيمبر صلى اهللا عليه و سلم درباره تو و چند تن ديگر دعا كرد كه ب«: گفت

  »فالن و فالن محفوظ مانيد؟
  »چرا«: گفت
  »شوى پس تباه نمى«: گفت
  .بازگشت و از قوم جدا شدآن شخص : گويد

  »كشم ترا مى«: د كه به عثمان گفتآنگاه يكى از قريش را وارد كردن
  »كشى ابدا، فالنى تو مرا نمى«: تگف

  »چرا؟«: گفت
خواسـت و خـون نـاحق     پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم فالن روز و فالن روز براى تو مغفرت«: گفت

  ».نخواهى ريخت
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بن سالم بيامد و كسان را از كشتن عثمان  عبداهللاآنگاه . ن خويش جدايى گرفتاو نيز بازگشت و از يارا
اى قوم شمشير خدا را بر ضد خودتان از نيام در نياريد كه بخدا اگر در آيد در نيام كردن «: منع كرد و گفت
سـتوار نشـود،   اكنون قدرت جماعت بر تازيانه استوار است اگر او را بكشيد جز به شمشـير ا ! نتوانيد، واى شما

  »كنند گر بكشيدش اينجا را ترك مىاند، ا اينك فرشتگان شهر شما را در ميان گرفته! واى شما
  .و او برفت» ترا با اين كارها چه كار! اى يهودى زاده«: گفتند
: آخرين كسى كه پيش وى رفت و سوى قوم باز آمد محمد بن ابى بكر بود كه عثمان بدو گفـت : گويد

و » ام؟ ام جز اينكه حق خدا را از تو گرفتـه  تو كرده  اى؟ چه خطايى نسبت به ر خدا خشم آوردهآيا ب! واى تو«
  .او جا خورد و بازگشت

و چون محمد بن ابى بكر برون شد و شكست او را بدانستند، قتيره و حمران، هردوان سكونى، و : گويد
غافقى برجستند، غافقى با پاره آهنى كه همراه داشت ضربتى باو زد و مصحف را با پا بزد كه بگشت و پـيش  

د، نايلـه دختـر قرافصـه    سودان بن حمران آمد كه ضربت بزن. روى عثمان قرار گرفت و خون بر آن روان شد
روى وى افتاد و دست خويش را جلو شمشير برد و آنرا بگرفت كه انگشتان دستش بيفتاد و او روى بگردانيد 

  ».كفلش گنده است«: لگن او زد گفتو سودان دست به 
  .آنگاه عثمان را بزد و بكشت

بود كه عثمان گفته بـود هـر    تنى چند از غالمان عثمان با كسان بيامدند كه او را يارى كنند، و چنان
  .يك از آنها دست بدارد آزاد است

. شان روى او جست و ضربتى به گردنش زد و او را بكشت و چون ديدند كه سودان او را زده است يكى
  .قتيره نيز روى غالم جست و او را بكشت

را بـر سـه مقتـول     آنگاه هر چه را در اطاق بود غارت كردند و هر كه را آنجـا بـود بيـرون كردنـد و در    
  .ببستند و چون وارد صحن شدند يكى ديگر از غالمان عثمان روى قتيره جست و او را بكشت

گرفتند، يكيشان جامه  آنگاه در خانه را ببستند و هر چه يافتند برگرفتند تا آنجا كه پوشش زنان را مى
مادر مرده چه كفلى؟ چه چـاقى؟ و  «: نايله را بگرفت، نام وى كلثوم بن تجيب بود و چون نائله دور شد گفت

  ».خونش بريخت كه او را نيز كشتنديكى از غالمان عثمان او را بديد و 
آنگاه جماعت بهمديگر بانگ زدند كه مراقب پهلوييتان باشيد، و هم در خانه بانگ زدنـد كـه بـه بيـت     

  .المال برسيد كه كس زودتر از شما نرسد
بگريزيـد كـه ايـن    « :گفتنـد . دند، در آنجا جـز دو جـوال نبـود   متصديان بيت المال صداى آنها را شني

و آنجا را غارت كردند، كسـان دربـاره    جماعت سوى بيت المال رفتند. و بگريختند» .خواهند جماعت دنيا مى
آنگاه جماعـت پشـيمان   . كرد گريست و آمده، خوشدلى مى گفت و مى مقيم انا هللا مى. گون بودند عثمان گونه

  .شدند
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مدينه برون شده بود و بر راه مكه مقر گرفته بود كه بوقت قتل حضور نداشته باشد و چون خبر  زبير از
انا هللا و انا اليه راجعون، خـدا عثمـان را رحمـت كنـد و     «: كشته شدن عثمان همانجا كه بود بدو رسيد گفت

  ».الم را بگيردانتقام وى و اس
  ».اين جماعت پشيمانند«: دو گفتندب

  »اند اند، انديشيده هانديشيد«: تگف
  :آنگاه اين آيه را خواند

  »54: 34وا في شَك مرِيبٍ كَما ُفعلَ ِبأَْشياعِهم من َقبلُ إِنَّهم كاُن. و حيلَ بينَهم و بينَ ما يْشتَهونَ«
كه آنهـا در   اند ميان ايشان و آن آرزو كه دارند حايل افكنند چنانكه با نظاير ايشان از پيش كرده: يعنى

  .اند شكى سخت بوده
  ».براى او و اسالم انتقام بگيرد خدا عثمان را رحمت كند و«: وقتى طلحه خبردار شد گفت: گويد

  »اين جماعت پشيمانند«: بدو گفتند
  :نابود شوند، و اين آيه را خواند: گفت

  »50 :36لِهم يرِْجعونَ أَه  َفال يسَتطيعونَ َتوصيةً و ال إِلى«
  .كه نه وصيتى توانند كرد و نه سوى كسان خويش باز گردند: يعنى

  ».رحمت كند و به جاى وى نيكى آردخدا عثمان را «: على نيز خبر يافت و گفت
  »جماعت پشيمانند«: بدو گفتند

  :اين آيه را خواند
ي أَخـاف اهللا رب اْل    ي برِيكَمثَلِ الشَّيطانِ إِذْ قال للْإِنْسانِ اْكُفرْ َفلَما َكَفرَ قال إِنِّ« : 59عـالَمينَ  ء منْـك إِنـِّ
16«  

  .كافر شو، و چون كافر شود: ن گويدمانند شيطان، آن دم كه به انسا: يعنى
  .من از تو بيزارم، كه من از خدا پروردگار جهانيان بيم دارم: گويد

و چون از كشته » مان را نبينمكشتن عث«: به جستجوى سعد رفتند كه در باغ خويش بود كه گفته بود
  ».بليه گريختيم و دچار بليه شديمبه سوى «: شدن وى خبر يافت گفت

  :سپس اين آيه را خواند
»ي مونَ أَنَّهبسحي مه ْنيا وياةِ الدفي اْلح مهيعينَ ضَلَّ سْنعاً الَّذُنونَ صس104: 18ح«  

  .ن زندگى دنيا گم شده اما پندارند كه رفتار نيكو دارندهمان كسان كه كوشش ايشان در اي: يعنى
  »پشيمانشان كن، آنگاه مؤاخذه كن خدايا«: آنگاه گفت

شود اگر كشته شود و تو در مدينه باشى به تو  اين مرد كشته مى«: به على گفتم: مغيرة بن شعبه گويد
  ».ى يمن باشى مردم جوياى تو شوندغارها گمان بد برند، برو و فالن و فالنجا بمان كه اگر بروى و در يكى از
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بسيار كـس، و از  . عثمان را بيست و دو روز محاصره كردند آنگاه در را آتش زدند. اما او نپذيرفت: گويد
  »به ما اجازه دفاع بده«: ه گفتندبن زبير و مروان، در خانه بودند ك عبداهللاجمله 

كنم، اين قوم در را به  داده كه بر آن صبورى مى پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم دستورى بمن«: گفت
  »اندازم زحمت نمى  من كسى را براى جنگيدن به. اند منظورى بزرگتر آتش زده

: حسن به نزد وى بود كه بـدو گفـت  . همه كسان برفتند، عثمان قرآن خواست و قرائت آغاز كرد: گويد
  »رون شوىدهم كه ب ترا سوگند مى. اكنون پدرت به كارى مشغول است«

آنگاه عثمان به ابو كرب، يكى از مردم همدان، و يكى از انصار گفت بر در بيت المال بايستند اما : گويد
محمد بـن ابـى   . ابن زبير و مروان با جماعت در آويختند و آتش خاموش شد. در آنجا جز دو جوال نقره نبود

آمد آنها گريختنـد محمـد بـن ابـى بكـر پـيش        بكر، ابن زبير و مروان را تهديد كرد و چون به نزد عثمان در
  .عثمان رفت و ريش وى را بگرفت

  ».گرفت اگر پدرت بود ريشم را نمىريشم را رها كن كه «: عثمان گفت
آنگاه جماعت وارد شدند، يكى با پشـت شمشـير او را ميـزد و ديگـرى     . پس محمد ريش او را رها كرد

  .شت و ضربتى به گلوگاه او زد كه خون بر مصحف ريختيكى بيامد كه چند تير همراه دا. سيليش ميزد
چند تن ديگر بيامدند و چون او . وى فرتوت بود و از خود برفت. در اين حال از كشتن وى بيم داشتند

خود ديدند پايش را كشيدند، نائله و دختران عثمان شيون زدند، تجيبى بيامد، شمشير از نيـام كشـيده    را بى
نائله دست جلو شمشير برد كه دستش ببريد و تجيبى به شمشير تكيـه كـرد و   . كند بود كه در شكم او فرو

  .آنرا در سينه عثمان فرو برد
» .وقتى خونش حالل باشد از مـالش چـه بـاك   «: عثمان پيش از غروب آفتاب كشته شد، يكى ندا داد

ا بينداختند و جـان بـه در   پس همه چيز را غارت كردند، آنگاه سوى بيت المال رفتند و آن دو مرد كليدها ر
  ».خواستند فرار، اين جمع همين مىفرار، «: بردند و گفتند

سـوى عثمـان رفـت،     محمد بن ابى بكر از خانه عمرو بن حزم، از ديوار،: عبد الرحمان بن محمد گويد
  .كنانة بن بشر بن عتاب و سودان بن حمران و عمرو بن حمق نيز با وى بودند

ابى بكر پيش رفت و ريـش   خواند، محمد بن سوره بقره را مى بود و در مصحفعثمان پيش زنش نايله 
  ».خدايت خوار كرد! اى نعثل« :عثمان را بگرفت و گفت

  »بلكه بنده خدايم و امير مؤمنان من نعثل نيستم،«: عثمان گفت
  »ن و فالن كارى براى تو نساختندمعاويه و فال«: محمد گفت
  »گرفت اى نمى يزى را كه تو گرفتهرا ول كن اگر پدرت بود چريشم ! برادرزاده«: عثمان گفت
رى بيشـتر از گـرفتن   كرد، كـا  كنى به تو اعتراض مى اگر ديده بودت كه اين كارها را مى«: محمد گفت

  »كنم ريشت نمى
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پس از آن محمد با تيرى كـه  » خواهم جويم و از او كمك مى از خدا بر ضد تو يارى مى«: عثمان گفت
به پيشانى او زد، كنانة بم بن بشر تيرهايى را كه به دست داشت بلند كرد و بيخ گـوش عثمـان    همراه داشت

  .زد كه تا گلوى او فرو رفت، آنگاه با شمشير بزد و او را بكشت
كوفت كه برو در افتاد و چـون   كنانة بن بشر، پيشانى و جلو سر او را با چماق آهنين مى: ابو عود گويد
  .بن حمران مرادى او را بزد و بكشت برو در افتاد سودان

  .آنكه عثمان را كشت كنانة بن بشر بن عتاب تجيبى بود: عبد الرحمان بن حارث گويد
رفتيم و از كشته شدن عثمان خبر نداشـتيم   سوى حج مى«: گفت زن منظور بن سيار فزارى مى: گويد

  :كه مضمون آن چنين بودچون به عرج رسيديم، يكى را شنيديم كه در دل شب شعرى زمزمه كرد 
  كه بهترين كسان از پس آن سه كس بدانيد«

  »ه از مصر آمده بودمقتول تجيبى است ك
و نه ضربت بـه سـينه     اش نشست كه رمقى داشت عمرو بن حمق، بر عثمان جست و روى سينه: گويد

  ».دل داشتم اى كه از او به وى زد و گفته بود سه ضربت به خاطر خدا زدم و شش ضربت به سبب كينه
به روز حادثه خانه، عروة بن شييم را ديدم كه با شمشير به گردن مـروان زد و  : موسى بن طلحه گويد

  .يكى از دو پى گردن را ببريد و همه عمر گردن مروان كج بود
محاصره عثمان پيش از آمدن مردم مصر آغاز شده بود، مردم مصر روز : عثمان بن محمد اخنسى گويد

  .و جمعه ديگر او را كشتندجمعه آمدند 
. بن بسـره نيـز بـود    عبداهللاكسى كه عثمان را كشت بهران اصبحى بود كه قاتل : يزيد بن حبيب گويد

  .بهران از طايفه بنى عبد الدار بود
تـا  . مصريان از كشتن عثمان و جنگيدن دست بداشـته بودنـد  : ابو عون وابسته مسور بن مخرمه گويد 

كمك عراق از بصره و كوفه و كمك شام روان شد و چون بيامدند كسان به مخالفان دل دادند و خبر آمد كه 
سعد پـيش از آن بـه مصـر    بن  عبداهللا. اند بن سعد حركت كرده عبداهللافرستادگان از عراق و از مصر از پيش 

  .مخالفان گفتند پيش از آنكه كمك برسد او را از ميان برداريم. نبود و به فرار سوى شام رفته بود
وى در محاصره بود كه خانـه را  . عثمان از باال بر مخالفان نمودار شد: بن سالم گويد عبداهللايوسف بن 

دانيد كه هنگام در گذشت اميـر مؤمنـان    ز و جل مىشما را بخدا ع«: گفت. از هر طرف در ميان گرفته بودند
عمر بن خطاب از خدا عز و جل خواستيد كه براى شما برگزيند و شما را بر بهترين كستان همسخن كند، به 

گوييد كه دعاى شما را اجابت نكرد و به نزد خـدا سـبحانه حقيـر بوديـد؟ در      بريد؟ آيا مى خدا چه گمان مى
گوييد دين خدا  مى. مخلوق، شما بر حق بوديد و كارتان به پراكندگى نكشيده بود صورتى كه آن وقت از همه

داد كار آن را به كه سپارد؟ در صورتى كه آن روز اين دين وسيله پرستش  به نزد وى حقير بود و اهميت نمى
گوييـد   يا مـى . دان گوييد به وهن و زبونى و عقوبت گراييده  خدا بود و مردمش پراكنده نشده بودند، اگر چنين
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ايد كه پنداريد خدا امت را به سبب نافرمانى به خود وا گذاشت و در كار  كار به مشورت نبود كه لجاجت كرده
دانست سر انجـام   گوييد خدا نمى يا مى. امام مشورت نكردند و براى اجتناب از نارضايى خدا كوشش نداشتند

م و مورد رضايت اهل دين بودم، بعدها چه كـردم كـه   من كه در بعضى كارهايم نكو كار بود. كار من چيست
خدا خوش نداشت و شما خوش نداشتيد و خدا به هنگام برگزيدنم كه جامـه كرامـت بـه مـن پوشـيد از آن      

شناسيد كه خدايم داده باشد كـه بـه حـق وى     خبر بود؟ شما را به خدا آيا سابقه و عمل نيكى از من نمى بى
هاد كرده باشم كه حق مرا بر آيندگان مسلم كند و فضـيلت مـرا بشناسـيد؟    قيام كرده باشم و با دشمنش ج

كسى كه زن داشته باشد و زنا كنـد، يـا   : آرام باشيد، مرا نكشيد كه كشتن روا نيست مگر يكى از سه كس را
اگـر مـرا   . پس از مسلمانى به كفر گرايد، يا كسى را، جز در مورد قصاص، بكشد كه به عوض آن كشته شـود 

مـرا  . ايد كه تا به روز رستاخيز خدا عز و جل آنرا از شـما بـر نـدارد    د شمشير به گردنهاى خويش نهادهبكشي
  ».گز اختالف را از ميان شما نبردمكشيد كه اگر بكشيدم از پس من هرگز با هم نماز نكنيد و خدا هر

نكـو بـوده امـا خـدا     خواستيم آنچه خدا كرده  اما آنچه گفتى كه پس از عمر از خدا نيكى مى«: گفتند
سبحانه كار ترا وسيله امتحان بندگان خويش كرد، اما آنچه از تقدم و سابقه خويش با پيمبر خـدا صـلى اهللا   
عليه و سلم گفتى، تقدم و سابقه داشتى و شايسته خالفت بودى ولى پس از آن، ديگر شدى و كارها كـردى  

رسد، روا نيست كه از بيم فتنه سال بعد حق را بر تو  مى اما بلياتى كه گفتى اگر ترا بكشيم به ما. دانى كه مى
اينكه گفتى كشتن روا نيست مگر سه كس را ما در كتاب خدا كشتن جز اين سه كس را كه نام . روان نكنيم

كشتن كسى كه در زمين تباهى كند و كشتن كسى كه طغيان كند و بر طغيان خويش پيكار : يابيم بردى مى
اى و  اى و حـق را بداشـته   تو طغيان كرده. قيام كند خون وى را بريزد و لجاجت كند كند و هر كه براى حق

اى قصـاص   خواهى از خويشتن بـراى كسـانى كـه ستمشـان كـرده      اى و نمى لجاجت كرده اى و مانع آن شده
اگـر گـويى كـه بـا مـا لجـاج       . اى اى و در كار حكومت و تقسيم، ستم كـرده  بگيرى و به حق خالفت آويخته

اند بخالف فرمـان تـو جنـگ     اند پرداخته اند و ميان ما و تو حايل شده اى و آنها كه بدفاع از تو برخاسته دهنكر
اگر خويشتن را خلع كنى از جنگ تو دست بـر  ! اى كنند كه به خالفت چنگ زده كنند از آن رو جنگ مى مى
  ».دارند مى

   سخن از بعضى روشهاى عثمان بن عفان

وارد مسجد شدم، عثمان بن عفان را ديدم كه بر عباى خويش تكيـه داده  : دحسن بن ابى الحسن گوي
  .بود، دو سقا بدعوى آمدند كه ميانشان داورى كرد

عمر بن خطاب سران قريش را كه از مهاجران بودند از رفتن به واليات منـع كـرده   : حسن بصرى گويد
خبر به عمر رسـيد و بـه سـخن ايسـتاد و     . دبود، مگر با اجازه و براى مدت معين، كه زبان به شكايت گشودن

كند و نو سال اسـت، آنگـاه دو سـاله، سـپس      ام كه آغاز مى بدانيد كه من اسالم را همانند شتر گرفته«: گفت
رود؟ بدانيـد كـه اسـالم كامـل      مگر از كامل بجز كاستن انتظار مى. چهار ساله، سپس شش ساله آنگاه كامل
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د مال خدا را خاص خويش كنند، بدانيد كه تـا پسـر خطـاب زنـده اسـت      خواهن شده، بدانيد كه قرشيان مى
  ».گيرم كه به جهنم نريزند را مى ايستم و گلوى قرشيان را و بند شلوارشان من جلو گذرگاه حره مى. شود نمى

وقتى عثمان به خالفت رسيد مانند عمر جلو آنها را نگرفت و در واليات بگشـتند و چـون   : طلحه گويد
ند و دنيا را بديدند و مردم آنها را بديدند آنكه مكنت نداشت و در اسالم داراى مرتبت نبود، شكسته آنرا بديد

اينـان بـه   «: داشتند و در اين باب سخن كردند و گفتنـد  مردم به آنها پيوستند كه از آنها اميد مى. و دژم شد
اسالم   اين نخستين وهنى بود كه به ».رسند شناخته آنها باشيم و جزو مقربان و خاصانشان در آييم قدرت مى

  .رسيد و نخستين فتنه بود كه در ميان عامه رخ داد و جز اين نبود
پيش از آنكه عمر بميرد قرشيان از وى به ماللت بودند كه عمر در مدينه بازشـان داشـته   : شعبى گويد

بـا  » ز بـر ايـن امـت بيمنـاكم    از رفتن شما در واليات بيشتر از همه چي«: گفت بود و مانع رفتنشان بود و مى
اگر كسى از مهاجران كه در مدينه باز مانده بـود از او اجـازه   . ديگران كه از مردم مكه بودند چنين نكرده بود

  ».كه دنيا را نبينى و ترا نبيند اى ترا بس، بهتر غزاها كه همراه پيمبر خدا داشته«: گفت خواست مى غزا مى
د آزادشان گذاشت كه در واليات برفتند و مردم به آنها پيوستند و و چون عثمان به خالفت رسي: گويد

  .عثمان را بيش از عمر دوست داشتند
كرد بجز سال آخر او نيز همسران  وقتى عثمان به خالفت رسيد هر ساله حج مى: گويد عبداهللاسالم بن 

عبد الرحمان ابن عوف نايب وى بود سـعيد بـن زيـد را نيـز نايـب      . پيمبر را به حج برد چنانكه عمر برده بود
ته بـود كـه هـر    به واليات نوش. خويش كرد، اين در آخر كاروان بود و آن در اول كاروان، و مردم ايمن بودند

امـر بـه   «: به مردم واليات نوشـت . ساله در موسم حج عامالن و كسانى كه از آنها شكوه دارند پيش وى روند
ام بر ضـد   مؤمن، خويشتن را زبون نكند كه من پشتيبان ضعيف ستمديده. معروف كنيد و نهى از منكر كنيد

وان بود تا كسانى براى پراكندگى امت وسيله پيدا و مردم چنين بودند و اين ترتيب ر. نيرومندان، ان شاء اهللا
  .كردند

سالى از خالفت عثمان نگذشته بود كه كسانى از قريش در شهرها مالدار شدند و مردم به : طلحه گويد
آنگـاه ابـن سـودا    . آنها پيوستند، هفت سال چنين بود كه هر گروه ميخواسـتند رفيقشـان بـه خالفـت رسـد     

ها به دست عثمان پديد آمد و از طول عمر وى دلگيـر   دنيا به رفاه آمد و بدعتمسلمان شد و چيزها گفت و 
  .بودند

وقتى دنيا برفاه آمده بود و كار تمكن مردم باال گرفت نخستين : عباد بن حنيف به نقل از پدرش گويد
بر آن گماشـت   كه عثمان يكى از بنى ليث را  كار نابابى كه در مدينه رخ نمود كبوتر بازى بود و تفك اندازى

  .ها را شكست كه بال كبوتران را بكند و تفك
ها را منع كـرد عثمـان بـود كـه چـون در       نخستين كس كه كبوترپرانى و تفك: عمرو بن شعيب گويد

  .مدينه پديد آمد يكى را بر آن گماشت و مردم را از آن بازداشت
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  .يش كه ميان كسان نشئه پديد آمدقاسم بن محمد نيز به نقل از پدرش روايتى چنين دارد با اين افزا
كرد آنگاه بيشتر  گشت و از اين كار منعشان مى عثمان يكى را فرستاد كه با عصا ميان مردم مى«: گويد

شد و علنى شد و عثمان اين را با كسان بگفت و شكوه كرد و همسخن شدند كه در مورد نبيذ تازيانه زنند و 
  ».زدندآنها را گرفتند و تازيانه تنى چند از 

ها در مدينه پديد آمد، كسانى از آنجا به شهرها رفتند، براى جهاد و  وقتى بدعت: گويد عبداهللاسالم بن 
. گروهى به بصره رفتند، گروهى به كوفه رفتند و گروهى به شام رفتند: هم براى اينكه به عربان نزديك شوند

ينه رخ نموده بود روى آوردند، مگر فرزنـدان  جمعى از فرزندان مهاجران شهرها به تقليد چيزهايى كه در مد
 شام، پس از آن همگى جز آنها كه به شام بودند به مدينه باز آمدند و خبر آنها را با عثمان بگفتنـد و عثمـان  

  :ميان كسان به سخن ايستاد و گفت
ح شـوند و از صـالح شـما بـه صـال      اى مردم مدينه، شما ريشه اسالميد، مردم از تباهى شما تباه مـى «

هـيچكس نبايـد بـه    . كـنم  آيند، بخدا، بخدا، بخدا، وقتى بدانم كه يكى از شما بدعتى آورده تبعيدش مـى  مى
شـد   اند، اعضايشـان بريـده مـى    تعرض در اين باب سخنى گويد يا تقاضايى كند كه آنها كه پيش از شما بوده

  »ه يكيشان در اين باب چيزى بگويدآنك بى
گرفـت   ا كه به سبب بر انگيختن شر يا بكار بردن سـالح يـا بـاالتر، مـى    عثمان هر كس از آنها ر: گويد
كند براى  اند عثمان اين همه تبعيد مى گفته  كرد، پدرانشان از اين كار بناليدند چندان كه شنيد كه تبعيد مى

  .آنكه پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم حكم بن ابى العاص را تبعيد كرده بود
ه بود، پيمبر خداى او را به طائف تبعيد كرد پس از آن به شهرش پـس آورد،  حكم از مردم مك«: گفت

از پس وى، خليفه و پس از . پيمبر خدا او را به سبب گناهش تبعيد كرد و هم پيمبر او را بخشيد و پس آورد
ش بر بخدا كه من بخشش را از رفتار شما ميگيرم و از خوى خوي. كردند خليفه، عمر رضى اهللا عنه تبعيد مى

محتـاط باشـيد و عبـرت    . تـاط خواهم ميان ما بمانـد، بيمنـاكم و مح   پيشامدهايى شده كه نمى. آن ميافزايم
  ».گيريد

سيد كه چرا بر ضد عثمان يكى از سعيد بن مسيب درباره محمد بن حذيفه پر«: يحيى بن سعيد گويد
  »برخاست؟

دار  ن خاندان خويش بـود و عهـده  يتيمى بود زير سرپرستى عثمان، كه عثمان سرپرست يتيما«: گفت
پسركم، اگـر مـورد   «: گفت. وقتى عثمان به خالفت رسيد حذيفه از او خواست كه عاملش كند. شان بود همه

  »كردم ولى چنين نيستى را عامل مىخواستى ت رضايت بودى و عاملى مى
  ».پس اجازه بده بروم و چيزى براى معاش خويش بجويم«: گفت

  .و لوازم و مركب باو داد و چيز بخشيد» ى بروخواه هر جا مى«گفت، 
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واليتـدارى از او دريـغ كـرده    و چون حذيفه به مصر رفت از جمله مخالفان وى بـود كـه چـرا    «: گويد
  ».است

  »عمار بن ياسر چطور؟«: پرسيد
ميان وى و عباس بن عتبة بن ابى لهب گفتگويى بود، عثمان هـر دو را كتـك زد و ايـن، ميـان     : گفت

  .عمار و خاندان عتبه موجب كدورت موروث شد كه تاكنون بجاستخاندان 
  .سعيد بن مسيب سبب كتك را به كنايه گفت: گويد

همديگر را به رسوايى « :از ابى سليمان بن ابى حثمه در اين باب پرسيدم، گفت: بن سعيد گويد عبداهللا
  »منتسب كرده بودند

ابى بكر پرسيدم كه چه چيز او را به مخالفت عثمان  درباره محمد بن عبداهللاز سالم بن «: مبشر گويد
  وادار كرد؟

  »خشم و طمع«: گفت
  »خشم و طمع چه؟«: گفتم
در اسالم مقامى داشت، كسانى مغرورش كردند و طمع آورد، بيباكى كرد و حقى بـر او مسـلم   «: گفت

آن پس كه محمد بـود مـذمم   و از شد كه عثمان آنرا از تن وى بگرفت و تساهل نكرد و آن با اين فراهم آمد 
  »شد

كرد و حقى را معوق  وقتى عثمان به خالفت رسيد، ماليم بود اما احقاق حق مى: گويد عبداهللاسالم بن 
  .گذاشت، او را به سبب ماليمتش دوست داشتند و به كار خدا عز و جل گردن نهادند نمى

اين بود كه يكى را كـه در اثنـاى   از جمله كارها كه عثمان كرد و مورد رضايت كسان شد : قاسم گويد
بله، «: نزاعى به عباس بن عبد المطلب اهانت كرده بود كتك زد و چون در اين باب با وى سخن كردند گفت

پيمبر . دهم به وى اهانت كنند داشت و من اجازه نمى پيمبر صلى اهللا عليه و سلم عموى خويش را محترم مى
  ».ن رضايت داده مخالف استكه بدا خدا با كسى كه چنين كرده و كسى

عثمان از آن پس كه با وى بيعت كردند مرا پيش عباس ابن عبد المطلب فرستاد : حمران بن ابان گويد
  »چرا مرا پيش خود كشيدى؟«: گفت كه او را پيش عثمان آوردم

  »ام اين روزها نيازمند تو نبوده هيچوقت بيشتر از«: گفت
  ».نى امت از اطاعت تو به در نرودتا وقتى چنين ك پنج چيز را رعايت كن كه«: عباس گفت

  »چيست؟«: گفت
  »م دارى، بخشش، مدارا و راز دارىخوددارى از كشتن، مرد«: گفت
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يكبـار بـا   . يافـت  شد به خوردن حليم رغبت مـى  هر يك از قرشيان پير مى: عمرو بن اميه ضمرى گويد
بودند و مايه آن شير و م، تو دلى گوسفند ريخته عثمان حليمى خوردم كه بهتر از آن پخت و پزى نديده بود

  »روغن بود
  »غذا چگونه است؟«: گفت عثمان
  ».ام رين غذايست كه تاكنون خوردهبهت«: گفتيم
  »هرگز با وى حليم خورده بودى؟. خدا پسر خطاب را رحمت كند«: گفت
يه آن روغن بود و شير ، ماريخت كه گوشت نداشت بردم فرو مى آرى وقتى لقمه را به دهان مى«: گفتم

  »نداشت
بخدا عمر خلف خود را به زحمـت انـداخت در اينگونـه كارهـا روشـى      . گويى راست مى«: عثمان گفت

خـورم،   خورم، بلكه بخرج خودم مـى  بخدا من اين را به خرج مسلمانان نمى. داشت كه متابعت وى آسان نبود
كوشيدم و پيوسته غذاى نـرم   جارت بيشتر از همه مىميدانى كه من از همه قرشيان مالدارتر بودم و در كار ت

سى در اين باب بـر  گمان ندارم ك. ام غذايى را بيشتر دوست دارم كه نرمتر باشد ميخوردم، اينك كه پير شده
  ».من خرده گيرد

آوردنـد نرمتـر از    غذايى كه براى ما مـى . كردم در ماه رمضان با عثمان افطار مى: بن عامر گويد عبداهللا
هر شب بر سفره عثمان نان خوب و بزغاله شيرى بود، اما هرگز نديـدم كـه عمـر آرد بيختـه     . ى عمر بودغذا

خـدا  «: در اين باب با عثمان سخن كـردم گفـت  . خورد از گوسفند سالخورده بود گوشتى كه مى. مصرف كند
  ».ب چيزهايى داشت كه هيچكس نداردعمر را رحمت كند تا

. اى كه در منـى ديـدم از آن عثمـان بـود     نخستين سراپرده: ز پدرش گويدبن ابى سايب بنقل ا عبداهللا
نخستين كسى كه گفت به روز جمعه در اقصاى مدينـه بانـگ   . بن عامر بن كريز بود عبداهللاسراپرده ديگر از 

  .آرد براى او الك كردند همو بود رضى اهللا عنه  اى كه سوم زنند عثمان بود و نخستين خليفه
مان خبر يافت كه ابن ذى الحبكه به نيرنگ اشتغال دارد، كس پـيش وليـد بـن عقبـه     عث: طلحه گويد

  ».اگر اقرار كرد عذابش كن«: گفت فرستاد كه در اين باب از او پرسش كند و
  .سرگرمى است و كارى كه شگفتى آرد«: پس وليد او را بخواست و پرسش كرد كه گفت: گويد
به مردم خبر داد و نامه عثمان را بر آنها فرو خواند كه درباره  پس وليد تنبيهش كرد و كار وى را: گويد

مـردم بـا نيرنگبـاز مخـالف شـدند و از اينكـه        .كنند، جدى باشيد و به هزلگران مگراييد شما به جد عمل مى
  .عثمان از اينگونه اخبار مطلع ميشود شگفتى كردند

دند و درباره او به عثمان نامه نوشتند و نيرنگباز خشمگين شد و با تنى چند بشوريد كه همه را كتك ز
كرد كعب بن ذى الحبكه را با مالك بـن عبـدا هللا كـه روش وى داشـت بـه       چون كسانى را به شام تبعيد مى

  :دنباوند تبعيد كرد كه آنجا سرزمين جادو بود و ابن ذى الحبكه خطاب به عثمان شعرى بدين مضمون گفت
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  اگر مرا براندى«
  نداشتمگناهى كه پنداشتى 

  .اى پسر اروى اميد بازگشت دارم
  گشت من در اين روزگار آسان نيستو باز 

  ربت من در واليات و جفا و ناسزاغ
  در راه خدا چندان نيست
  و چه دعاهاى طوالنى كه

  ».كنم روزان و شبان در دنباوند به تو مى
كفـران كـرد و فسـادش     اماو چون سعد امارت كوفه يافت، وى را پس آورد و نيكى كرد و سامان داد، 

  .بيفزود
و چنان بود كه ضابى بن حارث برجمى در ايام وليد بن عقبه از يكى از طوايف انصار، سگى بنام : گويد

كرد اما سگ را پس نداد، و انصاريان با وى گفتگو انداختند و از قومش  قرحان، عاريه گرفت، كه آهو شكار مى
دخالت كرد كه سگ را از او گرفتند و بـه انصـاريان دادنـد، و او بـه     بر ضد وى كمك خواستند و بسيار كس 

  :هجوشان شعرى گفت كه مضمون آن چنين است
  روه قرحان بر ضد من تالشى كردندگ«

  شود شر، از آن گمراه و حيران مىكه 
  ند كه گويىخرسند و خوشدل شد

  انه مرزبان را بĤنها بخشيده بودامير، خ
  تان استتان را ول نكنيد كه مادرسك

  »نارضايى مادران نه كاريست آسان و
انصاريان شكايت پيش عثمان بردند كه كس فرستاد و تنبيهش كرد و بداشت، چنانكه با مسلمان ديگر 

  .نمود كرده بود، و اين كار براى او سنگين مى مى
رى به ايـن  ضابى در باز داشت بود تا در گذشت و درباره آهنگ قتل و اعتذار از ياران خويش شع: گويد

  :مضمون گفت
  قصد كردم اما نكردم«

  نزديك بود و اى كاش كرده بودم
  نان او را به گريه واداشته بودمو ز

  ضابى در زندان بمرد: زنى گويد
  اما پس از او يكى
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  له ميكندبا دشمن دلير و جسور مقاب
  ديگر گويد خدا ضابى را دور نكند زن

  كه نيكو جوانى است كه با وى 
  »او را بخواهىخلوت كنى و 

  .به همين جهت بود كه عمير بن ضابى سبائى شد: گويد
بخدا هيچكس را ندانستم و نشنيدم كه به جنگ عثمان آمد و عاقبـت  : مستنير، بنقل از برادرش گويد

در كوفه جمعى و از جمله اشتر و زيد بن صوحان و كعب بن ذى الحبكه و ابو زينب و ابو مورع و . كشته نشد
دم اسـت كـس   بخدا مـادام كـه عثمـان خليفـه مـر     «: اد و عمير بن ضابى فراهم آمدند و گفتندكميل بن زي

  ».تواند سر بردارد نمى
و به آهنگ مدينه بر نشستند، عمير از » كشيمش ما مى«: عمير بن ضابى و كميل بن زياد گفتند: گويد

عثمان بـر او گذشـت و سـيلى    . دكميل جدا شد اما كميل جرئت آورد و بر راه نشسته بود و مراقب عثمان بو
  »اى امير مؤمنان اذيتم كردى« :بصورتش زد كه با ته به زمين افتاد و گفت

  »آدم كش نيستى؟مگر تو «: گفت
و قسم ياد كرد مردم بر او فراهم آمدند و » بخدايى كه جز او خدايى نيست، نه! اى امير مؤمنان«: گفت

  »او را بكاويم! اى امير مؤمنان« :گفتند
  »چيزى جز آنچه گفت از او كشف كنمخواهم  نه، خداوند سالمت نصيب كرد و نمى«: تگف

بخـدا  «: گفتو زانو زد و » گويى از من قصاص بگير اگر چنين است كه مى! اى كميل«: آنگاه بدو گفت
  »پنداشتم قصد من دارى

  »ون كندگويى خدايت زب گر دروغ مىگويى خدايت پاداش دهد و ا اگر راست مى«: و نيز گفت
  »بيا قصاص بگير«: جاى نشست و گفتآنگاه ب

  ».گذشت گردم«: كميل گفت
  .و همچنان ببودند تا مردم درباره بقاى آنها بسيار سخن كردند: گويد
ود و خويشـتن  اند ر هر كه جزو گروه مهلب است به محلى كه نوشته«: و چون حجاج بيامد گفت: گويد

  »را به زحمت نيندازد
ز آنهـا را بـه جـاى مـن     من پيرى ناتوانم و دو پسر نيرومند دارم يكـى ا «: برخاست و گفتعمير از جا 

  »فرست
  »تو كيستى؟«: گفت
  »عمير بن ضابى«: گفت
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كنم، بخاطر دزد  اى، بخدا ترا عبرت مسلمانان مى كرده بخدا از چهل سال پيش نافرمانى خدا مى«: گفت
كنم  ند افتاد، تو نيز قصد داشتى و واماندى، من قصد مىسگ به ناحق خشم آوردى، پدرت خيانت كرد و به ب

  .و گردن او را زدند» .مانم و وا نمى
يكى از مردم بنى اسد كه جزو غازيان عثمان بود براى من نقل كرد كه وقتى حجاج بيامد : سيف گويد

اسـماء بـن   و بانگ احضار زدند، يكى ديگرى را به جاى خويش عرضه كرد كـه از او پـذيرفت و چـون برفـت     
  »كار عمير مورد عالقه من بود«: خارجه گفت
  »عمير كيست؟«: گفت
  »همين پير«: گفت
سانى نبودى كـه سـوى عثمـان    ام به ياد من آوردى، مگر تو جزو ك زخمى را كه فراموش كرده«: گفت

  »رفتند؟
  »چرا«: گفت

  »جز او در كوفه كس ديگر هست؟«: تگف
  ».آرى كميل«: گفتند
  »ش من آريد و گردن او را بزدا پيعمير ر«: گفت

  ».مردم نخع مواخذه كرد آنگاه كميل را پيش خواند كه فرارى شد و طايفه را بجاى او دنبال كرد و از
  »خواهى؟ ى كار او را ساخته چه مىاز پيرى كه سالخوردگ«: اسود بن هيثم بدو گفت

  »كنم بخدا يا زبانت را نگهدار يا سرت را با شمشير آشنا مى«: گفت
  ».كنم چنين مى«: گفت
مرگ از ترس بهتر كـه  « :وقتى كميل ترس قوم خويش را كه دو هزار جنگاور بودند بديد گفت«: گويد

  .آنگاه بيرون شد و پيش حجاج آمد» .دو هزار جنگاور به سبب من ترسان باشند و محروم
دى تـا او را كـه از   تو بودى كه قصد كردى اما امير مؤمنان ترا نكاويد و راضـى نشـ  «: حجاج بدو گفت

  ».اع كرده بود براى قصاص نشانيدىخويش دف
  »ام؟ بخاطر اينكه به سالمت ماندهكشى؟ بخاطر عفو وى؟ يا  مرا به چه سبب مى«: گفت
  »او را بكش! ادهم بن محرز«: گفت

  »پاداش آن ميان من و تو باشد؟«: ادهم گفت
  »آرى«: گفت

  »هست از آن من باشدگناهى پاداش از تو باشد و اگر «: ادهم گفت
  :كه از جمله تبعيدشدگان بود شعرى دارد به اين مضمون عبداهللامالك بن 

  پسر اروى درباره كميل ستمى كرد«
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  كه كميل از آن در گذشت
  كه تقاص گير را مالمت كنند

  اى ابو عمرو: بدو گفت
  كنم كه تو پيشوايى چنين نمى

   عفو مايه امانست
  و مردم فضيلت آنرا شناسند

  قصاص گرفتن نيز گناه نيست
  كنى دانست كه چه مى گر فاروق مىا

  »داشت گفتگو ترا از آن باز مى بى
ربيعة بن حارثة بن عبد المطلب در ايـام جاهليـت شـريك عثمـان بـوده بـود،       : سحيم بن حفص گويد

  »هزار درم به من پيش پرداخت دهد به ابن عامر بنويس كه يكصد«: عباس بن ربيعه به عثمان گفت
اى را كه اكنون خانه عباس بـن   عثمان نوشت و ابن عامر يكصد هزار بداد كه بدو بخشيد و خانه: گويد

  .ربيعه است تيول وى كرد
مد، طلحه عثمان پنجاه هزار بعهده طلحه داشت يك روز كه عثمان به مسجد آ: موسى بن طلحه گويد 

  »طلب تو حاضر است«: گفت
  »انمرديت همه از آن تو باشداش جوبه پاد! اى ابو محمد«: گفت

  ».ترا بخدا مردم را از عثمان باز گردان« :على به طلحه گفت: حكيم بن جابر گويد
  »نم تا بنى اميه سوى حق باز آيندنك«: گفت

اهللا زمينى را كه داشت به هفتصد هزار به عثمان فروخت كه قيمت را براى طلحة بن عبيد: حسن گويد
كه چندين مال داشته باشد و در خانه نگهدارد و نداند كه از جانب خدا عـز و   كسى«: او فرستاد، طلحه گفت

هاى مدينه همى رفـت   اى در كوچه رسد نسبت بخدا دستخوش غرور است، شبانگاه فرستاده جل چه به او مى
  »درم پيش وى نمانده بود ان كه يكو آمد تا صبحگاه
  »زرد و سپيد« :ر و درهم بود و يا گفتپس از آن پيش ما آمد كه به جستجوى دينا: حسن گويد

  .چنين دستور داده بود  در اين سال، يعنى سال سى و پنجم ابن عباس ساالر حج بود كه عثمان به وى

  سخن از اينكه چرا عثمان در اين سال ابن عباس را ساالر حج كرد

  ...وقتى عثمان براى آخرين بار محاصره شد : عكرمه به نقل از ابن عباس گويد
  »مگر دو محاصره بود؟«: از ابن عباس پرسيدم: گويد
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خشـب آنهـا را بديـد و از     مصريان آمده بودند كه علـى در ذى آرى، محاصره اول ده روز بود، «: گفت 
عثمان بازشان گردانيد، بخدا على براى وى يارى راستگو بود، تا وقتى كه مروان و سعيد و كسانشان وى را بر 

  ».او پذيرفت و على آزرده خاطر شدضد على تحريك كردند و 
كـرد   و سبب آن بود كه على با او سخن مى» خواهد كه هيچكس با تو سخن نكند على مى«: گفتند مى

  .گفت داد و درباره مروان و كسان وى سخنان درشت مى و اندرز مى
نميدانى ند، ك در حضور تو كه پيشوا و عمه زاده و عموزاده اويى چنين سخن مى«: گفتند به عثمان مى

  »گويد كه در غيابت چه مى
  .و چندان بگفتند تا على مصمم شد از او دفاع نكند: ابن عباس گويد

  »عثمان به من گفته سوى مكه روم« :رفتم پيش على رفتم و گفتم روزى كه به مكه مى: گويد
ان جـايى را  خواهد كسى به او اندرز گويد، اطرافيانش مردمى دغلند كه هر كدامشـ  عثمان نمى«: گفت

  »دارند خورند و مردمش را زبون مى اند و خراج آنرا مى گرفته
وى خويشاوند است و حقى دارد، اگر صالح دانستى از او دفاع كن كه اگر نكنـى معـذور   «: گفتم: گويد

  »نباشى
  .تأثر و رأفت نسبت به عثمان را در او ديدم و ميديدم كه كارى بزرگ در شرف انجام است: گويد

عثمان به من گفت پيش خالد بن عاص برو كه در مكـه  «: گفت شنيدم كه ابن عباس مى: گويدعكرمه 
ام  گويد من از فالن و بهمان روز محصورم و جز آب شور خانه رساند و مى است و بگو امير مؤمنان سالمت مى

نوشـند و مـن از آن    ىانـد، مـردم از آن مـ    ام منع كرده نوشم و مرا از چاه رومه كه با مال خودم خريده را نمى
گذارندم كه از چيزهايى كه در بازار هسـت   خورم و نمى جز از چيزهايى كه در خانه دارم نمى. نوشيدن نتوانم

اگر نپذيرفت تو با مردم  ام، به او بگو با مردم حج كند و نخواهد كرد، بينى در محاصره بخورم و من چنانكه مى
  ».حج كن

مان با من گفته بود بـا وى  م، پيش خالد بن عاص رفتم و آنچه را عثدر دهه به حاجيان پيوست«: گويد
  »بگفتم

تو با مردم حج كن كه : ساالرى حج را نپذيرفت و گفت» بينى ندارم تاب دشمنى كسانى كه مى«: گفت
تـرين كسـى كـه     و تو شايسته -مقصودش على بود -رسد پسر عموى آن مردى و خالفت جز او به كسى نمى

  ».طرف وى انجام دهى اين كار را از
من با كسان حج كردم، در آخر آن ماه بازگشتم و به مدينه آمدم كه عثمان كشـته شـده بـود و    : گويد

مردمان به گردن على بن ابى طالب آويخته بودند و چون على مرا ديد مردم را رها كرد و سـوى مـن آمـد و    
  »اده كه هيچكس تاب آن نياردرگ رخ دبينى كارى بز چنانكه مى بينى؟ چه مى«: آهسته گويى كرد گفت



84  http://bertrandrussell.mihanblog.com   خ طبرييترجمه تار 

 

بينم كه بـا هـر كـه بيعـت      بينم كه اينك مردم از تو صرف نظر نتوانند، اما چنان مى چنان مى«: گفتم
  .اما نپذيرفت، با وى بيعت كردند و به خون عثمان متهم شد» .كنند به خون اين مرد متهم شود

ام و  مكـه كـرده    بن عاص بن هشـام را عامـل   عثمان به من گفت خالد«: ابن عباس گفت: عكرمه گويد
كنند و بيم دارم او را در موقف حج راه ندهنـد و او مقاومـت كنـد و در     اند كه اينان چه مى مردم مكه شنيده

اند تا شاهد منافع خويش باشـند   حرم و امانگاه خدا عز و جل با مردم مكه و جمعى كه از هر دره عميق آمده
  »كه كار حج را به تو واگذارمام  جنگ كند، چنين ديده

ق وى را از محاصره كنـان  اى به حج گزاران نوشت و از آنها خواست كه ح آنگاه همراه وى نامه«: گويد
  ».بگيرند

ترا بخدا، تو كـه زبـانى   ! اى ابن عباس«: ابن عباس برفت و در صلصل به عايشه گذشت كه گفت: گويد
انـد و از   انـد و روشـن شـده    و به ترديد انداز كه بصيرت يافتـه رسا دارى، كسان را درباره اين مرد سست كن 

ها كليدها آماده  ها و خزينه ام كه براى بيت المال اند، طلحة بن عبيد اهللا را ديده شهرها براى كارى بزرگ آمده
  ».رود مى بكر،يفه شود به روش پسر عموى خود ابوكرده، اگر خل
  »واهم با تو مناظره و مجادله كنمخ نمى خاموش ميمانم كه! مادرجان،«: گفتم: گويد

  :اى را كه عثمان نوشته بود پيش عكرمه نسخه برداشتم و چنين بود نامه: عبد المجيد بن سهيل گويد
  بنام خداى رحمان رحيم«

عثمان، امير مؤمنان، به مؤمنان و مسلمانان، درود بر شما، براى شما حمـد   عبداهللاز 
آورم كـه   خدا جل و عـز را بـه يادتـان مـى    : اما بعد. نيست كنم كه جز او خدايى خدايى مى

نعمتتان داد و اسالمتان آموخت و از ضاللت به هدايتتان برد و از كفر نجاتتـان داد و آيـات   
خداى عز و جل گويـد و  . نمود و روزيتان را فراخ كرد و بر دشمن نصرت داد و نعمت افزود

  :گفتار او حق است
  »34: 14َلَظُلوم َكفَّار  نعمت اهللا ال ُتحصوها إِنَّ الْإِنْسانَو إِنْ َتعدوا «
نسـان سـتم   كـه ا بشماريد شماره كردن آن نتوانيد  اگر خواهيد نعمت خدا را: يعنى«

  »پيشه و ناسپاس است
  :و او عز و جل گويد

لمونَ    يا أَيها الَّذينَ آمُنوا اتَُّقوا اهللا حقَّ ُتقاته و ال « سـم أَنْـُتم ا و وتُنَّ إِلـَّ وا   .تَمـم َتصـاع و
ينَ ُقلُـوِب       بـ فَـأَلَّف داء أَعـ إِذْ ُكنْـُتم ُكملَـياهللا ع تمعاذُْكرُوا ن ال َتَفرَُّقوا و يعاً وملِ اهللا جبِبح ُكم

ةٍ من النَّارِ َفأَْنقَذَُكم منْها كَذلك يبينُ اهللا لَكُـم  َشفا حْفرَ  َفأَصبحُتم ِبنعمته إِْخواناً و ُكْنُتم على
نِ   . آياته َلعلَُّكم تَهتَدونَ نَ عـو نْهـي و رُوفعرُونَ بِالْمأْمي رِ وونَ إَِلى اْلَخيعدةٌ يأُم نُْكمْلتَكُنْ م و
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ُكوُنوا كَالَّذينَ َتفَرَُّقوا و اْخَتَلُفوا من بعد ما جاءهم اْلبينات و ال َت .الْمنَْكرِ و أُولئك هم الْمْفلحونَ
 ملَه كأُولئ و» يمظع ذاب105 -102: 3ع«  

شما كه ايمان داريد، از خدا چنانكه شايسـته ترسـيدن از اوسـت، بترسـيد و     : يعنى«
زنيـد و پراكنـده مشـويد و     همگى به ريسمان خدا چنـگ . نميريد جز اينكه مسلمان باشيد

موهبت خدا را بر خودتان به ياد آريد، آن دم كه دشمنان بوديد و ميان دلهايتان پيونـد داد  
و بموهبت وى برادران گشتيد، بر لب مغاكى از آتش بوديد و شما را از آن برهانيد بدينسان 

ى از شما باشـند  ا كند شايد هدايت شويد بايد دسته هاى خويش براى شما بيان مى خدا آيه
و . كه سوى نيكى بخوانند و به معروف وادارند و از منكر باز دارند آنها خودشان رسـتگارانند 

ها كه سويشان آمده بود پراكنده شدند و اختالف  چون آن كسان مباشيد كه با وجود حجت
  »كردند، كه آنها عذابى بزرگ دارند

  :و او عز و جل گويد و گفتار او حق است
»ُنوا يا أَيينَ آما الَّذبـه    6: 5ه ي واَثقَكُـمالَّذ يثاَقهم و ُكمَليةَ اهللا عمعاذُْكرُوا ن» إِذْ ُقلْـُتم 

  »7: 5سمعنا و أََطعنا 
نعمت دادن خدا را به خودتان با پيمان وى كه شما را بدان متعهد كرده بياد : يعنى«

  »يمكه گفتيد شنيديم و فرمانبر شدآريد آن دم 
  :و او عز و جل گويد و گفتار او حق است

ِبحوا     « هالَـةٍ َفُتصـمـاً ِبجوا َقويب ُنوا أَنْ ُتصـيإٍ َفَتبقٌ ِبَنبفاس ُكمُنوا إِنْ جاءينَ آما الَّذهيا أَي
تُّم و    و اعلَموا أَنَّ فيُكم رسولَ اهللا َلو يطيعُكم في َك. ما َفعْلُتم نادمينَ  على نـرِ َلعيرٍ مـن الْـأَمث

  كَـرَّه و في ُقلُـوبُِكم َنهيز الْإِيمانَ و ُكمإَِلي ببنَّ اهللا حيانَ      لك صـاْلع وقَ و اْلفُسـ الُْكفْـرَ و ُكمإِلَـي
  »8 -6: 49 عليم حكيم َفْضلًا من اهللا و نعمةً و اهللا. أُولئك هم الرَّاشدونَ

شما كه ايمان داريد اگر فاسقى خبرى نزد شما آورد به تحقيق پردازيد، مبادا : يعنى«
ايد پشيمان شويد بدانيد كه پيمبر خدا  گروهى را از روى جهالت آسيب زنيد و از آنچه كرده

ميان شماست اگر در بسيارى امور اطاعت شما كند به رنج افتتد ولى خدا ايمان را محبـوب  
در قلوب شما بياراست و انكار و نافرمانى و عصيان را مكروه شـما كـرد كـه    شما كرد و آنرا 

خداسـت و خـدا دانـا و    تحقيق كنان، خودشان، هدايت يافتگانند، كـرم و نعمتـى از جانـب    
  »فرزانه است

  :و هم او عز و جل گويد
في اْلĤخرَةِ و ال «لئك ال َخالقَ لَهم إِنَّ الَّذينَ يْشَترُونَ ِبعهد اهللا و أَيمانِهم ثَمناً َقليلًا أُو«

 يمأَل ذابع ملَه و زَكِّيِهمال ي ةِ وياماْلق موي ِهمْنُظرُ إَِليال ي اهللا و مهَكلِّم77: 3ي «  
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فروشـند، آنـان، در    كسانى كه پيمان و قسمهاى خويش را به بهايى ناچيز مى: يعنى«
نگرد و پاكشان  كند و سويشان نمى ز قيامت خدا با آنها سخن نمىآخرت نصيبى ندارند و رو

  ».دارندانگيز  كند و عذابى الم نمى
  :و هم او عز و جل گويد و گفتار او حق است

»هَنفْس وقَ شُحمن ي و ُكمأَْنفُسراً لُقوا َخيأَْنف وا ويعأَط وا وعماس و ُتمَتَطعا اسفَاتَُّقوا اهللا م 
 مه كونَ َفأُولئحْفل16: 64الْم«  

تا توانيد بترسيد و گوش فرا داريد و اطاعت كنيد و مالى براى خـويش انفـاق   : يعنى«
  »رستگارانندكنيد و هر كه از بخل خويش محفوظ ماند آنها، خودشان، 

  :و هم او عز و جل گويد و گفتار او حق است
» دعمانَ بال َتْنُقُضوا اْلأَي مـا        و لَـمعيلًـا إِنَّ اهللا يَكف ُكملَـياهللا ع لْـُتمعج قَـد ها ويـدكَتو
نَُكم أَنْ   . َتْفعُلونَ يـَخلًـا بد مانَُكمذُونَ أَيةٍ أَنْكاثاً َتتَّخُقو دعَغزْلَها من ب ي َنَقضَتال تَُكوُنوا كَالَّت و

ةِ مـا ُكنْـُتم فيـه        من أُمةٍ إِ  تَُكونَ أُمةٌ هي أَربى يامـاْلق مو يـ نَنَّ لَكُـم يـبَلي اهللا به و ُلوُكمبنَّما ي
و َلو شاء اهللا َلجعلَُكم أُمةً واحدةً و لكنْ يضلُّ من يشاء و يهدي من يشاء و َلتُسَئلُنَّ . َتْخَتلُفونَ

خذُوا أَيمانَُكم دَخلًا بينَُكم َفَتزِلَّ قَدم بعد ُثبوتها و تَذُوُقوا السوء بِمـا  و ال َتتَّ. عما ُكْنُتم َتعمُلونَ
و  . سِبيلِ اهللا و لَُكم عذاب عظيم«صددُتم عنْ  اهللا هـ نْديلًا إِنَّما عناً َقلاهللا ثَم دهال تَْشَترُوا ِبع و

إِنْ ُكْنُتم رٌ لَُكمونَ َخيلَمَتع .  مرَه رُوا أَجـبينَ صنَّ الَّذزِيَلَنج اهللا باقٍ و نْدما ع و ْنفَدي ُكمنْدما ع
  »96 -91: 16ِبأَحسنِ ما كاُنوا يعمُلونَ 

ايد مشـكنيد كـه    كردهس محكم كردنش كه خدا را ضامن آن و قسمها را از پ: يعنى«
از پس تابيدن پنبه و قطعه قطعـه  كس كه رشته خود  و چون آن. كنيد داند چه مى خدا مى

ديگر اسـت   براى آنكه گروهى بيشتر از گروهكه قسمهايتان را ما بين خودتان  كند مباشيد
كنـد و روز قيامـت    ىاينست كه خدا شـما را بقسـمها امتحـان مـ    دستاويز فريب كنيد حق 

شما را كند اگر خدا ميخواست  ان بيان مىايد برايت در مورد آن اختالف داشتهمطالبى را كه 
ز آنچه و هر كه را خواهد هدايت كند و اد ولى هر كه را خواهد گمراه كند يك امت كرده بو

ن خودتان دستاويز فريـب مكنيـد كـه    كنند، قسمهايتان را ميا مىايد بازخواستتان  كرده مى
بدى رسـد و عـذابى   را براى بازماندنتان از راه خدا قدمى از پس استوار شدنش بلغزد و شما 

حـق اينسـت كـه آنچـه نـزد      ان خدا را به بهـاى انـدك مفروشـيد    پيم. بزرگ داشته باشيد
ـ  اسـت و كسـانى كـه صـبورى كـرده     شود و آنچه نزد خداست ماندنى  مىشماست فانى  د ان

  »اند دهيم كرده پاداششان را بهتر از آنچه عمل مى
  :و هم او گويد و گفتار او حق است
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َفرُدوه إَِلى اهللا و ء  فَإِنْ َتنازعُتم في َشيو أَطيعوا الرَّسولَ و أُولي اْلأَمرِ منُْكم أَطيعوا اهللا «
  ».Ĥ4 :59خرِ ذلك َخيرٌ و أَحسنُ َتأْوِيلًا الرَّسولِ إِنْ ُكْنُتم ُتؤْمُنونَ بِاللَّه و اْليومِ اْل

بريـد و چـون در   و كـارداران خـويش را فرمـان    يغمبر خدا را فرمان بريد و پ: يعنى«
آنرا بخدا و پيغمبر ارجـاع كنيـد كـه     چيزى اختالف كرديد اگر بخدا و روز جزا ايمان داريد

  ».ن بهتر و سرانجام آن خوبتر استاي
  :و هم او گويد و گفتار او حق است

»الُلوا الصمع و نُْكمُنوا مينَ آماهللا الَّذ دعوَلي في حات مَفنَّهَتْخلس   َتْخلَف ا اسـ ضِ كَمـاْلأَر
و َليبدَلنَّهم من بعد خَـوفِهم أَمنـاً   «لَهم   الَّذينَ من َقبلِهم و َليمكِّنَنَّ لَهم دينَهم الَّذي ارَتضى

  »55: 24هم اْلفاسُقونَ  ولئكيعبدوَنني ال يْشرُِكونَ ِبي َشيئاً و من َكَفرَ بعد ذلك َفأُ
انـد وعـده    كـرده اند و كارهاى شايسـته   يمان آوردهخدا به كسانى از شما كه ا: يعنى«

را نيز جانشين كرد و دينشان را ن جانشينان كند چنانكه اسالفشان كرده كه در اين سرزمي
بـادت  كه مـرا ع  و از پى ترسشان امنيت بدل آردبراى ايشان پسنديده استقرار دهد نيز كه 

ود آنها، خودشان، عصـيان  نكنند و هر كه پس از اين كافر شكنند و چيزى را با من شريك 
  »پيشگانند

  :او عز و جل گويد و گفتار او حق استو هم 
ينْكُـثُ  فَإِنَّمـا  «إِنَّ الَّذينَ يباِيعونَك إِنَّما يباِيعونَ اهللا، يد اهللا َفوقَ أَيديِهم، فَمنْ نَكَـثَ  «

  »10: 48ه أَجراً عظيماً بِما عاهد عَليه اهللا فَسيؤْتي  َنفْسه و من أَوفى  على
روى كننـد   د در حقيقـت بـا خـدا بيعـت مـى     كسانى كـه بـا تـو بيعـت كننـ     : يعنى«

كنـد و هـر كـس بـه      مىهر كه نقض بيعت كند به ضرر خويش دستهايشان دست خداست 
  ».د پاداشى بزرگ به او خواهد دادته وفا كنپيمانى كه با خدا بس

خواسـت و از  وايى و طاعت و پيوستگى بـه جماعـت   اما بعد خدا عز و جل از شما شن
اند خبرتـان داد و   بودهكه پيش از شما عصيان و تفرقه و اختالف بيم داد و از اعمال كسانى 

ه باشد، اندرز خدا عـز و  بر شمام تمام كرد  درباره آن دستور داد تا اگر عصيان كرديد حجت
جل را بپذيريد و از عذاب وى بترسيد، كه هيچ امتى هالك نشد مگر از پس آن كه اختالف 
كرد و سرى نداشت كه آنرا فراهم آرد، اگر چنين كنيد نماز به جماعت نكنيد و دشمنان بر 

انه شما چيره شوند و حرام يك ديگر را حالل شماريد، و وقتى چنين شود دين خداى سبح
  :ها شويد و خدا عز و جل به پيمبر خويش صلى اهللا عليه گويد به پاى نماند، و فرقه

» في شَـي منْهم تعاً لَسيكاُنوا ش و مينَهينَ َفرَُّقوا دإِنَّ الَّذ      إِلَـى اهللا ثُـم مرُه إِنَّمـا أَمـ ء
  »159: 6كاُنوا يْفعُلونَ  يَنبئُهم بِما
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ى كه دين خويش را پراكنده كردند و گروه گروه شـدند كـارى بـا آنهـا     كسان: يعنى«
  »اند خبرشان ميدهد كرده فقط با خداست كه عاقبت از آنچه مى ندارى، كار ايشان

و از عـذاب او بيمتـان   كنم كه خدا سفارش كرد،  سفارش مىمن نيز شما را به همان 
  :گفتصلى اهللا عليه و سلم بقوم خويش  دهم كه شعيب مى

ود أَو قَـوم   لُ ما أَصاب َقوم ُنوحٍ أَو و يا َقومِ ال يجرِمنَُّكم شقاقي أَنْ يصيبُكم مْث« هـ مَقو
يدعِبب نُْكمم ُلوط مما َقو حٍ وَتْغ. صالاس وا وُتوب ُثم ُكمبرُوا رف وددو يمحي ربإِنَّ ر ه89: 11إَِلي- 

90«  
رسد كه بقوم نوح يـا  ببدكاريتان نكشاند كه بشما همان اى قوم مخالفت من : يعنى«

 از پروردگـار خـويش  . چنـدان دور نيسـت  قوم هود رسيد و قوم لـوط از شـما    قوم صالح يا
  .كه پروردگار من رحيم مودت شعار استآمرزش بخواهيد و توبه بدو بريد 

چنـان وانمودنـد   كردند، به مردم  خن مىاين باب س اما بعد، جماعتهايى از آنها كه در
خواهند و چون حق بـه   نمىكنند و دنيا و نزاع بر سر دنيا  كه به كتاب خدا و حق دعوت مى

ر بعضى حق را گردن نهادند و بعضى ديگـ كسان در اين باب پراكنده شدند،  آنها عرضه شد،
خالفت را بـه   هند كارخوا بگذاشتند و از آن گذشتند و مىشان حق را  از آن بگشتند، بعضى
 نظرشان عمر من دراز آمده و آرزويشان خالفت را در نظرشان جلوه دادهناحق بگيرند كه به 

بـراى آنهـا   اند كه به دستاويز تعهدى كـه   شتهاند تقدير را پيش اندازند، به شما نو خواستهو 
پنداشتند . از گشته باشمام ب كردهندارم كه از تعهدى كه براى آنها به ياد . اند ام باز آمده كرده

ده و بر دانيد از حدود تجاوز كر آنرا بر هر كه مىگفتمشان كه . خواهند راى حدود مىكه اج
  .كه با شما ستم كرده اجرا كنيدهر كس، از نزديك و دور، 

  بايد قرآن تالوت بشود«: گفتند
  »اندند و بر خالف تنزيل خدا نخوهر كه خواهد آنرا تالوت كند و غلو نك«: گفتم

بايد محروم مقررى بگيرد و مال به مستحق رسد و سنت نيكو رعايت شود و «: گفتند
الم كسـان بـه   به خمس و زكات تجاوز نشود و مردم نيرومنـد و امـين امـارت يابنـد و مظـ     

  »صاحبانش مسترد شود
اهللا عليـه و  ات ورزيدم و پيش زنان پيمبـر صـلى   به اين همه رضايت دادم و بر آن ثب

  »گوييد كى را امارت دهم؟ مى«: تمو با آنها سخن كردم و گفسلم رفتم 
واگذار كه خليفـه  بن قيس را امارت ده و معاويه را  عبداهللاعمرو بن عاص و «: گفتند

داده و واليتش از او رضـايت دارنـد،   ارت داده و سرزمين خود را سامان پيش از تو وى را ام
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دارند و دستور بده كه سرزمين خويش را  او رضايتو را نيز پس بفرست كه واليتش از عمر
  »سامان دهد

اينك كـه بـه   . و اين همه را بكردم اما از پى آن بر من تجاوز كردند و از حق بگشتند
خواهند تقدير را پيش اندازنـد، مـرا از    نويسم اينان كه عنان كار را بدست دارند مى شما مى

. انـد  اند از مدينه برگرفتـه  هر چه توانستهاند و  اند، ميان من و مسجد حايل شده نماز بداشته
يا بعوض هر كـه بخطـا يـا    : اند نويسم مرا ميان سه چيز مخير كرده اينك كه اين نامه را مى
ام از من قصاص گيرند و چيزى از آن وانگذارند، يا از خالفت كنـاره   صواب آسيبى به او زده

خويش از واليت و مـردم مدينـه   كنم تا ديگرى را به خالفت بردارند، يا كس پيش مطيعان 
  .فرستند و از حق اطاعتى كه خدا سبحانه براى من بر آنها مقرر داشته بيزارى كنند

اند كه  اينكه از خويشتن قصاص پس دهم پيش از من خليفگان بوده«: ام به آنها گفته
اما . دارنددانم كه آنها قصد جان من  مي .اند و كس از آنها قصاص نگرفته خطا و صواب كرده

اينكه از خالفت بيزارى كنم، اگر بكشيدم بهتر از آنست كه از كار خدا عز و جـل و خالفـت   
كس به واليتها و مردم مدينه فرستند كه از اطاعـت مـن   : اما اينكه گويند .وى بيزارى كنم

ام، خودشـان   بيزارى كنند من گماشته شما نيستم و از پيش آنها را به اطاعت مجبور نكرده
هر كـس از شـما   . خواستند طاعت آمدند كه رضاى خدا عز و جل و اصالح ميان كسان مىبا

جويد جز آنچه خدا عز و جل براى وى مقرر كرده نخواهد يافت و هر كه تقرب خدا  دنيا مى
و خانه آخرت و صالح امت و رضاى خدا عز و جل و سنت نكوى پيمبر خدا صلى اهللا عليه و 

خواهد، خدا در مقابل آن پاداش ميدهد، كـه   رضى اهللا عنهما مى سلم و دو خليفه پس از او
بهاى دين شـما نباشـد و كـارى    . پاداش شما بدست من نيست و اگر همه دنيا را بشما دهم

هـر كـه بـه پيمـان     . براى شما نسازد، از خدا بترسيد و به آنچه پيش اوست خوشدل شويد
دهـد كـه پيمـان وى را     رضـا نمـى   دهم، خـدا سـبحانه نيـز    رضا نمي  شكنى رضا دهد، من

كنند خلع و نصب خليفه اسـت، مـن باتفـاق     اما چيزها كه مرا درباره آن مخير مى. بشكنند
، از جانب او سـبحانه ام و تغيير نعمت  ام و منتظر حكم خدا مانده يارانم خويشتن دارى كرده

دهم  انى قسم مىشما را به خدا و مسلم .كه سنت بدو تفرقه امت و خونريزى را خوش ندارم
شود رعايت كنيد و بر اهـل حـق سـتم     كه جز حق مخواهيد كه از جانب من بشما داده مى

مكنيد و ميان ما، چنانكه خدا عز و جـل فرمانتـان داده عـدالت كنيـد، شـما را بـه خـداى        
دهم كه  سبحانه كه درست پيمانى و هم آهنگى در كار خدا را بر شما مقرر داشته قسم مى

  :ه فرموده و گفته وى حق استخداى سبحان
  ».، و لعلكم تذكرون34: 17عهد كانَ مسؤُلًا و أَوُفوا بِاْلعهد إِنَّ اْل«
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  »اندرز گيريدبه پيمان وفا كنيد كه پيمان بازخواست شدنى است، و شايد : يعنى«
كنم كه نفس، بدى را فرمانگو است مگر آن كـس كـه    اما بعد من خودم را تبرئه نمى

اگـر كسـانى را عقوبـت    . وردگارم بر او رحم كند كه پروردگـارم بخشـنده و رحـيم اسـت    پر
ام و اينك به سوى خدا عز و جل از هـر كـارى كـه     ام، از اين كار جز قصد خير نداشته كرده
آمـرزد و رحمـت    خواهم كه هيچكس جز او گناهان را نمى برم و آمرزش مى ام توبه مى كرده

او توبـه   .شـوند  است و جز مردم گمراه از رحمت خدا نوميد نمـى پروردگارم به همه چيز رس
كننـد از خـدا عـز و جـل      دانـد چـه مـى    گـذرد و مـى   پذيرد و از بديها در مى بندگان را مى

خواهم كه من و شما را ببخشد و دلهاى اين امت را به نيكـى الفـت دهـد و از بـدكارى      مى
  ».با رحمت و بركات خدااى مسلمانان و مؤمنان، درود بر شما . بيزار كند

  .اين نامه را يك روز پيش از ترويه براى كسان در مكه خواندم: ابن عباس گويد
عثمان مرا پيش خواند و بكار حج گماشت و من سـوى مكـه   : بن عتبه بنقل از ابن عباس گويد عبداهللا

  .مدم با على بيعت كرده بودندرفتم و حج را بپا داشتم و نامه عثمان را براى آنها خواندم و و چون به مدينه آ

  دار دفن وى بود سخن از محل دفن عثمان و كسى كه عهده

پس از آن حكـيم بـن حـزام    . كردند عثمان را سه روز انداخته بودند و دفن نمى: ابى بشير عابدى گويد
دفـن وى  قرشى، از بنى اسد بن عبد العزى، و جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف با على درباره 

سخن كردند و از او خواستند كه به كسان عثمان اجازه اين كار را بدهد على چنين كرد و اجازه داد و چـون  
خواسـتند بـه يكـى از     تنى چند از كسانش جنـازه را بياوردنـد و مـى   . خبر شايع شد با سنگ بر راه نشستند

كردند، وقتى وى  خويش را آنجا دفن مىناميدند و يهودان مردگان  باغهاى مدينه برند كه آنرا حش كوكب مى
خواستند او را بيندازند و چون على خبـر يافـت كـس     را ميان مردم آوردند تخت وى را سنگسار كردند و مى

پس او را ببردند و در حش كوكب دفن كردند و . فرستاد و قسمشان داد كه دست از او بدارند و چنان كردند
سلط يافت بگفت تا باغ را خراب كردند و آنرا به بقيع پيوست و بگفت تا چون معاوية بن ابى سفيان بر مردم ت

  .كسان، مردگان خويش را بدور قبر عثمان دفن كردند تا به قبور مسلمانان پيوست
عثمان را مـا بـين مغـرب و    : يسار بن ابى كرب به نقل از پدرش كه عامل بيت المال عثمان بوده گويد

جنازه او كسى جز مروان بن حكم و سه تن از غالمانش و دختر پـنجمش  تاريك شدن شب دفن كردند و بر 
و ! نعثـل، نعثـل  : بلند شد و مردم سنگ برگرفتند و گفتند  دخترش شيون كرد و صداى شيونش. حاضر نبود

  .و او را بيرون باغ دفن كردند! باغ، باغ: نزديك بود سنگسارش كنند كه گفتند
وقتى عثمان رضى اهللا عنه كشته شد يكى گفـت او را در ديـر   : يدواقدى، بنقل از صالح بن كيسان گو 

  .سلع دفن كنند كه مقبره يهودان بود
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نزديك بود شر بپا شـود  » بخدا تا يكى از فرزندان قصى زنده باشد چنين نشود«: حكيم بن حزام گفت
  »ترا چه زيان كه كجا دفن شود؟! داى پير مر«: ابن عديس بلوى گفت

» .اند جز در بقيع غرقد دفن نشود، همانجا كه با جناق و فرزندان وى دفن شده«: حكيم بن حزام گفت
  .آنگاه حكيم بن حزام با دوازده كس كه زبير از آن جمله بود وى را برداشتند و حكيم بن حزام بر او نماز كرد

  .درست به نزد ما اينست كه جبير بن مطعم بر او نماز كرد: واقدى گويد
عثمان رضى اهللا عنه به روز جمعه پس از بر آمدن آفتاب كشته شـد و  : والبى گويدمخرمة بن سليمان 

نتوانستند او را دفن كنند، نايله دختر قرافصه كس به طلب حويطب بن عبد العزى و جبير بن مطعـم و ابـى   
ببـريم كـه   توانيم او را به روز بيرون  نمى«: جهم بن حذيفه و حكيم بن حزام و نيار اسلمى فرستاد كه گفتند

پس آن گروه منتظر ماندند و ميان مغرب و عشا بيامدند اما ميان آنها و جنـازه حايـل   » اين مصريان بر درند
. »دهـم، بـرش داريـد    بخدا هر كه ميان من و جنازه حايل شود جانم را بر سر آن مـى « :ابو جهم گفت. شدند

  .پس او را سوى بقيع بردند
ز غالمان بدنبال آنها بود كه در بقيع چراغ را روشن كرد، برفتند تا به نايله با چراغى همراه يكى ا: گويد

نخلستانى رسيدند كه ديوارى داشت و ديوار را شكستند و وى را در نخلستان دفن كردند و جبير بن مطعـم  
بيم داريـم كـه ايـن    : خواست سخن كند اما گروه مانع وى شدند و گفتند نايله پيش رفت، مى. بر او نماز كرد

  .و نايله به منزل خويش باز گشت. غوغاييان قبر او را بشكافند
پس از آنكه عثمان كشته شد دو روز همچنان ببود و نتوانستند دفنش كننـد،  : بن ساعده گويد عبداهللا

و . حكيم بن حزام و جبير بن مطعم و نيار بن مكرم و ابـو جهـم بـن حذيفـه    : آنگاه چهار كس او را برداشتند
گذاشتند كه بر او نماز كنند تنى چند از انصار بيامدند و نگذاشتند كه بر او نماز كنند كه اسلم چون جنازه را 

  .بن اوس بن بجره ساعدى و ابو حيه مازنى از آن جمله بودند و نيز نگذاشتند در بقيع دفنش كنند
  »اند و فرشتگان بر او درود گفته دفنش كنيد كه خدا«: ابو جهم گفت

پس او را در حش كوكب دفن كردند و چون بنـى  » ز در مقبره مسلمانان دفن نشودبخدا هرگ«: گفتند
  .اميه به قدرت رسيدند حش را جزو بقيع كردند كه اكنون مقبره بنى اميه است

خواستند سرش را جـدا كننـد، نايلـه و ام     وقتى عثمان كشته شد مى: محمد بن موسى مخزومى گويد
: ابن عديس بلوى گفت دند و شيون كردند و به صورت زدند و جامه دريدند،البنين بر او افتادند و مانعشان ش

  ».ولش كنيد«
ها بر او نماز كنند اما انصار مـانع   آنگاه عثمان را غسل نداده سوى بقيع بردند، خواستند در محل جنازه

: كست و گفـت هاى او را بش شدند و عمير بن ضابى بيامد و بر عثمان جست كه روى درى بود و يكى از دنده
  ».بى را بداشتى تا در زندان بمردضا«
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وقتى عثمان كشته شد، من جزو بر دارندگان وى بودم جنـازه را  : ربيع بن مالك به نقل از پدرش گويد
رفتيم كه سخت بيمنـاك بـوديم و او را در    خورد بسبب آنكه با شتاب مى بر درى نهاديم كه سرش به در مى

  .يمگورش در حش كوكب زير خاك كرد
: وقتى عثمان كشته شد، نايله كس به طلب عبد الرحمان بن عديس بلوى فرستاد و گفت: طلحه گويد

  ».ى، اين مردگان را از من دور كنتر كه به كار من پرداز تو از همه به من نزديكترى و شايسته«
ثمـان آمـد،   به خانه ع  عبد الرحمان به او ناسزا گفت و خشونت كرد و چون دل شب شد، مروان: گويد

زيد بن ثابت و طلحة بن عبيد اهللا و حسن و كعب بن مالك و همه ياران عثمان كـه آنجـا بودنـد پـيش وى     
ها آمدند، عثمان را بيرون بردند كه مروان بـر او نمـاز كـرد     آمدند، چند كودك و چند زن نيز به محل جنازه

ن غالمان عثمان را كه با وى كشته شده آنگاه به بقيع بردند و در مجاورت حش كوكب دفن كردند، صبحگاها
ها را به حش كوكب بردند و چون شب شد  جنازه. بودند بياوردند و چون بديدندشان نگذاشتند دفنشان كنند

دو تن از آنها را بياوردند و پهلوى عثمان دفن كردند و با هر كدامشان پنج تـن و از جملـه يـك زن، فاطمـه     
تو از همه ايـن قـوم   «: آنگاه باز گشتند و پيش كنانة بن بشر رفتند و گفتند .مادر ابراهيم بن عدى همراه بود

  »را كه در خانه است برون بيارند بما نزديكترى بگو اين دو جثه
  .بشر با آن گروه سخن كرد اما نپذيرفتند: گويد
بياريـد و  ام دو جثـه را بيـرون    من، فقط خاندان عثمان را از مصريان و پيوستگانشان پنـاه داده «: گفت

  .پس پاى آنها را كشيدند و روى سنگ قبرش انداختند كه سگان آنرا بخورد» بيفكنيد
آن دو غالم كه در حادثه خانه عثمان كشته شـدند، نجـيح و صـبيح نـام داشـتند و بسـبب حرمـت و        

بـاس  عثمان را غسـل ندادنـد ل   .همتشان، نامشان از عنوان بردگى رايجتر بود، نام سومى را كس بياد نداشت
  .خون آلودش كفنش بود، دو غالمش را نيز غسل ندادند

عثمان رضى اهللا عنه را شبانگاه دفن كردند و مروان بن حكم بر او نماز كرد، دختـرش بـا   : شعبى گويد
  .گريستند نايله دختر قرافصه از دنبال او مى

   سخن از وقت كشته شدن عثمان

اند، هيجده روز از ذى  ها گفته بعضى. ماه ذى حجه بوداند، اتفاق هست كه در  در اين باب اختالف كرده
اند كه هيجده روز رفته از ذى حجـه سـال    بر اين رفته اما بيشتر. حجه رفته به سال سى و ششم هجرت بود

  .سى و پنجم كشته شد

  سال سى و ششم كشته شده سخن از روايت كسانى كه گويند ب

روز جمعه هيجده روز رفتـه از ذى حجـه سـال سـى      عثمان به: يعقوب بن زيد به نقل از پدرش گويد
  .ششم پس از پسينگاه كشته شد، خالفت وى دوازده سال، دوازده روز كم بود و هشتاد و دو سال داشت
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  .هيجده روز گذشته از ذى حجه سال سى و پنجم كشته شد: اند كسان ديگر گفته 
روز هيجدهم ذى حجه سال بيسـت و  عثمان هيجده روز در خانه محاصره شد و صبحگاه : شعبى گويد

  .پنجم از در گذشت پيمبر صلى اهللا عليه و سلم كشته شد
عثمان به روز هيجدهم ذى حجه سال سى و پنجم كشته شد و خالفتش دوازده سـال  : ابو معشر گويد

  .دوازده روز كم بود
ده سـال و يـازده   عثمان به روز جمعه هيجده روز رفته از ذى حجه سال سى و پنجم : ابو عثمان گويد

  .ماه و بيست و دو روز پس از قتل عمر كشته شد
  .عثمان هيجده روز رفته از ذى حجه، بروز جمعه، آخرين ساعت روز كشته شد: طلحه گويد

  .به روز جمعه پس از طلوع آفتاب كشته شد: اند ديگران گفته
ى و پنجم كشته شـد و  عثمان صبحگاه جمعه هيجده روز رفته از ذى حجه سال س: هشام كلبى گويد 

  .خالفت وى دوازده سال هشت روز كم بود
  .اند اند در ايام تشريق كشته شد و اين را از زهرى روايت كرده بعضى ديگر گفته

   سخن از مدت عمر عثمان

اند مدت عمر وى هشتاد و دو سال بود و ايـن را از   اند، بعضى گفته گذشتگان در اين باب اختالف كرده
  .اند روايت كرده محمد بن عمران

اند كه، وقتى كشته شد نود سال يا هشتاد و هشـت سـال داشـت، و ايـن را از قتـاده       بعضى ديگر گفته
  .اند روايت كرده

وقتى كشته شد هفتاد و پنج سـاله بـود، و ايـن را از هشـام بـن محمـد روايـت        : اند بعضى ديگر گفته 
  .اند كرده

  .اند اين را از ابو حارثه و ابو عثمان نقل كرده شصت و سه ساله بود و: اند بعضى ديگر گفته
  .اند اند هشتاد و شش سال داشت و اين را نيز از قتاده نقل كرده بعضى ديگر گفته

   سخن از صفت عثمان

وارد مسجد شدم و عثمان را ديدم كه بـر عبـاى خـويش تكيـه زده بـود،      : حسن بن ابى الحسن گويد
  .هايش ريخته بود اش آثار آبله بود و مويش بر شانه هديدمش كه مردى نكو روى بود، بر چهر

بن عنبسه و دو تن ديگر از صـفت عثمـان پرسـيدم كـه بـى اخـتالف        عبداهللاز : محمد بن عمر گويد
مردى بود نه كوتاه، نه بلند، نكو روى و الغرگون، با ريشى انبوه و بلند، سبزه رنگ، درشت استخوان، «: گفتند

  ».كرد سر، كه ريش خود را زرد مى هچهار شانه با موى انبو
  .فاصله زياد ميان دو پا عثمان مردى چهارشانه و نكو موى و نكو روى و طاس بود با: زهرى گويد
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   سخن از وقت اسالم و هجرت عثمان

اسالم عثمان در ايام پيشين بود، پيش از آنكه پيمبر خدا صلى اهللا عليـه و سـلم   : محمد بن عمر گويد
  .شود وارد خانه ارقم

وى در هجرت اول و نيز در هجرت دوم از مكه به سرزمين حبشه رفت و در هر دو نوبت زنـش،  : گويد
  .رقيه دختر پيمبر خدا را به همراه داشت

   سخن از كنيه عثمان

عثمان بن عفان در جاهليت كنيه ابو عمرو داشت بـه دوران اسـالم رقيـه دختـر     : محمد بن عمر گويد
شش  عبداهللا. كنيه دادند عبداهللانام كرد و مسلمانان او را ابو  عبداهللاى آورد كه وى را پيمبر خدا براى او پسر

ساله شد و خروسى به چشم او نوك زد كه بيمار شد و در جمادى االول سال چهـارم هجـرت بمـرد پيمبـر     
  .خداى صلى اهللا عليه و سلم بر او نماز كرد و عثمان وارد قبر او شد

  .نيه عثمان ابو عمرو بودك: هشام بن محمد گويد

   سخن از فرزندان و همسران عثمان

را بـراى   عبداهللارقيه و ام كلثوم دو دختر پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم همسران عثمان بودند، رقيه 
  .وى آورد

اصـغر بـود امـا     عبـداهللا   شد، وى عبداهللافاخته دختر غزوان نيز بود كه براى وى پسرى آورد كه نامش 
  .نماند

  .ام عمرو دختر جندب نيز بود كه عمرو و خالد و ابان و عمر و مريم را براى وى آورد
  .فاطمه دختر وليد بن عبد شمس نيز بود كه وليد و سعيد و ام سعيد را براى وى آورد

  .ام البنين دختر عيينة بن حصن فزارى نيز بود كه عبد الملك را براى وى آورد كه نماند
  .بيعه نيز بود كه عايشه و ام ابان و ام عمرو سه دختر عثمان از او بودرمله دختر شيبة بن ر

  .نايله دختر قرافصه نيز بود كه مريم دختر عثمان از او بود
  .ام البنين دختر عيينة بن حصن براى عثمان عبد الملك و عتبه را آورد: هشام بن كلبى گويد

  .نايله، عنبسه را آورد: و هم او گويد
  .بن يزيد بن ابى سفيان بود عبداهللاثمان از نايله دخترى داشت به نام ام البنين كه زن ع: واقدى گويد

وقتى عثمان كشته شد رمله دختر شيبه و نائله، و ام البنين دختر عيينه، و فاخته دختر غـزوان  : گويد
  .اما بگفته على بن محمد بهنگام محاصره ام البنين را طالق داد. در خانه او بودند

  .كه در جاهليت و اسالم داشته بود و فرزندان ذكور و اناث وى اينان بودند زنانى

   سخن از نام عامالنى كه عثمان به سال آخر بر واليات داشت
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  .حضرمى بود عبداهللاوقتى عثمان كشته شد عامل مكه : محمد بن عمرو گويد
  .عامل طايف قاسم بن ربيعه ثقفى بود

  .عامل صنعايعلى بن منيه بود
  .بن ربيعه بود عبداهللاجند  عامل

بن عامر بن كريز بود كه از آنجا در آمده بود، اما عثمان كسى را بر آنجـا نگماشـته    عبداهللاعامل بصره 
  .بود

  .عامل كوفه سعيد بن عاص بود كه از آنجا بيرون آمد و نگذاشتند باز گردد
د بن ابى حذيفه بر مصر تسلط بن سعد بن ابى سرح بود كه پيش عثمان آمد و محم عبداهللاعامل مصر 

بن سعد سايب بن هشام را بر مصر جانشين خود كرده بود كه محمد بـن حذيفـه او را بيـرون     عبداهللا. يافت
  .كرد

  .عامل شام معاوية بن ابى سفيان بود
وقتى عثمان در گذشت، عامل شام معاوية بن ابى سفيان بود و عامل حمص از طـرف  : ابو عثمان گويد

  .د الرحمان بن خالد بن وليد بودمعاويه، عب
  .عامل قنسرين حبيب بن مسلمه بود
  .عامل اردن ابو االعور بن سفيان بود

  .عامل فلسطين علقمة بن حكيم كنانى بود
  .بن قيس فزارى بود عبداهللاعامل دريا 

  .دار قضاى شام ابو الدرداء بود عهده
  .بود  اشعرى ابوموسىوقتى عثمان درگذشت عامل مقرريهاى كوفه : عطيه گويد

  .عامل خراج سواد، جابر بن فالن مزنى بود با سماك انصارى
  .عامل جنگ كوفه قعقاع بن عمرو بود

  .بود عبداهللامل قرقيسيا جرير بن عا
  .عث بن قيس بودعامل آذربيجان اش

  .عامل حلوان عتبة بن نهاس بود
  .عامل ماه مالك بن حبيب بود

  .عامل همدان نسير بود
  .سعيد بن قيس بود عامل رى

  .عامل اصفهان سايب بن اقرع بود
  .عامل ماسبذان حبيش بود
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  .عامل بيت المال عقبة بن عمرو بود
  .عامل قضاى عثمان زيد بن ثابت بود

   هاى عثمان سخن از بعضى خطبه

  :عثمان از آن پس كه با وى بيعت كردند با مردم سخن كرد و گفت: عتبه گويد
كـه مـن تـابعم نـه     بار كردند و من پذيرفتم، بدانيد گردن من اما بعد، خالفت را به «

و سنت پيمبر او صلى اهللا عليـه  ا بر من پس از كتاب خدا عز و جل متبوع، بدانيد كه شما ر
ف ايد از سـل  شما و روشها كه پديد آوردهسائل مورد اتفاق اينكه در م: و سلم سه حق هست

ل خير داشته باشم و هر ايد، روش اه نياوردهروشى پديد خويش تبعيت كنم و هرجا باتفاق 
و   بدانيد كه دنيا سر سبز است و مـورد رغبـت مـردم اسـت    . نباشد دست بدارمجا ضرورت 

دنيا تكيه مكنيد و بدان اعتماد نداشته باشـيد كـه در   ه اند، ب شان بدان متمايل شده بسيارى
  .ه آنرا رها كرده باشدكند ك بدانيد كه دنيا فقط كسى را رها مى. خور اعتماد نيست

آخرين بار كه عثمان در ميـان جمـع سـخن كـرد چنـين      : بدر بن عثمان بنقل از عموى خويش گويد
  :گفت

خدا عز و جل دنيا را به شما داد كه بوسيله آن آخرت جوييد و نداد كه بر آن تكيه «
از آنچـه   شود و آخرت بجا ميمانـد، آنچـه فانيسـت گردنفرازتـان نكنـد و      دنيا فنا مى. كنيد

باقى را بر فانى مرجح داريد كه دنيا به سر ميرود و بازگشـت سـوى   . باقيست مشغول ندارد
از . از خدا عز و جل بترسيد كه ترس خدا وسيله مصونيت از عذاب و نفرت اوسـت . خداست

تغييرات خدا حذر كنيد و هماهنگ جماعت باشيد و دسته دسته مشويد، نعمت خدا را بپـا  
  »ان بوديد و دلهايتان را الفت داد و به نعمت وى برادران شديدداريد كه دشمن

  كرد؟ سخن از اينكه هنگام محاصره عثمان كى در مسجد پيمبر با مردم نماز مى

كـى بـا مـردم    « :آن روز مؤذن، سعد قرظ، پيش على بن ابى طالب آمد و گفت: ربيعة بن عثمان گويد
  »نماز كند؟

  »دخالد بن زي: بانگ بزن«: لى گفتع
و او بانگ زد و خالد بن زيد با مردم نماز كرد و اين اول بار بود كه معلوم شد نام ابو ايوب، خالد بن زيد 

  .است
  .كرد پس از آن على با مردم نماز كرد ابو ايوب چند روز با مردم نماز مى: گويد

  .مؤذن پيش عثمان آمد و اعالم نماز كرد: بن ابى بكر بن حزم گويد عبداهللا
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مؤذن پيش علـى آمـد و او بـه    » .برو به يكى بگو نماز كند. آيم من براى نماز پايين نمى«: گفت عثمان
سهل بن حنيف گفت كه روز آغاز محاصره دوم با مردم نماز كرد و اين به روز اول ذى حجه بود و چـون روز  

  .ه شدكرد تا عثمان كشت عيد بيامد على با مردم نماز عيد كرد و همچنان با آنها نماز مى
كرد، آنگاه على به روز جمعه و  ابو ايوب چند روز با مردم نماز مى: بن نافع بنقل از پدرش گويد عبداهللا

  .عيد نماز كرد تا عثمان كشته شد

  سخن از اشعارى كه در رثاى عثمان گفتند

ن شاعران از پس كشته شدن عثمان در مدح و هجا و نوحه و سرور بسيار سخن كردند، از جمله مداحا
  .وى حسان بن ثابت و كعب بن مالك، هردوان انصارى، و تميم بن ابى بن مقبل و ديگران بودند

  :از جمله اشعارى كه حسان در مدح و رثاى عثمان و هجاى قاتالن وى گفته اينست
  غزاى مرزها را واگذاشتيد«

  و بنزد قبر محمد بغزاى ما آمديد
  گويى اصحاب پيمبر

  »سجد كشته شوندودند كه بايد بدر مشتران ب
  :و هم او گويد

  خانه پسر اروى از او خالى ماندهاگر «
  افتاده و درى سوخته و ويران شدهو درى 

  يابد هنوز طالب خير آنجا حاجت خويش را مى
  »و شهرت و اعتبار آنجاست

  :كعب بن مالك انصارى گويد
  ن خليفه كارى فجيع بودكشت«

  و بالى ترس از آن پا گرفت
  كه پيشواى خويش را كشتند كسانىسر انجام 

  »جهنم است
  :فضل بن عباس بجواب شعرى كه حسان درباره گرفتن انتقام عثمان گفته بود چنين گويد

  جويى كه بتو مربوط نيست قامى مىانت«
  ا عمرو چه مناسبتابن ذكوان صفورى را ب

  هنگام تفاخره بچه خرماده ب
  بمادرش انتساب ميگيرد

  برد و پدرش را از ياد مى
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  از پس محمد بهترين كسان
  وصى پيمبر است

  نخستين كسى كه نماز كرد
  و نخستين كسى كه گمراهان را

  بنزديك بدر از پاى در آورد
  يب بس كه از قتل عثمان سخن كنندهمين ع

  »اند ه حبشيان مصر تسليم كردهكه او را ب
  :جباب بن يزيد مجاشعى عموى فرزدق گويد

  بجان پدرت گريه مكن«
   فت بجز اندكىكه نيكى بر

  در كار دين خويش بسفاهت افتادندمردم 
  و پسر عفان شرى دراز بجاى نهاد

  شدنى استاى مالمتگر همه كس هالك 
  »به نيكى سوى خدا رهسپار باش

   خالفت امير مؤمنان على بن ابى طالب عليه السالم

  .در همين سال، در مدينه، با على بن ابى طالب بيعت خالفت كردند

   عت كنان و وقت بيعت على عليه السالمسخن از بي

اند كه ياران پيمبـر صـلى اهللا عليـه و     ها گفته اند، بعضى سيرت نويسان سلف در اين باب اختالف كرده
دار كار آنها و مسلمانان شود و او نپذيرفت و چون راضى نشدند و اصرار كردند  سلم از على خواستند كه عهده

  .خالفت را پذيرفت
وقتى عثمان كشته شد پيش پدرم بودم، برخاسـت و بـه خانـه خـويش رفـت،      : حنفيه گويدمحمد بن 

اين مرد كشته شد، مـردم را امـامى بايـد،    «: ياران پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم پيش وى آمدند و گفتند
بـر خـدا   ويشـاونديت بـا پيم  ات بيشـتر اسـت و خ   دانيم كه سـابقه  تر از تو نمى كسى را براى اين كار شايسته

  »نزديكتر
  ».ن وزير باشم بهتر كه امير باشمچنين مكنيد كه م«: گفت

  »داريم تا با تو بيعت كنيم نه، بخدا دست بر نمى«: گفتند
  ».نباشد و به رضاى مسلمانان باشدپس در مسجد باشد كه بيعت من نهانى «: گفت
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بسـيار شـود امـا او جـز      خوش نداشتم به مسجد رود كه بيم داشتم سر و صدا: بن عباس گويد عبداهللا
مسجد جايى را نپذيرفت و چون وارد شد مهاجران و انصار وارد شدند و با وى بيعت كردند، پس از آن مـردم  

  .نيز بيعت كردند
ار و از جملـه طلحـه و زبيـر    مهاجران و انصـ . در مدينه بودم كه عثمان كشته شد: ابو بشر عابدى گويد

  »اى ابو حسن بيا با تو بيعت كنيم«: فراهم شدند و پيش على آمدند و گفتند
دهـم،   مرا به خالفت شما چه حاجت، هر كه را انتخاب كنيد من با شمايم و به او رضـايت مـى  «: گفت

  »بخدا ديگرى را انتخاب كنيد
  »كنيم كسى جز تو را انتخاب نمى«: گفتند

كـار مـردم   «: پس كشته شدن عثمان بارها پيش وى آمدند و آخرين بار كه آمدنـد و گفتنـد  از : گويد 
  »ان نگيرد اين كار به درازا كشيدخليفه سام بى

گويم كه اگـر بپذيريـد    ايد، سخنى با شما مى ايد و اينك باز آمده ايد و رفته مكرر پيش من آمده«: گفت
  »رمپذيرم و گر نه بدان حاجت ندا كار شما را مى

  »پذيريم ان شاء اهللا چه بگويى مىهر «: گفتند
خالفت شما را خوش نداشتم اما : پس على بيامد و به منبر رفت و مردم بر او فراهم آمدند، گفت: گويد

كنم، بدانيد كه كليدهاى اموال شما با من  نظر شما كارى نمى بدانيد كه بى. اصرار كرديد كه خليفه شما باشم
  »دهيد؟ گيرم، رضايت مى از آن نمىا يك درم نظر شم است اما بى

  »آرى«: گفتند
  .آنگاه به اين قرار با آنها بيعت كرد» خدايا شاهد باش«: گفت

گفت  من آن روز به نزد منبر پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم ايستاده بودم و هر چه مى: ابو بشير گويد
  .شنيدم مى

سوى بازار رفت، و اين به روز شنبه هيجـده روز رفتـه از    وقتى عثمان كشته شد على: ابو المليح گويد
كردند و او به باغ بنى عمرو بن جندول رفت و بـه ابـى     ذى حجه بود، مردم از دنبال وى برفتند و خرسندى

  ».در را ببند«: عمرة بن عمرو گفت
دسـت  ! اى علـى «: پس مردم بيامدند و در زدند و وارد شدند، طلحه و زبير نيز بودند كه گفتنـد : گويد

كرد حبيب بـن ابـى    پس طلحه و زبير با او بيعت كردند، وقتى طلحه بيعت مى» .پيش آر تا با تو بيعت كنيم
  »گيرد ش چالق است اين كار سر نمىبيعت از كسى آغاز شد كه دست«: ذويب گفت
مـه خـز،   آنگاه على سوى مسجد شد و به منبر رفت، تنبانى داشت با يك جامه بى جيب بـا عما : گويد

وردنـد و  پاپوش خود را بدست گرفته بود و بر كمانى تكيه داده بود، مردم با وى بيعت كردند، آنگاه سعد را آ
  »با على بيعت كن«: گفتند
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  ».، بخدا مايه زحمت او نخواهم شدكنم، تا همه مردم بيعت كنند بيعت نمى«: گفت
  »بگذاريد برود«: على گفت

  »بيعت كن«: آوردند و گفتندمر را پس از آن ابن ع: گويد
  »كنم تا همه مردم بيعت كنند نمى بيعت«: گفت
  »كفيلى بيار«: گفت
  »كفيل ندارم«: گفت

  »بگذار گردنش را بزنم«: اشتر گفت
  ».اى دانم تو در كوچكى و بزرگى بدخوى بوده ولش كنيد، من كفيل او هستم، آنچه مى«: على گفت

  .در يكى از باغهاى مدينه با على بيعت كرد زبير بن عوام را ديدم كه: حسن گويد 
مردم با على بن ابى طالب بيعت كردند، آنگاه كس به طلب طلحه و زبير فرستاد و آنها را : زهرى گويد

  .به بيعت خواند كه طلحه تعلل كرد
  »زنم يا سرت را با شمشير مى بخدا يا بيعت كن«: مالك بن اشتر شمشير از نيام بر آورد و گفت: گويد

  .و بيعت كردند آنگاه زبير و كسان بيعت كردند» مفرى نيست«: طلحه گفت
  .طلحه و زبير خواستند كه امارت كوفه و بصره را به آنها دهد: گويد

  ».شوم اشم كه از دوريتان ملول مىپيش من بمانيد كه به حضور شما خوشدل ب«: على گفت
خواهيد من با شما  ر مىخواهيد با من بيعت كنيد و اگ مىاگر «: ايم كه به آنها گفت شنيده: زهرى گويد

  »بيعت كنم
  »كنيم ما با تو بيعت مى«: گفتند
دانسـتيم كـه او    مى .از آن رو بيعت كرديم كه بر جان خويش بيمناك بوديم«: پس از آن گفتند: گويد

  .و چهار ماه پس از كشته شدن عثمان سوى مكه رفتند» كسى نيست كه با ما بيعت كند
هنگامى كه عثمان را كشتند با پدرم بـودم تـا شـبانگاه كـه وارد خانـه شـد و       : محمد بن حنفيه گويد

د كشـته شـد و مـردم را    اين مـر « :كسانى از ياران پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم پيش وى آمدند و گفتند
  »امامى بايد

  ».يا بشورى باشد«: گفت
  »دهيم بتو رضايت مى«: گفتند
  »د رويم كه برضايت همه مردم باشدسجپس به م«: گفت
انصار بجز چند كس . آنگاه سوى مسجد رفت و كسانى كه بيعت كردنى بودند با وى بيعت كردند: گويد

  »ز آنچه سك بو ميكشد نصيب نداريمما از اين كار بيش ا: با على بيعت كردند، طلحه گفت
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كس و از جمله حسان بن ثابت و كعب وقتى عثمان كشته شد انصار بجز چند : بن حسن گويد عبداهللا
نعمان بن بشير و زيد بن ثابـت و رافـع    بن مالك و مسلمة بن مخلد و ابو سعيد خدرى و محمد بن مسلمه و

  .بن خديج و فضالة بن عبيد و كعب بن عجرد كه عثمانى بودند، با وى بيعت كردند
  »ثمانى شدند؟على سر باز زدند و عچرا اينان از بيعت «: اهللا گفتيكى به عبد

كند، زيد بن ثابت را عثمان به ديوان و بيت المال  داد چه مى حسان شاعرى بود كه اهميت نمى«: گفت
  »دا باشيداى گروه انصار دو بار انصار خ: گماشته بود و چون عثمان محاصره شد گفت

  »رو كه براى تو سودمند بوده است كنى از اين ياريش مى«: ابو ايوب گفت
  .بن مالك را عثمان بر زكات طايفه مزينه گماشت و هر چه را از آنها به خود او واگذاشتكعب : گويد

انـد كـه    هـا گفتـه   بعضـى » .گروهى از مدينه به شام گريختند و با على بيعت نكردند«: زهرى گفته بود
  .زبير با وى بيعت نكرد :اند بعضى ديگر گفته. طلحه و زبير نا بدلخواه با على بيعت كردند

وقتى عثمان محاصره شد على به : ام بن ابى هشام وابسته عثمان به نقل از يكى از پيران قوم گويدهش
خيبر بود و چون بيامد، عثمان كس فرستاد و او را پيش خواست على برفت و من با خود گفتم با وى بروم و 

مد و ثنـاى خـدا كـرد،    گفتگوى آنها را بشنوم وقتى على پيش عثمان وارد شد، عثمان با وى سخن كرد و ح
اى كه وقتى پيمبر ميان يـاران   اما بعد مرا بر تو حقوقى هست، حق اسالم و حق برادرى، دانسته«: آنگاه گفت

اى بخدا اگر  برادرى آورد، مرا برادر تو كرد، حق خويشاوندى نيز دارم و حق پيمان و قرار، كه به گردن گرفته
يى در جاهليتيم براى بنى عبد مناف شايسته نبود كه يكى از بنى هيچيك از اينها نبود و چنان بوديم كه گو

  »تميم ملكشان را بگيرد
اما بعد، همه آنچه درباره حقوق خويش گفتـى  «: آنگاه على سخن كرد و حمد و ثناى خدا كرد و گفت

بنى تميم  چنانست كه گفتى اما اينكه گفتى اگر در جاهليت بوديم براى بنى عبد مناف ناگوار بود كه يكى از
  »خبردار خواهى شد ملكشان را بگيرد، راست گفتى و

آنگاه على برون شد و وارد مسجد شد، اسامه را ديد كه نشسته بود، او را بخوانـد و بـه بـازويش    : گويد
تكيه داد و برون شد و سوى طلحه روان شد، من نيز از دنبال او رفتم و وارد خانه طلحة بن عبيد اهللا شـديم  

  .ود و طلحه براى او برخاستكه غلغله ب
  »اى؟ ن چه كارى است كه پيش گرفتهاى طلحه اي«: على گفت

  »!ر از كار گذشتهاى ابا حسن، حاال كه كا«: گفت
امـا كليـدها را   » ايـن در را بـاز كنيـد   «: على چيزى نگفت و برون شد و سوى بيت المال رفت و گفت

و بنا كرد بمردم بدهد و آنها كـه در  » ين مال برون آريداز ا«: بدست نياورد و گفت در را بشكنيد آنگاه گفت
خانه طلحه بودند از كار على خبر يافتند و سوى وى روان شدند چندان كه طلحه تنها ماند و چون عثمان از 

پس از آن طلحه روان شد و به خانه عثمان رفت و چون بـه نـزد وى در آمـد    . قضيه خبر يافت خوشدل شد
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رد كـه خـدا   خواسـتم كـ   برم، كارى مى خواهم و سوى وى توبه مى ن از خدا آمرزش مىاى امير مؤمنا«: گفت
  »ميان من و آن حايل شد

  »رسد ى اى، طلحه خدا حساب ترا مىا بخدا سر توبه ندارى بلكه مغلوب آمده«: عثمان گفت
  »بيعت كردم شمشير باالى سرم بود وقتى«: گفت طلحه مى: محمد بن سعد بن ابى وقاص گويد

  .نميدانم شمشير باالى سرش بود يا نه، اما ميدانم كه نا بدلخواه بيعت كرد: يدگو
سـعد  : همه مردم در مدينه با على بيعت كردند بجز هفت كس كه منتظر ماندند و بيعت نكردند: گويد

تـا  . بن ابى وقاص و ابن عمر و صهيب و زيد بن ثابت و محمد بن مسلمه و سلمة بن وقش و اسامة بـن زيـد  
  .از انصار از بيعت على باز نمانددانيم هيچكس  جا كه مىآن

وقتى عثمان كشته شد و با على بيعت كردند على سوى زبير آمد و اجازه : ابو حبيبه وابسته زبير گويد 
و من » اجازه بده«: خواست و من بدو خبر دادم، زبير شمشير را از نيام در آورد و زير تشك خود نهاد و گفت

اين مرد متوجه چيزى «: ه وارد شد و به زبير سالم كرد و كنار وى ايستاد، وقتى برفت زبير گفتاجازه دادم ك
  »بينى؟ اى او بايست ببين چيزى مىشد كه برفت، بج

  »ر شمشير را ديدم و به زبير گفتممن بجاى على ايستادم و س«: گويد
  »د كه اين مرد را به شتاب واداشتهمين بو«: گفت
مـردم  » .او را بهترين خويشـاوند يـافتم  «: برون شد كسان از او پرسش كردند گفتو چون على : گويد

  .گمان نيك بردند و على گفت كه زبير بيعت كرده است
پس از كشته شدن عثمان تا پنج روز امير مدينه غـافقى بـن حـرب بـود در جسـتجو      : ابو عثمان گويد

شـد و بـه    رفتند كه از آنهـا نهـان مـى    ش على مىمصريان پي. يافتند كسى بودند كه خالفت را بپذيرد و نمى
گرفت و نوبت بـه نوبـت از آنهـا و گفتارشـان      ديدندش از آنها دورى مى برد و چون مى باغهاى مدينه پناه مى

خواستند، اختالف بود و  جماعت درباره قتل عثمان اتفاق داشته بودند اما درباره كسى كه مى. كرد بيزارى مى
وافق نيافتند از بيم شرارتى كه كرده بودند همسخن شدند كه هر كه بپذيرد خليفـه  چون كسى را همدل و م

  ».داريم ه كس را به خالفت بر نمىهيچيك از اين س«: شود گفتند
ايم  خن شدهاى درباره تو همس تو از اهل شورى بوده«: كس پيش سعد بن ابى وقاص فرستادند و گفتند

  »بيا با تو بيعت كنيم
ا فرستاد كه من و ابن عمر از خالفت بدوريم و به هيچوجه حاجت بـدان نـداريم و   سعد كس پيش آنه

  :شعرى به تمثيل خواند به اين مضمون
  ناپاك را با پاك مخلوط مكن «

  لباس خويش را از تن بدر كن
  »و برهنه فرار كن
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  »تو پسر عمرى، خالفت را عهده كن«: بن عمر رفتند و گفتند عبداهللاآنگاه پيش : گويد
» كـنم، كسـى را جـز مـن بجوييـد      اين كار را انتقامى در پى است و من خودم را دچار آن نمى«: گفت

  .دانستند چه كنند و كار به دست آنها بود جماعت حيران ماندند و نمى
پـذيرفت و شـعرى بـه ايـن مضـمون       ديدنـد نمـى   وقتى جماعت طلحـه را مـى  : قاسم بن محمد گويد 

  :خواند مى
  ام نكه من تنها ماندهيب ايام اياز عجا«

  »و تلخ و شيرين در من اثر ندارد
ديدند و از  رفتند و چون زبير را مى خاستند و از پيش وى مى و بر مى» كنى؟ تهديدمان مى«: گفتند مى

  :خواند پذيرفت و شعرى بدين مضمون مى خواستند نمى او مى
  اى كه در فيحان است انهچه وقت از خ«

  كشانند ا سوى تو مىرانش گروهها رو معامله گ
  »بار خواهى بست؟

  »كنى؟ تهديدمان مى«: گفتند مى
  :خواند پذيرفت و شعرى بدين مضمون مى خواستند نمى ديدند و از او مى و چون على را مى

  كردند بزرگان قوم من اطاعتم مى اگر«
  »ن را درهم كوبدگفتم كه دشمنا كارى به آنها مى

  .رفتند رميخاستند و از پيش وى مىو ب» كنى؟ تهديدمان مى«: گفتند مى
دسـت  «: وقتى عثمان كشته شد كسان پيش على رفتند كه در بازار مدينه بـود و گفتنـد  : شعبى گويد

  »بيار كه با تو بيعت كنيم
محول كرد، صبر كنيد تا   شتاب مكنيد، عمر مردى مبارك بود كه كار خالفت را به شورى«: على گفت

كسان از پيش على برفتند، آنگاه بعضيشان گفتند اگر اين مـردم بـا خبـر    » ندمردم فراهم آيند و مشورت كن
قتل عثمان به شهرهايشان باز گردند و خليفه معين نشـده باشـد از اخـتالف مـردم و تبـاهى امـت در امـان        

  .بود باز پيش على رفتند، اشتر دست او را بگرفت و على دست خود را پس كشيد. نخواهيم
  »سه كس؟ از پس آن«: على گفت
. و همه بـا وى بيعـت كردنـد   » بخدا اگر خالفت را نگيرى مدتها بدان دست نخواهى يافت«: اشتر گفت

  .گويند نخستين كسى كه با وى بيعت كرد اشتر بود
وقتى روز پنج شنبه رسيد كه پنج روز از قتل عثمان گذشته بود مردم مدينه را فراهم : ابو عثمان گويد

بنى اميه فـرار كـرده بودنـد، مگـر آنهـا كـه       . طلحه را در باغش يافتند. ن رفته بودندآوردند، سعد و زبير برو
وليد و سعيد با نخستين روندگان، سوى مكه گريخته بودند، مروان نيز از پى آنها رفته بـود و  . نتوانسته بودند
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ايد،  اهل شورى بوده شما«: و چون مردم مدينه را فراهم آوردند مصريان گفتند. كسان ديگر از پى رفته بودند
  »را نصب كنيد كه ما پيرو شماييم كنيد و فرمانتان بر امت روانست، يكى امامت برقرار مى

  »ت داريمعلى بن ابى طالب كه ما بدو رضاي«: همه گفتند
 :على بيامد و به طلحه گفت«: گفت دهم كه از محمد بن سيرين شنيدم كه مى شهادت مى: عوف گويد

  »دست پيش آر تا با تو بيعت كنم«
  »رى كه امير مؤمنانى، دست پيش آرت تو شايسته«: طلحه گفت

  .على دست پيش آورد و طلحه با وى بيعت كرد: گويد
دهيم بخدا اگر كار را  اى مردم مدينه زود باشيد كه ما دو روز به شما مهلت مى«: مصريان گفتند: گويد

  ».كشيم ير و بسيار كس ديگر را مىبسر نبريد فردا على و طلحه و زب
اين گذرد و از  چه مى  بينى كه بر اسالم كنيم، مى با تو بيعت مى«: پس مردم سوى على رفتند و گفتند

  ».كشيم گروه خويشاوند، چه مى
كارى در پيش داريم كه صورتها و رنگها دارد، دلها بـراى  . مرا بگذاريد و ديگرى را بجوييد«: على گفت

  ».رد و عقول از آن اطمينان نيابديآن قرار نگ
بينـى؟ مگـر فتنـه را     بينـى؟ مگـر وضـع اسـالم را نمـى      بينيم نمى ترا بخدا مگر آنچه را ما مى«: گفتند

  »ترسى؟ بينى؟ مگر از خدا نمى نمى
ها خواهـد بـود كـه     بينم چنان جواب دارم، اگر گفته شما را بپذيرم، حادثه به اقتضاى آنچه مى«: گفت
كنيـد   عيين مىر مرا واگذاريد من نيز چون يكى از شما خواهم بود، جز اينكه نسبت به كسى كه تميدانم، اگ

  »تر شنواترم و مطيع
اگـر  «: كسان ميان خودشان مشورت كردنـد و گفتنـد  . آنگاه متفرق شدند و وعده به فردا نهادند: گويد

  »ه و زبير بيايند، كار قوام گيردطلح
فرستاده . »متوجه باش با او شل نگيرى«زبير فرستادند و بدو گفتند  مصريان يكى از خودشان را پيش

يكى از اهل كوفه را نيـز  . آنها حكيم بن جبله عبدى بود با گروهى ديگر كه زبير را با تهديد شمشير بياوردند
بـا   فرستاده اشتر بود با گروهى ديگر كه او را» متوجه باش با او شل نگيرى«: سوى طلحه فرستادند و گفتند

مـردم مصـر از اتفـاق اهـل مدينـه      . گفتنـد  مردم كوفه و بصره بيار خويش ناسـزا مـى  . تهديد شمشير آوردند
بـدين سـبب   . انـد  مردم كوفه و بصره دلگير بودند از اينكه پيرو مصريان و فـرع ايشـان شـده   . خوشدل بودند

  .خشمشان بر طلحه و زبير بيفزود
اى مـردم بـا   «: دند، على بيامد و به منبر رفت و گفـت صبحگاه جمعه مردم در مسجد حاضر ش: گويد 

دستور شما حقى بدان ندارد، ديشب برقرارى جدا شديم، اگر  موافقت و اجازه، اين كار شماست و هيچكس بى
  »نشينم وگرنه از كسى دلگير نيستمخواهيد به كار شما ب
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: «طلحه را بياوردنـد و گفتنـد    آنگاه جماعت» .ما بر همان قراريم كه ديروز از هم جدا شديم«: گفتند
  »بيعت كن

ميان مردم يكى بود كه  .دستش چالق بود و پيش از همه بيعت كرد» كنم نا بدلخواه بيعت مى«: گفت
انا هللا و انا «: كرد و از دور مراقب بود و چون ديد كه طلحه نخستين كس بود كه بيعت كرد گفت اثر بينى مى

  ».گيرد امير مؤمنان بيعت كرد چالق بود، اين كار سر نمىاليه راجعون، نخستين دستى كه با 
در مورد زبير اختالف هست، آنگـاه  . آنگاه زبير را آوردند و چنان گفت كه طلحه گفته بود و بيعت كرد

كنيم كه كتاب خدا درباره نزديك و دور  بيعت مى«: گروهى را كه از بيعت باز مانده بودند بياوردند كه گفتند
  .على با آنها بيعت كرد، آنگاه عامه برخاستند و بيعت كردند» يل روان، شودو عزيز و ذل

وقتى عثمان كشته شد و مردم درباره على متفق شدند، : عبد الرحمان بن جندب بنقل از پدرش گويد
اما نگذاشت و او را به سختى كشيد » كنند بگذار ببينم مردم چه مى«: اشتر برفت و طلحه را بياورد كه گفت

  .بياورد كه از منبر باال رفت و بيعت كردو 
يكـى از دزدان  «: گفـت  حكيم بن جبله زبير را بياورد كه بيعت كرد بعدها زبير مـى : حارث والبى گويد

  ».در حالى كه شمشير بر گردنم بودعبد القيس مرا بياورد و بيعت كردم 
  .همه مردم بيعت كردند: طلحه گويد

شروط كرده بودند از برندگان خويش چيزى بدل نگرفتنـد، كـار بـه    كسانى كه بيعت م: ابو جعفر گويد
و چنان شدند كه از پيش بوده بودند و سوى منزلهاى خويش رفتند، اما اوباش . دست مردم مدينه افتاده بود

  .غوغاييان در مدينه مانده بودند و

   استقرار بيعت على بن ابى طالب ع

حجه بيعت كردند، كسان پنج روز پس از كشته شدن عثمان  با على به روز جمعه پنج روز مانده از ذى
اى كه على پس از خالفت خواند چنين بود كه حمـد و ثنـاى خـدا كـرد و      كنند، نخستين خطبه حساب مى

  :گفت
نيكى را بگيريد د و نيك و بد را در آن بيان كرد خدا عز و جل كتابى هدايتگر فرستا«

رسـاند، خـدا    كه شما را به بهشت مىه را بجاى آريد فرايض خدا سبحان و بدى را وا گذاريد،
و مسـلمانان را  مسلمان را باالى همه محرمات نهاده يزهاى معين را حرام كرده و حرمت چ

ان از دسـت و زبـانش آسـوده    نيرو داده، مسلمان كسى است كه مسـلمان به اسالم و توحيد 
مرگ بـه  به كار عامه برسيد، . ب روا نيستآزار مسلمانان جز باقتضاى واج. مگر بحقباشند، 

رسد شـما را بـتالش    مىاند و رستاخيز كه از اين پس  فتههمه ميرسد، كسان پيش از شما ر
. در انتظـار دنبالـه روان خويشـند   باشيد تا به مقصـد برسـيد كـه كسـان     سبكبار . خواند مى
ا خواهنـد  هـ  بترسيد، شما را حتـى از مكانهـا و جنبنـده   دگان خدا، در كار بندگان از خدا بن
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بـه نيكـى رسـيديد، آنـرا      اطاعت كنيد و نافرمانى او مكنيد، وقتـى پرسيد، خدا عز و جل را 
زمـين  آريد كه گروهى اندك بوديد و در  چون به بدى رسيديد آنرا وا گذاريد، بيادبگيريد و 

  »زبون بوديد
اى «: دنـد و گفتنـد  پس از آنكه على به خانه رفت، طلحه و زبير و جمعى از صحابه پيش وى فراهم آم

ند و خون خويش ا ايم، اين جماعت در خون آن مرد شريك بوده على، ما بشرط اجراى حدود خدا بيعت كرده
  »اند را حالل كرده

كه بر ما تسلط دارند و بـر    خبر نيستم ولى با جماعتى دانيد بى اى برادران، من از آنچه شما مى«: گفت
انـد و همـه در ميـان     اند و بدويانتان به آنها پيوسته با اينان بپا خاسته آنها تسلط نداريم چكنيم، غالمان شما

  »خواهيد شد نيست؟ به پندار شما اين كار كه مي .كنند شمايند و هر چه بخواهند درباره شما مى
  »نه«: گفتند
ايـن جماعـت   . اين كار كار جاهليـت اسـت  . بخدا من جز رأى شما راى ديگر ندارم، ان شاء اهللا«: گفت

ريشه دارند، از آن رو كه وقتى شيطان روشى پديد آرد پيروان آن از جهان معدوم نباشند اگر ايـن كـار آغـاز    
شود مردم درباره آن چند گونه شوند، گروهى چنين راى دارند كه شما داريد و گروهى رأى ديگـر دارنـد، و   

و دلهـا بجـاى خـويش آيـد و حقهـا      گروهى نه چنان رأى دارند و نه چنين، صبورى بايد تا مردم آرام گيرند 
  ».آيد آنگاه بياييد يد چه پيش مىگرفته شود، آرام گيريد و بنگر

  .على با قرشيان سخت گرفت و از رفتنشان مانع شد، انگيزه وى فرار بنى اميه بود
بخدا اگر كار دنباله پيدا كنـد از ايـن اشـرار انتقـام     «: گفتند جماعت از پيش على برفتند بعضيشان مى

آنچـه را بـر   «: گفتند بعضى ديگر مى» .گويد بهتر است واگذاشتن اين كار بترتيبى كه على مى. نتوانيم گرفت
ن بيشـتر  نياز است و با قرشيا كنيم، على به راى و كار خويش از ما بى عهده داريم انجام ميدهيم و تأخير نمى

  ».از همه سخت خواهد گرفت
ستاد و حمد خدا گفت و ثناى او كرد و از فضـيلت قـوم سـخن    ، بسخن ايو چون اين را با على بگفتند

كنـد و از قـدرت آنهـا جـز ايـن       آورد و گفت كه به آنها نياز دارد و با آنهـا نظـر دارد و از آنهـا حفاظـت مـى     
  .دهد خواهد و خدا پاداش مى نمى

بـدويان   سـبائيان و . آنگاه ندا داد كه هر غالمى كه سوى مالكان خويش باز نگردد خـونش هـدر اسـت   
  ».فردا ما نيز چنين خواهيم شد و در مقابل آنها حجتى نتوانيم آورد«: بغريدند و گفتند

» .اى گروه بدويان سوى آبهـاى خودتـان رويـد   «: على به روز سوم ميان مردم آمد و گفت: طلحه گويد
  ».پذيرفتند و بدويان اطاعت كردندسبائيان ن

  .معى از ياران پيمبر خدا پيش وى رفتندعلى به خانه رفت و طلحه و زبير و ج: گويد
  »اينك خونى خويش را بگيريد و بكشيد«: گفت
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  »در اين قضيه بينا نيستيم«: فتندگ
  »خبرترند بخدا آنها كورتر و بى« :گفت

  »ه روم و بسرعت با سپاهى باز آيممرا بگذار سوى بصر«: طلحه گفت
  »تا ببينم«: گفت

  ».و بسرعت با سپاهى مارانمه روم مرا بگذار سوى كوف«: زبير گفت
  »تا ببينم«: گفت
ترا حـق نيكخـواهى و اطاعـت مسـلم     «: مغيره از اين مجلس خبر يافت و پيش على آمد و گفت: گويد

معاويه را . است، با راى درست امروز كار فردا را سامان توانى داد و با تباهى امروز كار فردا را تباه خواهى كرد
امالن را بر سر كارشان نگهدار و چون اطاعت آوردند و از سپاهها بيعـت گرفتنـد   بر سر كارش نگهدار، همه ع

  »يرشان بده يا واگذارتغي
  »تا ببينم«: گفت
ديروز نظرى داشتم اما نظر درسـت اينسـت   «: مغيره از پيش وى برفت و روز بعد بيامد و گفت«: گويد

آنگـاه برفـت و هنگـامى كـه بيـرون      «: گويـد » .كه زودتر برشان دارى و كسان بشنوند و كار ترا گردن نهنـد 
يش تـو  مغيـره را ديـدم كـه از پـ    «: آمد با او برخورد و چون پيش على رسيد گفت رفت ابن عباس كه مى مى
  »رفت براى چه آمده بود؟ مى

  »گفت گفت و امروز آمد و فالن و بهمان مى ديروز آمده بود و چنين و چنان مى«: گفت
  »ز دغلى آوردهاهى كرده بود اما امروديروز نيكخو«: ابن عباس گفت

  »پس رأى صواب چيست؟«: گفت
شـدى و سـوى مكـه     راى صواب اين بود كه وقتى عثمان كشته شد، يـا پـيش از آن روان مـى   «: گفت

ولى امروز بنـى  . بستى كه عربان آشفته بتكاپو از پى تو بودند نشستى و در مى رفتى و در خانه خويش مى مى
خواهنـد خونخـواهى    كه چيزى از حادثه را بر تو افكنند و مردم را به شبهه اندازنـد، مـى  كنند  اميه تالش مى

اند و تو قدرت آن ندارى، آنها نيز قدرت ندارند، اگر كار به دست آنها افتد و  كنى، چنانكه مردم مدينه خواسته
  ».بههبا شتاب كرده باشند و به ش قدرت يابند حقوق خويش را آسانتر رها كنند مگر آنچه

آنگاه مغيره » .به خدا اندرزش گفتم و چون نپذيرفت دغلى كردم«: و چون مغيره برون شد گفت: گويد
  .بيرون شد و سوى مكه رفت

عثمان مرا خواست و ساالر حج كرد سوى مكـه رفـتم و كـار    : بن عتبه بنقل از ابن عباس گويد عبداهللا
نوشته بود بر آنها فرو خواندم آنگاه به مدينه آمدم كـه بـا   اى را كه عثمان براى مردم  حج را بپا داشتم و نامه

اش پيش او رفتم، مغيرة بن شعبه آنجا بود و با وى خلـوت كـرده بـود مـرا      على بيعت كرده بودند و در خانه
  »گفت؟ مغيره چه مى«: فت بدو گفتمبيرون نگهداشت تا مغيره از پيش وى بر
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عامر و معاويـه عـامالن عثمـان را بفرسـت و آنهـا را در      بن  عبداهللاگفت  نوبت پيش به من مى«: گفت
ايـن را از او  . كارشان نگهدار كه براى تو از مردم بيعت گيرند و واليات را آرام كنند و مـردم را سـاكت كننـد   

كنم و اين جمع و امثال آنهـا را   به خدا اگر فقط لختى از روز بباشم به رأى خويش كار مى: نپذيرفتم و گفتم
امروز پيش مـن آمـده بـود و    . روم آنگاه از پيش من برفت و دانم كه پنداشت من بخطا مى .گمارم مىبه كار ن

ام، راى من اين اسـت   پس از آن راى ديگر آورده. نوبت اول چيزى با تو گفتم كه با من مخالفت كردى: گفت
دا كـار را سـامان داده و   و معتمدان خويش را بگمارى كـه خـ    كه چنان كنى كه رأى تو بود و آنها را بردارى

  ».وكت اينان كمتر از آنست كه بودش
  »ده بود و اين بار دغلى كرده استبار اول نيكخواهى كر«: به على گفتم: ابن عباس گويد

  »چگونه نيكخواهى كرده؟«: على گفت
ميدانى كه معاويه و ياران وى دنيا طلبند و چون بجايشان نگهـدارى اهميـت ندهنـد كـه كـار      «: گفتم

خالفت با كيست و چون معزولشان كنى گويند خالفت را بى شورى گرفتـه و عثمـان را كشـته و كسـانى را     
برانگيزند و مردم شام و مردم عراق بر ضد تو برخيزند، از طلحه و زبير نيز اطمينان ندارم كه بر ضد تـو قيـام   

  »نكنند
لحاظ كار دنيا نكوست و بصالح است، اينكه گفتى نگاهشان دارم، بخدا ترديد ندارم كه از «: على گفت 

كند كه هيچكدامشـان را بـه    اما تكليفى كه به گردن دارم و معرفتى كه از حال عمال عثمان دارم ايجاب مى
  »كنم مىكار نگمارم، اگر قبول كردند برايشان بهتر است و اگر عصيان كردند شمشير خرجشان 

ويش برو يا به ينبع رو، در ملك خويش بمان و در به راى مرا به كار بند و به خانه خ«: ابن عباس گفت
روى خويش ببند كه عربان لختى بگردند و آشفته شوند و كس جز تو نيابند كه بخـدا اگـر اكنـون بـا اينـان      

  »دم خون عثمان را بر تو بار كنندهماهنگ نشوى فردا مر
  »ام واليتدار آنجا كرده ن كه تراسوى شام حركت ك«: اما على نپذيرفت و به ابن عباس گفت: گويد

اين رأى صواب نيست، معاويه يكى از بنى اميه است، عموزاده عثمان است و عامـل  «: ابن عباس گفت
سـتم  وى بر شام بوده است بيم، دارم به انتقام عثمان گردن مرا بزند يا دست كم به زندانم كنـد و اسـباب د  

  ».كند
  »براى چه؟«: على گفت

نامـه  شاوند توام و هر چه به گردن تو نهند به گردن من نيز نهند، به معاويه براى آنكه من خوي«: گفتم
  »نويس و منت بنه و وعده بده

  »شد بخدا هرگز چنين نخواهد«: اما على نپذيرفت و گفت: گويد
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پنج روز پس از قتل عثمان از مكه به مدينه رسيدم و پيش على «: گفت ابن عباس مى: ابن هالل گويد
كـى  «: ن سالم كرد و گفتبر در نشستم تا مغيره در آمد و به م. مغيرة بن شعبه پيش او است: رفتم، گفتند

  »اى؟ آمده
  »هم اكنون«: گفتم
  »زبير و طلحه را ديدى؟«: من گفت آنگاه پيش على رفتم و به او سالم كردم و به«: گويد
  »در نواصف ديدمشان«: گفتم
  »كى همراهشان بود؟«: گفت
  »حارث با جمعى از قريش و سعيد بناب«: گفتم
دانم كه خودشان قاتالن  رويم، به خدا مى گويند به خونخواهى عثمان مى اند و مى آنها برون شده«: گفت

  »عثمانند
  »ه براى چه با تو خلوت كرده بود؟اى امير مؤمنان، از كار مغيره با من بگوى ك«: ابن عباس گفت

و مـن چنـان كـردم و    . خلـوت كنـيم  : مد و گفتدو روز پس از كشته شدن عثمان پيش من آ«: گفت
نيكخواهى كم بهاست و تو باقيمانده سرانى و من نيكخواه توام، راى مـن اينسـت كـه امسـال عـامالن      : گفت

عثمان را به كارشان باز گردانى به آنها نامه نويسى كه بر اعمال خويش باشند و چون با تو بيعت كردند و كار 
  »ردارى و هر كه را خواهى بجا نهىخواهى ب بر تو قرار گرفت، هر كه را

  ».دارم كنم و در كار خويش زبونى روا نمى به خدا در كار دين تساهل نمى«: گفتم
پذيرى، هر كه را خواهى بردار و معاويه را بگذار كه مردى جسور است و مردم  اگر رأى مرا نمى«: گفت

  ».طاب همه شام را به او داده بودن خشام مطيع اويند براى نگهداشتن وى دليل دارى كه عمر ب
  »مگذار نه بخدا معاويه را دو روز هم به كار نمى«: گفتم
چيزى با تو گفتم كه نپذيرفتى و چون نيك «: آنگاه مغيره از پيش من برفت سپس بيامد و گفت: گويد

  »روا نباشدل كنى كه تدليس از تو نگريستم حق با تو است و روا نيست كه در كار خويش به خدعه توس
آنچه اول گفته بود از روى نيكخواهى بود ولى بار آخر با تو دغلى كرد من نيز «: گفتم: ابن عباس گويد

  »ه عهده من كه او را از جاى بكنمگويم كه معاويه را بجا گذار و اگر با تو بيعت كرد، ب مى
  :اين مضمون و شعرى به تمثيل خواند به» دهم نه بخدا جز شمشير به او نمى«: على گفت

  عار نيست كه با شجاعت بميرم«
  »و تالش خويش را كرده باشم

اى امير مؤمنان تو مردى شجاعى اما به تدبير جنگ نپردازى، مگر نشـنيدى كـه پيمبـر    «: گفتم: گويد
  »جنگ خدعه باشد«: گفت ه و سلم مىصلى اهللا علي

  »چرا«: على گفت
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به آبگاهشان برم و پس آرم و بگذارمشان كـه پـس از   به خدا اگر راى مرا كار بندى «: ابن عباس گفت
  »ر تو رخ دهد و گناهى بر تو باشدآنكه نقصانى در كا گذشت كارها بنگرند و ندانند كه صورت كار چه بود بى

گـويى و   كاريهاى معاويه بدورم چيزى به من مـى  كاريهاى تو و خرده اى ابن عباس من از خرده«: گفت
  »رأى تو كردم مطيع من باش بخالف نگرم اگر در آن مى

  ».كنم، آسانترين تكليفى كه نسبت به تو دارم اطاعت است چنين مى«: گفتم

   حركت قسطنطين، شاه روم بقصد مسلمانان

در اين سال، يعنى سال پانزدهم، قسطنطين پسر هرقل، چنانكه واقدى آورده با هزار كشتى به آهنـگ  
طوفـانى كوبنـده بـر آنهـا مسـلط كـرد و همـه را غرقـه كـرد،          قلمرو مسلمانان حركت كرد و خدا عز و جل 

قسطنطين پسر هرقل نجات يافت و سوى سقليه رفت، حمامى براى او بساختند كه وارد آن شد و در حمـام  
  »اى مردان ما را كشته« :او را بكشتند و گفتند

  .آنگاه سال سى و ششم در آمد

   فرستادن على عمال خويش را به واليات

  .سى و ششم در آمد على عمال خويش را به واليات فرستاد و چون سال
  .على عثمان بن حنيف را به بصره فرستاد: طلحه گويد

  .عمارة بن شهاب را به كوفه فرستاد، وى سابقه مهاجرت داشت
  .عبيد اهللا بن عباس را به يمن فرستاد

  .قيس بن سعد را به مصر فرستاد
  .سهل بن حنيف را به شام فرستاد

  »كيستى؟« :سهل برفت و چون به تبوك رسيد به گروهى سوار رسيد كه گفتند: گويد
  »واليتدارم«: گفت

  »واليتدار كجا؟: گفتند
  »شام«: گفت

  ».گر ديگرى ترا فرستاده باز گرداگر عثمان ترا فرستاده بيا و ا«: گفتند
  »ايد چه شده؟ مگر نشنيده«: گفت

  »چرا«: گفتند
  .و سهل سوى على باز گشت: گويد
  »كيستى؟« :قيس بن سعد نيز چون به ايله رسيد سوارانى را بديد كه گفتند: گويد
  ».او پناه برم و از او كمك گيرم جويم كه به از باقيماندگان عثمانم و كسى را مى«: گفت



 111    ششمجلد 

 

  »كيستى؟«: گفتند
  »قيس بن سعد«: گفت

  »برو«: گفتند
گروهى پيرو جماعت بودند و با وى شدند و و او برفت و وارد مصر شد، مردم مصر گروهها شدند : گويد

اگر قاتالن عثمان كشته شدند ما بـا شـماييم و گـر نـه     «: اى مردد بودند كه سوى خربتا رفتند و گفتند فرقه
اگر على از برادران «: گفتند گروهى نيز مى» .بجاى خويش هستيم تا بيرونمان كنند يا بمنظور خويش برسيم

  .و از اين رو پيرو جماعت بودند» .ما قصاص نگيرد با وى هستيم
  .قيس قصه را براى امير مؤمنان نوشت: گويد
عثمان بن حنيف را كسى مانع از ورود بصره نشد كه ابن عامر رأى و تدبير نداشت و كار جنـگ  : گويد

گروهى با گروه مخالف بودند، گروهى پيرو جماعت بودنـد، گروهـى نيـز    . نياراست و مردم آنجا گروهها شدند
  »كنند، ما نيز چنان كنيم ر چه مىببينيم مردم شه«: گفتند ىم

عماره نيز برفت و چون به زباله رسيد طليحه بن خويلد با او برخورد كه وقتى خبر كشته شـدن  : گويد
دريـغ كـه در   اى «: گفـت  خواند و مى خونخواهى وى مى  عثمان را شنيده بودند، قيام كرده بود و كسان را به

  »داشتماين كار حضور ن
وقتى قعقاع با پيروان خويش از كمك رسانى عثمان باز گشت و به كوفه رسيد عماره نمودار شد : گويد

خواهنـد و اگـر    باز گرد كه مردم بجاى واليتدار خويش ديگرى را نمى«: آمد قعقاع به او گفت كه به كوفه مى
بپرهيز كه بدى را باز ندارد مگـر بـدى   از خطر «: گفت عماره بازگشت و مى: گويد» .زنم نپذيرى گردنت را مى

ى كـه در  و با خبر پيش على باز گشت و اين مثل از آن وقت كه كار بر عماره پيچيده شد تا وقت» بدتر از آن
  .گذشت با نام وى قرين بود

عبيد اهللا بن عباس سوى يمن رفت، يعلى بن اميه خراج را فراهم آورد و يمـن را تـرك كـرد و    «: گويد
  .را همراه برد و با نگهبانان سوى مكه رفت و با مال آنجا رسيدحاصل خراج 

و چون سهل بن حنيف از راه شام برگشت و خبرها به على رسيد و عـامالن رفتـه بـاز گشـتند،     : گويد
ترسانيدم رخ داد، براى جلوگيرى از  چيزى كه شما را از آن مى! اى قوم«: طلحه و زبير را پيش خواند و گفت

لتر شود باال گيـرد و  كه اين فتنه است و همانند آتش هر چه مشتع .ايد به سركوب آن پرداختاين اتفاقات ب
  »روشنتر شود
  ».ا چشم بپوشكنيم يا از م به ما اجازه بده كه از مدينه برويم يا غلبه مى«: گفتند

  ».شوم ماند به عالج آخر متوسل مىدارم و چون چاره ن توان داشت، نگه مى كار را تا مى«: على گفت
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انـد و   به او نوشت كه مردم كوفه به طاعـت آمـده   ابوموسىنامه نوشت،  ابوموسىآنگاه على به معاويه و 
اند و از نا خوشدالن و خوشدالنشان و آنها كه ميان دو گروه بودند سخن آورد چنانكـه علـى كـار     بيعت كرده

  .مردم كوفه را نيك بدانست
سبره جهنى بود كـه    اسلمى بود و فرستاده او سوى معاويه سعيد ابوموسىفرستاده امير مؤمنان سوى 

پيش وى رسيد اما معاويه چيـزى ننوشـت و جـواب نـداد و فرسـتاده را پـس نفرسـتاد و هـر وقـت جـواب           
 گفـت،  خواند كه به كشته شدن عثمان و جنگ اشاره داشت و بيش از آن نمى خواست معاويه اشعارى مى مى

آنگاه معاويه يكى از مردم بنى عبس را كه از تيره بنى رواحه بود و قبيصـه  تا ماه سوم كشته شدن در رسيد 
: بـدو گفـت  » از معاويه به علـى «: نام داشت پيش خواند و طومارى مهر زده بدو داد كه عنوان آن چنين بود

 آنگاه بدو گفت كه چه بايدش گفت و فرسـتاده علـى را نيـز   » .وقتى به مدينه رسيدى پايين طومار را بگير«
روانه كرد كه هر دو برون شدند و در غره ماه ربيع االول به مدينه رسيدند و وارد شـهر شـدند، مـرد عبسـى     

نگريسـتند آنگـاه سـوى     چنانكه معاويه دستور داده بود طومار را را بلند كرد و مردم برون شـدند و او را مـى  
  .هاى خويش رفتند و بدانستند كه معاويه مخالف است خانه

اى در  چنان برفت تا پيش على رسيد و طومار را بدو داد كه مهر از آن بر گرفت و نوشتهمرد عبسى هم
  »چه خبر بود؟«: ى به فرستاده گفتآنگاه عل. آن نبود

  »در امانم؟«: گفت
  »ستادگان در امانند و كشته نشوندآرى، فر«: گفت
  ».شتم كه جز به قصاص رضايت ندهندخبر اينست كه قومى را بجا گذا«: گفت
  »از كى؟«: گفت
گريستند كه پيراهن را  از خود تو، و شصت هزار پير را به جاى نهادم كه زير پيراهن عثمان مى«: گفت

  ».اند اند و بر منبر دمشق كشيده براى آنها نصب كرده
خواهند؟ مگر من مانند عثمان خون باخته نيستم، خدايا در پيشگاه تو  خون عثمان را از من مى«: گفت

كنم، به خدا قاتالن عثمان از دسترس بدورند مگر خدا بخواهد كـه وقتـى او عـز و     ثمان بيزارى مىاز خون ع
  »!برد، برو جل كارى را اراده كند آنرا به انجام مى

  »در امانم؟«: گفت
  »در امانى«: گفت

، ايـن فرسـتاده سـگان اسـت،     ايـن سـگ اسـت   «: آنگاه عبسى برون شد سبائيان بانگ زدند و گفتنـد 
  »بكشيدش

هزار خواجه اين را تالفـى   ن اسب و تير، بخدا قسم كه چهاراى آل مضر، اى قيسيا«: فرستاده بانگ زد
  ».، بنگريد دليرى و سوار چند استخواهند كرد
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نه بخدا اينان هرگـز  « :گفت و او مى» خاموش باش«: مضريان بر او بانگ زدند و مانع او شدند و گفتند
  »ده خدا سوى ايشان آمدهشد كه وع رستگار نخواهند

دچار چيزى شديد كه از آن بيم داشتيد بخدا كارهايشان «: گفت و مى» خاموش باش«: گفتند او مىه ب
  ».بسر رسيد و نيرويشان برفت، بخدا پيش از آنكه شب در آيد زبونى بر آنها نمودار شود

   اجازه خواستن طلحه و زبير از على

  .اجازه عمره خواستيد، اجازه داد و آنها سوى مكه رفتندطلحه و زبير از على : محمد گويد
بدانند رأى على درباره معاويه و مخالفت وى چيسـت و بـدين وسـيله     خواستند مردم مدينه مى: گويد

شـنيده بودنـد كـه    . ماند راى وى را درباره جنگ با اهل قبله بدانند كه آيا جرئت اين كار دارد يا از آن باز مى
  .ه بود و گفته بود بجاى بنشيند و دست از مردم بداردحسن پيش على رفت

به همين منظور زياد بن حنظله تميمى را كه از خواص على بود بـراى ايـن كـار فرسـتادند كـه      : گويد
  »اى زياد آماده شو«: پيش وى رفت و وارد شد و لختى نزد وى بنشست آنگاه على بدو گفت

  »براى چه؟«: گفت
  » روى به غزاى شام مى«: گفت

  :و شعرى خواند به اين مضمون» تأمل و مدارا بهتر است«: زياد گفت
  هر كه در خيلى كارها مدارا نكند«

  »دريده شود و به سمها كوبيده شودبا دندانها 
  :على بى اراده شعرى به تمثيل خواند، به اين مضمون

  ل هوشيار و شمشير و مغز با حميتوقتى د«
  »اردد از مظالم دور مى فراهم آيد ترا

  ».چه خبر بود«: وى بودند، گفتند آنگاه زياد پيش مردم بازگشت كه در انتظار
  .و بدانستند كه على چه خواهد كرد» شمشير! اى قوم«: گفت

بن عبـاس را بـه پهلـوى راسـت      عبداهللاآنگاه على محمد بن حنفيه را پيش خواند و پرچم را بدو داد، 
ابو ليلى بـن عمـر   . يان بن عبد االسد را به پهلوى چپ گماشتگماشت و عمرو بن ابى سلمه يا عمرو بن سف

قـثم بـن عبـاس را در    . بن جراح، برادرزاده ابو عبيدة بن جراح، را پيش خواند و بر مقدمـه خـويش گماشـت   
مدينه جانشين كرد و هيچكس از كسانى را كه بر ضد عثمان قيام كرده بودند به كارى نگماشت، به قيس بن 

نيز چنين نوشت و به تجهيـز و   ابوموسىم را سوى شام روانه كند، عثمان به بن حنيف و سعد نوشت كه مرد
جويـان بپـا خيزنـد و     آمادگى پرداخت، براى اهل مدينه سخن كرد و آنها را دعوت كرد كه براى جنگ تفرقه

گفت كه خدا عز و جل پيمبرى هدايتگر و هدايت آور فرستاد با كتابى ناطق و كـارى اسـتوار كـه جـز اهـل      
ايه هالكت است مگر آنكه خدايش محفـوظ دارد، محفـوظ   ها م بدعتها و شبهه. هالكت از آن منحرف نشودند
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انحراف و ترديد مطيع او باشيد، به خدا اگر چنين نكنيد قدرت  ماندن كار شما به قدرت خدا وابسته است، بى
خواهند جماعت شما را به  مى  سوى اين قوم كه. اسالم را از شما ببرد و هرگز بازتان ندهد تا كار بدو باز گردد

انـد بـه صـالح آرد و     شايد خدا بوسيله شما آنچه را كه مردم آفاق به تباهى افكنده. دازند روان شويدتفرقه ان
  ».جام دهيدتكليفى را كه به عهده داريد ان

اند و به سخن ايسـتاد و   در اين حال بودند كه از مردم مكه خبر ديگر آمد كه همه دل به مخالفت داده
امت عفو و بخشش نهاده و براى كسى كه منحرف نشود و باسـتقامت   خدا عز و جل براى ستمگر اين«: گفت

باشد رستگارى و نجات نهاده، هر كه از حق به تنگ آيد به باطل گرايـد، بدانيـد كـه طلحـه و زبيـر و مـادر       
اند مادام كه بر دوام جماعت شـما   اند و كسان را به صلح خوانده مؤمنان به نارضايى از خالفت من همدل شده

  ».دارم ام بس كنند، دست نگه مى هكنم و اگر دست بدارند و به همين كه شنيد نباشم صبورى مى بيمناك
جويى و دعوى صلح آهنگ بصره دارند و براى مقابله آنها تجهيز آغاز كرد و  آنگاه خبر آمد كه به ستيزه

ش بـود، امـا قضـيه    گفت اگر چنين كنند نظام مسلمانان بگسلد اقامتشان ميان مانه زحمتى داشت، نه نـاخو 
  .رفتند براى مردم مدينه سخت بود و طفره مى

  »با من بيا« :بن عمر فرستاد كه وى را بياورد و بدو گفت عبداهللاعلى كميل نخعى را به طلب 
ام، من يكى از آنها هستم، بيعت كردند و من نيز به بيعت آنها بيعت كردم و  من با مردم مدينه«: گفت

  »ر بجا ماندند من نيز بجا مي مانمشوم و اگ گر آنها برون شدند من نيز برون مىشوم ا از آنها جدا نمى
  ».ضامنى بده كه برون نخواهى رفت«: گفت
  »دهم ضامن نمي«: گفت
كردم ولـش كنيـد، مـن ضـامن او      دانستم، حيرت مى اگر بدخويى ترا در كودكى و بزرگى نمى«: گفت

  »هستم
دانيم چه كنـيم   به خدا نمى«: گفتند گشت و شنيد كه كسان مىبن عمر سوى مدينه باز  عبداهللاآنگاه 

  »تا كار روشن شود و ابهام برخيزد. ايم ميمانيم كه در اين كار به شبهه افتاده
برفت و آنچه را از مردم مدينه شنيده بود به ام كلثوم دختر على خبر داد و گفت كـه   عبداهللاهمانشب 

  .گفت و راست مى ..شود و مطيع على است بجر در كار قيام  بقصد عمره برون مى
اى رخ داده بدتر از كار  شبانگاه حادثه«: پيش ام كلثوم بماند، صبحگاهان به على گفتند عبداهللاآن شب 

  ».و مادر مؤمنان و معاويهو زبير طلحه 
  »چيست؟«: گفت

  »ابن عمر سوى شام رفته«: گفتند
على به بازار آمد و مركب خواست و مردان را سوار كرد و براى هر راهى جستجو كنـان معـين كـرد و    

  .مردم مدينه بجنبيدند



 115    ششمجلد 

 

ايسـتاده   ام كلثوم ماجرا را بشنيد و استر خويش را خواست و بر نشست و پيش على آمد كـه در بـازار  
از اين مرد خشـمگين مبـاش، قضـيه بـر خـالف      «: فرستاد و بدو گفت بود و مردان به جستجوى ابن عمر مى

  »اند اند و گفته به تو خبر داده آنست كه
  »من ضامن اويم«: آنگاه به على گفت

روغ گويد، ابن عمر نيـز د  دنبال كار خودتان برويد بخدا ام كلثوم دروغ نمى«: على خوشدل شد و گفت
  .، پس كسان برفتند»نگفته، من به او اعتماد دارم

خواسـت نديـد    وقتى على اطاعت مردم مدينه را كه مايه نصرت او توانست شد چنانكه مى: طلحه گويد
اين كار در آخر بـه همـان وسـيله سـامان     «: سران اهل مدينه را فراهم آورد و به سخن ايستاد و چنين گفت

ايد، خدا را يارى كنيد  د، نتيجه قضاى خدا عز و جل را درباره رفتگان خويش ديدهيابد كه در اول يافته بو مى
  »تا شما را يارى كند و كارتان را به صالح آرد

دو تن از معاريف انصار دعوت وى را اجابت كردند، ابو الهيثم تيهان كه بدرى بود و خزيمة بن ثابـت، و  
  .تين در ايام عثمان در گذشتاين بجز خزيمه ذو الشهادتين بود كه ذو الشهاد

خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين در جنگ جمل حاضـر  «: نيز هست كه به حكم گفتند عبداهللادر روايت 
گفت ذو الشهادتين نبود يكى ديگر از انصار بود كه ذو الشهادتين در زمان عثمان بن عفان در گذشته » بود؟
  .بود

خدايى نيست در ايـن فتنـه بيشـتر از شـش بـدرى بپـا       بخدايى كه جز او : مجالد بنقل از شعبى گويد
  .نخاست كه هفتمى نداشتند يا هفت بدرى كه هشتمى نداشتند

بخدايى كه جز او خدايى نيست در اين كار جز شـش بـدرى بپـا    : عمرو بن محمد بنقل از شعبى گويد
ترديد كـرده بـود كـه     راوى گويد اختالف از آنجاست كه شعبى در كار ابو ايوب. نخاست كه هفتمى نداشتند

آيا رفته بود يا نرفته بود، زيرا ام سلمه پس از صفين او را پيش على فرستاد، ولى به هر حال وقتـى علـى در   
  .نهروان بود پيش وى رفته بود

مگر ند كه براى مردم مايه خيرى شوند، هرگز چهار تن از ياران پيمبر فراهم نيامد: سعيد بن زيد گويد
روند پيش وى رفت و  وقتى زياد بن حنظله ديد كه مردم از همراهى على طفره مى. جمله بودعلى يكى از آن 

هـاى   كنيم، هنگامى كـه علـى در كوچـه    مانيم و در جلو رويت جنگ مى هر كه طفره رود ما با تو مى«: گفت
  »مه ما پيش مذمم است و پيش مكحلهمظل«: گفت رفت شنيد كه زينب دختر ابو سفيان مى مدينه مى

  ».يچكدام از آنها خونى او نيستندداند كه ه مى«: گفت
 عبداهللاعثمان در ماه ذى حجه، هيجده روز از ماه رفته، كشته شد، در آن وقت عامل مكه : طلحه گويد

بن عباس بود كه عثمان وقتـى محصـور شـده بـود او را فرسـتاد و       عبداهللابن عامر حضرمى بود و كار حج با 
روزه برفتند و با ابن عباس حج كردند و پس از كشته شدن عثمان و پيش از بيعـت   كسانى شتاب كردند، دو
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بيعت على به روز جمعه پـنج روز مانـده از   . بنى اميه فرار كردند و سوى مكه رفتند على به مدينه باز آمدند،
و چـون   ماه ذى الحجه بود، فراريان در مكه بسيار شدند، عايشه نيز آنجـا بـود و قصـد عمـره محـرم داشـت      

  ».كشته شد و كس به خالفت تن ندادعثمان «: فراريان بيامدند از آنها خبر جست بدو گفتند
  »وها كه درباره صلح ميان شما هستاينان هوشيارند بخصوص پس از اين گفتگ«: عايشه گفت

و چون عمره خويش را به سر برد و حركت كرد و بسرف رسيد يكى از خويشاوندان وى از طايفه : گويد
بـدو   بنى ليث بنام عبيد بن ابى سلمه كه با خاندان ابو بكر رفت و آمد داشت و نسـبت بـه آنهـا رئـوف بـود،     

  »خبر چيست؟«: برخورد كه گفت
  و او خاموش ماند و من و من كرد؟

  »به ضرر ماست يا به نفع ما؟! تو واى«: عايشه گفت
  »ثمان كشته شد و هشت روز بماندنددانى، ع نمى«: گفت
  »عد چه كردند؟ب«: گفت
  »ه اين قوم بر مدينه غلبه داشتندمردم مدينه را وادار كردند كه درباره على اتفاق كنند ك«: گفت

شد تا بر در مسجد الحرام فـرود   گفت و چيزى از او معلوم نمى عايشه سوى مكه باز گشت، چيزى نمى
! اى مـردم «: سخن كرد و گفـت  و چون مردم بر او فراهم آمدند. آمد و سوى حجر رفت و در آن جاى گرفت

گرفتند،  اى كه غوغاييان بر اين مقتول مى غوغاييان واليت و بدويان و بندگان اهل مدينه فراهم آمدند، خرده
كتك زدن بود و به كار گرفتن جوانان، كه از پيش مردم مسن را به كار ميگرفته بودنـد، و بعضـى جاهـا كـه     

جز آن صالح نبود اما از آنها تبعيت كرد و از آن چشم پوشيد مگـر   قرق كرده بود، اين چيزها سابقه داشت و
آمدند و تعدى آغاز كردند و كردارشان از گفتارشان   بصالحشان آرد، و چون حجت و عذرى نيافتند به جنبش

دورى گرفت و خون حرام را ريختند و حرمت شهر حرام را شكستند و مال حـرام را بگرفتنـد و رعايـت مـاه     
ند، بخدا انگشت عثمان از يك دنيا امثال اينها بهتر بود، بايد شما فراهم آييد تا مـردم ايـن قـوم را    حرام نكرد

بخدا اگر چيزهايى كه به دستاويز آن بر عثمان تاختند گناه بود از آن پاك شد چنانكه . برانند و پراكنده كنند
  »شود انكه جامه با آب پاك مىد چنشود و جامه از چرك، كه وى را پاك كردن طال از آلودگى پاك مى

  .وى نخستين پذيرنده و داوطلب بود» .اينك من اولين خونخواهم«: بن حضرمى گفت عبداهللا
عثمان در محاصره بود كه عايشه حركت كرد، در مكه يكى بنام اخضر پيش وى : عبيد بن عمرو قرشى گويد

  »مردم چه كردند؟«: ه از او پرسيدآمد ك
  »ا كشتعثمان مصريان ر«: گفت
كشـند، مـا بـدين     ، مـى اند انا هللا و انا اليه راجعون، مردمى را كه به طلب حق و انكار ظلم آمده«: گفت

  »رضايت ندهيم
  »مصريان عثمان را كشتند«: گفت» ؟مردم چه كردند«: آنگاه ديگرى بيامد و عايشه پرسيد: گويد
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  ».كه دروغگوتر از اخضرين مثل شد و ا» اى عجب اخضر پنداشت كه مقتول قاتل است«: گفت
بـه   پس از كشته شدن عثمان عايشه از مكه سوى مدينه روان شد يكى از خويشاوندانش: شعبى گويد
  »چه خبر؟«: او رسيد كه پرسيد

  ».كردند و كار كار غوغاييان است عثمان كشته شد و مردم بر على اتفاق«: گفت
  »مرا باز گردانيدگمان ندارم، اين درست باشد، «: گفت
بن عامر حضرمى كه عامل عثمان بر مكـه بـود    عبداهللاعايشه سوى مكه رفت و چون آنجا رسيد : گويد

  »اى مادر مؤمنان براى چه بازگشتى؟«: بيامد و گفت
براى اين باز گشتم كه عثمان به ستم كشته شد و تا غوغاييان تسلط داشته باشند كـار راسـت   «: گفت

  »اسالم را عزيز داريدبرخيزيد و  نيايد به خونخواهى عثمان
بن عامر حضرمى بود، اين نخستين بـار بـود كـه     عبداهللانخستين كسى كه دعوت او را پذيرفت، : گويد

سعيد بن عاص و وليد بن عقبه و ديگر مردم بنى اميـه  . بنى اميه در حجاز سخن آغاز كردند و سر برداشتند
بن عامر از بصره آمد و يعلى بن اميه از يمن آمد و طلحه و زبير از مدينه آمدنـد و از آن   عبداهللابپا خاستند، 

  .گريستند درباره بصره اتفاق كردندپس كه مدتى در كار خويش ن
اى است بزرگ و كارى نبخشودنى، سوى برادران خويش، مـردم بصـره،    حادثه! اى مردم«: عايشه گفت

تقام عثمـان و مسـلمانان را   مردم شام را آماده كرده، شايد خدا عز و جل ان رويد و بر ضد آن قيام كنيد، خدا
  »بگيرد

بن عامر حضرمى و بنى اميه بودند كه  عبداهللانخستين كسانى كه اين دعوت را پذيرفتند : طلحه گويد
على بن بن عامر بيامد، پس از آن ي عبداهللاپس از كشته شدن عثمان به چنگ عايشه افتاده بودند، پس از آن 

اميه بيامد و در مكه به هم رسيدند، يعلى سيصد شتر و سيصد هزار همراه داشت و در ابطح اردو زد، طلحه و 
  »چه خبر بود؟«: شه را بديدند گفتزبير نيز به آنها پيوستند و چون عاي

ـ    «: گفتند ه از دست غوغاييان و بدويان از مدينه گريختيم از قومى جدا شديم كـه سـرگردان بودنـد، ن
  »و نه از باطلى روى گردان بودند شناختند حقى مى

  »و بر ضد اين غوغاييان بپا خيزيدتدبيرى كنيد «: گفت
  ».معاويه بر آنجا مسلط است«: گفتبن عامر  عبداهللاضمن گفتگو از شام سخن آوردند، 

  »پس كجا بايد رفت؟«: زبير گفتند طلحه و
  »دل با طلحه دارندم بصره كه من آنجا بر آوردگان دارم و مرد«: گفت

معاويـه بـه جـاى خـود      خدايت زشت بدارد كه نه صلحجويى، نه جنگاور، چرا تو نيز هماننـد «: گفتند
  »راهها را بر اين جماعت ببنديم؟ نماندى كه بر آنجا تسلط داشته باشى و ما سوى كوفه رويم و
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از ! اى مـادر مؤمنـان  « :گفتنـد  بن عامر جواب درستى نداد، و چون راى بر بصره قرار گرفت عبداهللاما 
مدينه درگذر كه كسان ما با غوغاييانى كه آنجا هستند بر نيايند، با ما به بصره بيا كه به واليتى بـى صـاحب   

ضد ما حجت كنند آنها را به قيام وادارى چنانكه مردم مكه را  چون بيعت على بن ابى طالب را بر رويم، و مى
خدا كار را سامان داد چنان شود كه خواهى و گر نه صـبورى كنـيم و در    واداشتى، سپس آنجا بنشينى، اگر

  ».بكوشيم تا خدا هر چه خواهد كندكار دفاع از اين كار 
همسران پيمبر صلى اهللا عليه و » .خوب«: گرفت گفت و چون چنين گفتند و كار بى وى سر نمى: گويد

ت كه خواست سوى بصره رود، آنها از ايـن كـار   سلم با وى بودند و آهنگ مدينه داشتند و چون رأى او بگش
  ».راى من تابع رأى عايشه است«: تچشم پوشيدند، پس از آن قوم پيش حفصه رفتند كه گف

ردم را با آن مجهز چگونه توانيم رفت كه مالى همراه نداريم كه م«: وقتى خواستند حركت كنند گفتند
  »كنيم؟

: ابن عامر نيـز گفـت  » .شتر همراه دارم بر آن نشينيدمن ششصد هزار و ششصد «: يعلى بن اميه گفت
  .كه بوسيله آن مجهز شدند» من فالن و بهمان دارم«

آنگاه منادى ندا داد كه مادر مؤمنان و طلحه و زبير رو سوى بصره دارند، هـر كـه سـر عـزت اسـالم و      
ششصـد  . زم و اينك خرجـى جنگ منحرفان و انتقامجويى عثمان دارد و مركب ندارد و لوازم ندارد، اينك لوا

كس را بر ششصد شتر برنشاندند، بجز آنها كه مركب داشتند و همه هزار كس شـدند و بوسـيله مـال، لـوازم     
  .آماده كردند و نداى رحيل دادند و برفتند

بن عمر پيش وى آمد و گفت كه به جاى ماند و او  عبداهللاخواست حركت كند اما  حفصه نيز مى: گويد
  .حركت كنم  نگذاشت من عبداهللاعايشه فرستاد كه  بماند و كس پيش

  »را ببخشد عبداهللاخدا «: شه گفتعاي
ام الفضل دختر حارث يكى از مردم جهينه را به نام ظفر خبر كرد كه با شتاب برود و نامـه او را  : گويد

  .به على برساند و او نامه ام الفضل را كه شامل خبر بود پيش على آورد
پيمبـر خـدا   ! اى اميـر مؤمنـان  «: ابو قتاده به على گفت: عمره به نقل از پدرش گويدعبد الرحمان ابن 

صلى اهللا عليه و سلم اين شمشير را به من آويخت كه آنرا در نيام كردم و دير در نيام بماند وقت آن رسـيده  
  ».ببرخواهى مرا همراه  د، اگر مىاند برهنه شو كه بر ضد اين قوم ستمگر كه با امت، دغلى كرده

پذيرفتى بـا   اى امير مؤمنان اگر عصيان خدا عز و جل نبود و مى«: ام سلمه نيز برخاست و گفت: گويد
كنـد كـه در    اينك پسرم عمر كه بخدا پيش من از جانم عزيزتر است، با تو حركـت مـى  . كردم تو حركت مى

  .جنگهايت حاضر باشد
او را عامل بحرين كرد سپس از آنجا برداشت و عمر با على برون شد و پيوسته با وى بود، على «: گويد

  .نعمان بن عجالن زرقى را بر آنجا گماشت
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يعلى بن اميه چهار صد هزار به زبير كمك كرد و هفتـاد كـس از قـريش را مركـوب داد و     : عوف گويد
بن زبير بـه   عبداهللاشدند  عايشه را بر شترى نشاند عسكر نام كه به هشتاد دينار خريده بود، و چون روان مى

  ».ت طالب خير و فرارى از شر باشدهرگز چون تو نديدم كه مايه برك«: كعبه نگريست و گفت
رأى «: با مغيره گفـت  مغيره و سعيد بن عاص تا يك منزل مكه با آنها بودند، آنگاه سعيد: محمد گويد

  »درست چيست؟
رد اگر خـدا او را ظفـر داد پـيش    رأى درست كناره گرفتن است كه كار آنها سرانجام ندا«: مغيره گفت

. پس كناره گرفتند و به جاى ماندند، سعيد بـه مكـه رفـت و آنجـا بمانـد     » وى آييم و گوييم دل ما با تو بود
  .باز گشت بن خالد بن اسيد نيز با آنها عبداهللا

طلحه و زبير چهار ماه پس از كشته شدن عثمان به مكه آمدنـد، در آن وقـت ابـن عـامر     : زهرى گويد
همـه در خانـه   . سخت متالشى بود، يعلى بن اميه بيامد كه مال بسيار همراه داشت و بيش از چهار صد شتر

  »كنيم رويم و با او جنگ مى لى مىسوى ع«: عايشه فراهم آمدند و رأى زدند و گفتند
فه شويم كه طلحه در كو شما تاب مردم مدينه نداريد، ميرويم و وارد بصره و كوفه مى«: يكيشان گفت

  »قمندان و وسايل داردمندان دارد و زبير در بصره عال پيروان و عالقه
بن عامر مال و شتر بسـيار بـه آنهـا داد، بـا      عبداهللاهمسخن شدند كه سوى بصره و كوفه روند، : گويد

  .هفتصد كس از مردم مدينه و مكه برون شدند و مردم به آنها پيوستند تا سه هزار كس شدند
بر يافت و سهل بن حنيف انصارى را بر مدينه گماشت سوى ذى قار رفت، هشـت  على از حركتشان خ

  .روزه به آنجا رسيد و جمعى از مردم مدينه را همراه داشت
وقتى طلحه و زبير و عايشه رضى اهللا عنهم حركـت كردنـد در ذات عـرق    : علقمة بن وقاص ليثى گويد

  .الرحمان را كوچك يافتند و پسشان فرستادند كسان را سان ديدند و عروة بن زبير و ابو بكر بن عبد
سعيد بن عاص مروان بن حكـم و يـاران وى را در ذات عـرق بديـد و     : عتبة بن مغيرة بن اخنس گويد

رديـد و  هـاى خـويش برگ   رويد كه خونى شما بر پشت شتران اسـت بكشيدشـان و بـه خانـه     كجا مى«: گفت
  »خودتان را به كشتن مدهيد

  »د همه قاتالن عثمان را بكشيمشايرويم  مى«: گفتند
اگر ظفر يافتيد، خالفت را به كى ميدهيـد؟ بـا   «: آنگاه سعيد با طلحه و زبير خلوت كرد و گفت: گويد

  »من راست بگوييد
  »ر كدام را مسلمانان انتخاب كنندبه يكى از ما دو تن، ه«: گفتند
  »ايد ى او روان شدهكه به خونخواهبهتر است خالفت را به فرزندان عثمان دهيد «: گفت

  »و خالفت را به فرزندانشان دهيم؟شيوخ مهاجران را بگذاريم «: گفتند
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ايـن بگفـت و بـاز    » كوشم تا خالفت را از بنى عبد مناف بيرون برم؟ بينيد كه من مى مگر نمى«: گفت
  .بن خالد بن اسيد نيز با وى باز گشت عبداهللاگشت و 

آن بود كه سعيد به كار بست هر كس از ثقفيـان اينجاسـت   راى درست «: مغيرة بن شعبه گفت: گويد
  .و باز گشت» .باز گردد

ـ    د و پس از آن قوم روان شدند، ابان بن عثمان و وليد بن عثمان نيز با آنها بودنـد در راه اخـتالف كردن
  »بنام كى دعوت كنيم؟«: گفتند

خلوت كرد، طلحه نيز با علقمة بن وقاص ليثـى خلـوت كـرد كـه او را بـر       عبداهللاآنگاه زبير با پسرش 
و هـر يـك بـا    » سوى عـراق رو «: ديگرى گفت» سوى شام رو«: يكيشان گفت. داد فرزندان خويش مزيت مى

  .آنگاه در مورد بصره اتفاق كردند. ديگرى تندى كرد
كه فراهم شدند به مشورت پرداختنـد و  وقتى بنى اميه و يعلى بن اميه و طلحه و زبير در م: اغر گويد 

عايشـه رضـى اهللا عنهـا    . همسخن شدند كه به خونخواهى عثمان و كشتن سبائيان برخيزند و انتقام بگيرنـد 
  .اما جمع درباره بصره همسخن شدند و راى عايشه را بگردانيدند» .سوى مدينه رويد«: گفت

دست رفته و به على پيوسته، على ما را به بيعت آنجا سرزمينى است كه از «: طلحه و زبير با وى گفتند
كنى كه در مكه  خويش مجبور كرد، همين را بر ضد ما حجت كنند و ما را واگذارند، مگر آنكه بروى و چنان

  ».كردى و باز آيى
توان سوى غوغاييان و  آنگاه يكى بانك زد كه عايشه آهنگ بصره دارد اما با اين ششصد شتر نمى: گويد

  .اند و به نخستين بانگ به جنبش آيند انداخته  اند و دست غالمان رفت كه همه جا ريخته بدويان و
خواست حركت كند اما ابن عمر او را قسم داد كه به جـا   آنگاه عايشه كس پيش حفصه فرستاد كه مى

نماز گماشت كه بن عتاب بن اسيد را به كار  عبداهللاعايشه روان شد، طلحه و زبير نيز همراه وى بودند، . ماند
مروان و ديگر مردم بنى اميه نيز با عايشه روان . كرد تا وقتى كه كشته شد در راه و در بصره با مردم نماز مى

همراهان وى ششصد سوار بودند بجـز  . شدند، بجز آنها كه ترسيدند، عايشه از اوطاس به سمت راست پيچيد
گويى كاروان آذوقه بود كـه از  . رد و سمت راست گرفتشبانگاه راه را رها ك. آنها كه خودشان مركب داشتند

نزديك ساحل گذشت و هيچكس از آنها به منكدر و واسط و فلج نزديك نشد تا به بصره رسيدند و سالى پـر  
  .حاصل بود

بن  عبداهللاياران شتر ششصد كس بودند كه به راه افتادند، عبد الرحمان ابن ابى بكر و : ابن عباس گويد
از آن جمله بودند و چون از چاه ميمون گذشتند شترى را ديدند كه كشته شده بود و خـون  صفوان جمحى 

هنگامى كه مروان از مكه برون شد اذان گفت آنگاه بيامد و پيش  .آن همى ريخت و اين را به فال بد گرفتند
  »سالم كنم و بنام وى اذان گويم؟ به كدامتان بعنوان خليفه«: طلحه و زبير ايستاد و گفت

  »عبداهللابه ابو «: بن زبير گفت عبداهللا
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  »به ابو محمد«: محمد بن طلحه گفت
؟ خواهى در كار ما تفرقه افكنـى  چه ميكنى؟ مى«: گويد، آنگاه عايشه كس پيش مروان فرستاد و گفت

  »خواهرزاده من پيشواى نماز شود
بخدا «: گفت مى عبداهللامعاذ بن  .كرد تا وقتى كه به بصره رسيدند بن زبير با مردم نماز مى عبداهللاپس، 

  ».اگر فيروز شويم به فتنه افتيم كه زبير طلحه را به خالفت نگذارد و طلحه زبير را بخالفت نگذارد

   حركت على به طرف ربذه به آهنگ بصره

وقتى على از كار طلحه و زبير و مادر مؤمنان خبر يافت تمام ابـن عبـاس را بـر    : قاسم بن محمد گويد
گماشت و قثم بن عباس را سوى مكه فرستاد و بيـرون شـد اميـد داشـت كـه آنهـا را در راه بگيـرد،        مدينه 

اين خبر را عطاء بن رباب . اند خواست راهشان را ببندد، اما در ربذه معلوم شد كه از دسترس وى دور شده مى
  .وابسته حارث بن حزن براى وى آورد

اند كه  ه طلحه و زبير و عايشه و پيروانشان همسخن شدهعلى در مدينه بود كه خبر آمد ك: محمد گويد
سوى بصره روند و از گفتار عايشه خبر يافت و با همان آرايش كه براى حركت به شام به سپاه داده بود، برون 

جمعى از كوفيان و مصريان نيز سبكبار با وى روان شدند كه همه هفتصد كس بودنـد،  . شد كه آنها را بگيرد
  .ه در راه به آنها برسد و از رفتنشان جلوگيرى كنداميد داشت ك

از مدينه مرو، بخدا اگر از ! اى امير مؤمنان«: بن سالم به او رسيد و عنانش بگرفت و گفت عبداهللا: گويد
  »سلمانان هرگز سوى آن باز نمي آيدگردى و قدرت م آنجا رفتى ديگر باز نمى

  »كه نيك مردى از ياران پيمبر استنداشته باشيد  كارش«: كسان به وى ناسزا گفتند، اما على گفت
آنگاه برفت تا به ربذه رسيد و از عبور آنها خبر يافت و چون به آنها دست نيافـت در ربـذه بمانـد و بـه     

  .مشورت پرداخت
وقتى خبر كشته شدن عثمان رسيد از كوفه به آهنـگ عمـره بـرون شـديم و     «: طارق بن شهاب گويد

: گفـتم . زننـد  و اين به هنگام صـبحدم بـود، ديـدم رفيقـان راه همـديگر را پـس مـى       چون به ربذه رسيديم، 
  »چيست؟«

  »امير مؤمنان«: گفتند
  »چه شده؟«: گفتم

نـد و  ا اند و آمده كه راهشان را بگيرد و خبر يافته كه گذشته طلحه و زبير با وى مخالفت كرده«: گفتند
  »خواهد از دنبالشان برود مى

انا هللا و انا اليه راجعون پيش على روم و همراه وى با اين در مرد بجنگم يا مخالفت وى كـنم؟  «: گفتم
  »كارى مشكل است
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آنگاه نزد وى رفتم، سپيده دم نماز بپا شد، على بيامد و نماز كرد و چون برفـت پسـرش حسـن    : گويد
  ».صه افتى و كس ياريت نكندبه مخمبه تو گفتم و نشنيدى، فردا «: پيش وى آمد و بنشست و گفت

  »كنى، چه گفتى كه نكردم؟ ناله مىپيوسته مانند زن «: على گفت
كشـند آنجـا    وقتى عثمان را محاصره كردند گفتمت از مدينه بيرون شوى كـه وقتـى او را مـى   «: گفت

ت هر شهر پس از آن روزى كه كشته شد گفتم بيعت نكنى تا فرستادگان واليات و قبايل بيايند و بيع. نباشى
ات بنشين تا توافق كننـد و اگـر فسـادى شـد      پس از آن وقتى اين دو مرد چنان كردند گفتم در خانه. بيايد

  »يگرى باشد، اما به من گوش ندادىبدست د
پسركم، اينكه گفتى چرا وقتى عثمان را محاصره كردند از مدينه برون نشدى، بخدا مـا را نيـز   «: گفت

كردى تا بيعت شهرها بيايد، كار بدست مردم مدينه بود  اينكه گفتى بيعت نمى چون او محاصره كرده بودند،
و نخواستم كار تباه شود آنچه درباره خروج طلحه و زبير گفتى، اين براى مردم اسالم وهن بود، بخدا از وقتى 

ى در خانـه  اينكـه گفتـ  . خليفه شدم پيوسته بر من چيره بودند و اختيارم نبود و چنانكه بايد تسلط نداشـتم 
خواستى مثل كفتار باشم كـه   مى آمدند؟ كردم و با كسانى كه پيش من مى نشستم، با تكليف خود چه مى مى

اگـر در تكـاليف   . اش كنند و گويند نيست نيست، اينجا نيست، تا پاهايش را ببندند و بيرون بكشـند  محاصره
  »بنگرد، پسركم بس كن  خالفت كه بعهده منست ننگرم، پس كى

   شتر براى عايشه و خبر سگان حوأب خريد

اى شـتردار شـترت را   «: رفتم كـه سـوارى را هـم را گرفـت و گفـت      بر شترى مى: عرنى شتردار گويد
  »فروشى؟ مى

  »آرى«: گفتم
  »به چند؟«: گفت
  »به هزار درم«: گفتم
  »شترى هست كه به هزار درم بيرزد؟اى،  ديوانه«: گفت
  »آرى همين شتر من«: گفتم
  »ى چه؟برا«: گفت
س به تعقيب ام و ك ام كه به او نرسيده باشم، وقتى بر آن بوده هرگز بر آن به تعقيب كسى نرفته«: گفتم

  ».من بوده بمن نرسيده
  »كردى خواهيم، بهتر معامله مى مىدانستى آنرا براى كى  اگر مى«: گفت
  »خواهى؟ براى كى مى«: گفتم
  »براى مادرت«: گفت
  »ام كه قصد سفر ندارد گذاشتهانه مادرم را در خ«: گفتم
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  »خواهم راى عايشه مادر مؤمنان مىب«: گفت
  »قيمت ببر مال تو است، بيا بى«: گفتم
  ».و بدهيم و درهمهايى اضافه كنيمنه، با ما به كاروان بيا تا يك شتر مهرى به ت«: گفت
  .درم باز گشتم شتر مهرى عايشه را به من دادند بعالوه چهارصد يا ششصد: گويد

  »اى برادر عرنى راه را بلدى؟«: تآنگاه به من گف
  »دانم بله بهتر از همه مى«: گفتم
  »پس ما را به راه ببر«: گفت
يديم و پرسيدند تا به آب حوأب رس رسيديم از نام آن مى با آنها برفتم و به هر دره و آبى كه مى«: گويد

  »سگان آنجا به ما بانگ زد
  »اين چه آبيست؟« :گفتند
  »آب حوأب«: گفتم
بخـدا قصـه   «: عايشه با صداى بلند فرياد زد آنگاه به شانه شتر خود زد و آنرا بخوابانيـد و گفـت  : گويد

  .و اين را سه بار گفت» سگان حوأب مربوط به من است، برم گردانيد
شتر بخفت و آنها نيز شتران را اطراف وى بخوابانيدند بدين حال بودند و عايشه از رفـتن دريـغ   : گويد

  .داشت تا روز بعد همانوقتى كه از راه مانده بودند
  ».ا على بن ابى طالب به شما رسيدفرار، فرار كه بخد«: زبير بيامد و گفت: گويد
كمى رفته بودم كه على را بـا سـوارانى   . پس حركت كردند و به من ناسزا گفتند و من باز گشتم: گويد

  »زن را كجا ديدى؟«: رفتم كه گفت سوى او »اى سوار«: در حدود سيصد كس ديدم كه به من گفت
  »اوست و من شترم را به او فروختمدر فالن و بهمان جا و اين شتر «: گفتم
  »شتر را سوار شد؟«: گفت
آرى و من با آنها برفتم تا به آب حوأب رسيديم و سگان آنجا به ما بانگ زد و عايشه چنـين و  «: گفتم

  »دم باز گشتم و آنها برفتندچنان گفت، و چون كارشان را آشفته دي
  »ذو قار را بلدى؟«: گفت
  »شايد بهتر از همه بلدم«: گفتم
  »با ما بيا«: گفت
. برفتيم تا در ذو قار فرود آمديم على بن ابى طالب گفت دو جوال بياوردنـد و پهلـوى هـم نهـاد    : گويد

دو پا را از يك طـرف رهـا كـرد،     سپس على بيامد و باال رفت و. آنگاه جهاز شترى بياوردند و روى آن نهادند
كه اين قوم و اين زن چه  ديديد«: محمد صلوات گفت، سپس گفت و ثناى او كرد و برآنگاه حمد خدا گفت 

  »كردند؟
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  .و حسن برخاست و بگريست: گويد
  »اى كه مثل زن گريه كنى؟ آمده«: على گفت

  »ى كه كس ياريت نكندا اى افتاده آرى، به تو گفتم و نشنيدى و اكنون به مخمصه«: گفت
  »اين جمع بگو كه با من چه گفتى؟ به«: گفت
وقتى كسان سوى عثمان رفتند گفتمت دست به بيعت نگشايى تا عربان در كار خويش بنگرند «: گفت

كه كارى را بى نظر تو فيصل نخواهند داد، اما نپذيرفتى، وقتى اين زن روان شـد و ايـن قـوم چنـان كردنـد      
  »اند بخوانى نت را كه بتو پيوستهبمانى و ياراگفتمت در مدينه 

گويد ولى بخدا من چون كفتار نيستم كه بصدا گوش كـنم، وقتـى پيمبـر     بخدا راست مى«: على گفت
تر از من نبود، امـا مـردم بـا ابـو بكـر بيعـت        صلى اهللا عليه و سلم در گذشت، هيچكس براى خالفت شايسته

تر از من نبـود   آنگاه ابو بكر درگذشت و هيچ كس براى خالفت شايسته .كردند، من نيز مانند آنها بيعت كردم
آنگـاه عمـر در گذشـت و كـس بـراى      . اما مردم با عمر بن خطاب بيعت كردند من نيز مانند آنها بيعت كردم

تر از من نبود اما مرا يكى از شش سهم قرار داد آنگاه مردم با عثمان بيعـت كردنـد مـن نيـز      خالفت شايسته
سپس پيش آمدند و به دلخواه بـا مـن   . كشتند آنگاه كسان سوى عثمان رفتند و او را. آنها بيعت كردم مانند

اند با مخالفانم جنگ ميكنم تا خدا ميان من و آنها حكم كند كه  بيعت كردند و من با كسانى كه پيرويم كرده
  ».از همه حكم كنان بهتر است

   م و رفتن او با طلحه و زبير سوى بصرهگير سخن عايشه كه انتقام خون عثمان را مي

وقتى عايشه در راه بازگشت از مكه به سرف رسيد عبد ابن ام كالب را كـه پسـر   : گويد عبداهللاسد بن 
  »چه خبر؟«: تساب داشت بديد و گفتابى سلمه بود اما به مادر ان

  »ان را بكشتند و هشت روز بماندندعثم«: گفت
  »بعد چه كردند؟«: گفت
ره على ابن ابى طالب همسخن مردم مدينه اتفاق كردند و كارشان سر انجامى نيك يافت و دربا«: گفت

  »شدند
» .اگر كار خالفت بر يار تو قرار گيرد، اى كاش آسمان به زمين افتد بازم گردانيد، بازم گردانيد«: گفت

  »گيرم ون او را مىبخدا انتقام خ به خدا عثمان به ستم كشته شد،«: گفت و سوى مكه بازگشت و مى
گفتى نعثـل را   نخستين كسى كه گفته خويش را تغيير داد تويى، تو بودى كه مى«: ابن ام كالب گفت

  »كشيد كه كافر شدهب
  :ابن ام كالب خطاب به عايشه شعرى به اين مضمون گفت

  از تو بود، تغيير نيز از تو بودآغاز «
  از تو بود و باران هم از تو بودباد 
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  دى كه پيشوا را بكشندتو گفته بو
  و به ما گفته بودى كه كافر شده

  ترا در كار كشتن وى اطاعت كرديمما 
  ه نزد ما كسى است كه دستور دادهقاتل وى ب

  ولى آسمان از باالى ما نيفتاد
  اند كه نگرفت با كسى بيعت كرده و آفتاب و مهتابمان
  آورد كارها را به نظام مى

  دهد و كار جنگ را سامان مى
  كسى كه درست پيمان باشدو 

  »تهمانند خيانتكار نيس
عايشه به مكه رفت و بر در مسجد فرود آمد و سوى حجر رفت و آنجا پردگى شد و كسان بـر او  : گويد

  ».گيرم بخدا انتقام خون او را مىاى مردم بخدا عثمان به ستم كشته شد، «: فراهم شدند و گفت
خواست سوى بصره روند و  دانست كجا خواهند رفت، مى مىعلى نگران مقصد قوم بود و ن: محمد گويد

  ».اند ن و خاندانهاى عرب در كوفهمردا«: اند خرسند شد و گفت چون يقين كرد كه راه بصره گرفته
گاهى است كـه سـران عـرب     كوفه خيمه. چيزى كه ترا خرسند كرده مرا آزرده دارد«: ابن عباس گفت

رسد و چـون   آنجايند و گنجايش قوم را ندارد و پيوسته آنجا كسى هست كه نگران چيزى است كه بدان نمى
  »كنندرا بشكند و همديگر را تباه چنين باشد بر ضد كسى كه بدان دست يافته آشوب كند تا او 

نمايد كه گويى، برترى و حق مردم مطيع از روى سابقه و تقدم است، اگر به  كار چنان مى«: على گفت
استقامت بودند معافشان داريم و تالفى كنيم، اگر بدين بس كردند، نيكى بينند و اگر بس نكردند مكلفيم به 

  ».ه بدى افتد بد شودب  استقامتشان آريم و اين براى كسى كه
  ».به تحمل و رضا حاصل نتوان كرد اين كار را جز«: عباس گفتابن 

وقتى طلحه و زبير و مادر مؤمنان و مسلمانان مكه متفق شدند كه سوى بصـره رونـد و از   : سيف گويد
  .قاتالن عثمان انتقام بگيرند، زبير و طلحه پيش ابن عمر رفتند و خواستند كه او نيز بيايد

كـنم و   ام، اگر همسخن شدند كه قيام كنند، من نيز قيام مـى  م مدينهمن يكى از مرد«: ابن عمر گفت
  .و از او چشم پوشيدند» مانم اگر همسخن شدند كه به جاى مانند، من نيز بجاى مى

وقتى آهنگ حركت داشتند زبير پسران خود را فـراهم آورد و بـا بعضـى وداع كـرد و     : ابو مليكه گويد
  »فالن بمان، عمرو بمان«: رد، گفتا ببعضى را همراه برد، دو پسر اسما ر

  »عروه بمان، منذر بمان«: ديد گفتبن زبير اين ب عبداهللاو چون 
  ».اه داشته باشم كه به كارم آيندخواهم و پسرم را همر واى تو، مى«: زبير گفت
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ميـان  گذارى، اين دو را نيز به جاى گذار و از  برى ببر و اگر كسى را به جاى مى اگر همه را مى«: گفت
  ».ما را به خطر مرگ فرزند مينداززنان خويش اس

زبير بگريست و آن دو را نيز وا گذاشت، آنگاه برون شدند و چون به كوههاى اوطاس رسـيدند از  : گويد
سمت راست سوى بصره رفتند و راه بصره را به سمت چپشان گذاشتند و چون به نزديـك راه رسـيدند وارد   

  .آن شدند و از منكدر گذشتند
زبير و طلحه روان شدند، عايشه نيز روان شد و همسران پيمبر از : و هم ابو مليكه در روايت ديگر گويد

پى وى تا ذات عرق آمدند كس روزى نديده بود كه بيش از آن بر اسالم گريسته باشند و آنرا روز گريـه نـام   
  .بود با مردم نماز كند كه عادل  عايشه عبد الرحمان بن عتاب را گفت. دادند

وقتى اردوى عايشه از اوطاس سمت راست گرفت به مليح بن عوف سـلمى  : يزيد بن معن سلمى گويد
  »چه شده؟ عبداهللاى ابو «: گفت گذشتند كه در ملك خويش بود و به زبير سالم كرد و

  »اند سبب و جهتى او را كشته و بىاند  بر امير مؤمنان تاخته«: گفت
  »كى؟«: گفت
  ».اند نيز از آنها پشتيبانى كردهاليات و اوباش قبايل، بدويان و غالمان غوغاييان و«: گفت
  »خواهيد چه كنيد؟ مى«: گفت
مردم را برانگيزيم كه خون گرفته شود و معوق نماند كه معوق ماندنش سلطه خدا را در ميـان  «: گفت

  »گونه كسانش بكشندنماند مگر اين ما به سستى افكند و اگر مردم از امثال آن باز مانند، پيشوايى
  »و معلوم نيست به كجا خواهد كشيدبخدا رها كردن اين، وحشت آور است «: گفت

  .گويد آنگاه يك ديگر را وداع گفتند و از هم جدا شدند

   ورود جمع به بصره و جنگ با عثمان بن حنيف

هـا را بديـد و   تميمـى آن  عبـداهللا وقتى راه را طى كردند و بيرون بصره رسيدند عمير بـن  : محمد گويد
اى  ا كردنشـان نفرسـتاده  دهم، پيش كسانى كه يكى را براى مهي ترا به خدا قسم مى! اى مادر مؤمنان«: گفت

  »وارد مشو
  »رأى درست آوردى و مردى پارسايى«: گفت
پيش آنها رود كه مردم را ببينند  به ابن عامر بگوى با شتاب برود كه در بصره بر آوردگان دارد،«: گفت

  »ايد دانسته باشند براى چه آمده بروى كه سپس تو
نيز به تنـى چنـد از سـران بصـره نامـه      . عايشه، ابن عامر را فرستاد و او مخفيانه وارد بصره شد عايشه

نوشت، به احنف بن قيس نوشت و صبرة بن شيمان و امثالشان، آنگاه روان شد و چـون بـه حفيـر رسـيد در     
  .انتظار جواب و خبر ماند
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به مردم بصره رسيد عثمان بن حنيف، عمران بن حصين را كه از عامه بود پيش خوانـد و  و چون خبر 
پيش اين زن رويد و كار وى و همراهـانش را معلـوم   : با ابو االسود دوئلى كه از خواص بود همراه كرد و گفت

  .كنيد
داد كه وارد شدند و  آنها برفتند و در حفير به عايشه و همراهان رسيدند و اجازه خواستند، عايشه اجازه

  »ت بپرسيم، آيا به ما خبر مي دهى؟امير مان ما را فرستاده كه از سبب آمدن«: سالم كردند و گفتند
. دارد رود و خبـر را از فرزنـدان خـود مكتـوم نمـى      بخدا كسى همانند من به كـار نهـانى نمـى   «: گفت

هـا   ه و سلم هجوم آوردنـد و در آنجـا حادثـه   غوغاييان واليات و اوباش قبايل به حرم پيمبر خدا صلى اهللا علي
نكـه  سازان را به آنجا كشانيدند و در خور لعنت خدا و لعنت پيمبر خدا شدند به سبب آ پديد آوردند و حادثه

آنكه دليل يا قصاصى در ميان باشد، خون حرام را حالل دانستند و بريختند  پيشواى مسلمانان را كشتند بى
هـا را   هـا و تـن   د، حرمت شهر حرام و ماه حرام را رعايـت نكردنـد، حرمـت عـرض    و مال حرام را غارت كردن

رضايتشان اقامت گرفتند كه قدرت مقاومت نداشتند و در امان نبودند، ضرر زدند  نداشتند، در خانه كسان بى
نچـه را  ام كه كار اين جمع و محنت مردمى را كه آنجا هستند و آ و سود ندادند و از خدا نترسيدند، من آمده

  :كه براى اصالح اين وضع بايد انجام داد با مسلمانان بگويم و اين آيه را بخواند
»إِص أَو رُوفعم َقةٍ أَودرَ ِبصإِلَّا من أَم مواهيرٍ من َنجرَ في َكثنَ النَّاسِ ال َخيي114: 4الحٍ ب«  

كردنـى يـا اصـالح      ادنى يا نكـويى در غالب آهسته گفتنشان چيزى نيست مگر آنكه به صدقه د: يعنى
  .ميان مردم فرمان دهد

خواهيم كسانى را كه خدا گفته و پيمبر خدا فرمان داده از صغير و كبير و مرد و زن بـراى اصـالح    مى
م و بـه تغييـر آن ترغيـب    كنـي  خوانيم و از منكر منع مـى  برانگيزيم، كار ما چنين است شما را به معروف مى

  ».كنيم مى
اى چـه  بـر «: ابو االسود و عمران از پيش عايشه برون شدند و پيش طلحه رفتند و گفتند: محمد گويد

  »اى؟ آمده
  »براى خونخواهى عثمان«: گفت
  »اى؟ مگر با على بيعت نكرده«: ندگفت

نشـود بـر كنـارى او را     چرا اما شمشير روى گردنم بـود، اگـر علـى ميـان مـا و قـاتالن حايـل       «: گفت
  »خواهم نمى

  »اى؟ براى چه آمده«: تند و گفتنداه پيش زبير رفآنگ: گويد
  »براى خونخواهى عثمان«: گفت

  »اى مگر با على بيعت نكرده«: تندگف
  »خواهم نشود بر كنارى او را نمى چرا، اما شمشير روى گردنم بود، اگر ميان ما و قاتالن حايل«: گفت
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اى «: ايشه با عمران وداع كرد و گفـت آنگاه آن دو كس پيش عايشه باز گشتند و با وى وداع كردند، ع
  :ابو االسود مبادا هوس ترا به جهنم بكشاند و اين آيه را خواند

لَّهينَ لامُكوُنوا َقو  طسبِاْلق داء8: 5شُه  
  .قيام كنيد و به انصاف گواهى دهيدبراى خدا : يعنى

عثمان ابن حنيـف رفتنـد و ابـو    پس آنها را روانه كرد و منادى وى نداى رحيل داد، آن دو كس پيش 
  :مضمون  االسود پيش از عمران سخن كرد و شعرى خواند به اين

  اند قوم بمخالفت آمده! ابن حنيف اى« 
  »با آنها مقاومت كن و پايمردى كن

مسـلمانان افتـاد، دغلـى را    انا هللا و انا اليه راجعون قسم به خداى كعبه كه جنگ ميـان  «: عثمان گفت
  »ببينيد

  »كوبد و چندان چيزى از شما نماندبله، بخدا، مدتى دراز شما را درهم «: گفتعمران 
  »اى عمران رأى تو چيست؟«: ان گفتعثم

  »نشينم تو نيز چنين كن به جاى مىمن «: گفت
  ».ايدگيرم تا امير مؤمنان على بي جلوشان را مى«: گفت

  ».و سوى خانه خود رفت» خواهد كند خدا هر چه مى«: عمران گفت
اى عثمان اين كار كـه تـو   « :آنگاه عثمان به كار خويش پرداخت، هشام بن عامر پيش وى آمد و گفت

پذيرد، با اين جمع مسامحه كن  گيرد و اين شكاف ترميم نمى شود، اين دريدگى رفو نمى كنى مايه شر مى مى
  ».لى بيايد و با آنها مخالفت مكنتا دستور ع

داد و دستور داد كه آماده شوند كـه سـالح برگرفتنـد و در مسـجد      اما عثمان نپذيرفت و كسان را ندا
آنگاه يـك  . جامع فراهم آمدند، عثمان بيامد و به حيله پرداخت تا انديشه مردم را بداند و دستور آمادگى داد

من قـيس پسـر   ! اى مردم«: مرد كوفى قيسى را مأمور كرد و ميان مردم فرستاد كه به سخن ايستاد و گفت
امانند،  اند كه پرندگان در از جايى آمده اند، اگر از سر ترس آمده. اند ميسيم، اين قوم سوى شما آمدهعقديه ح

يى كه اند ما كه قاتالن عثمان نيستيم، درباره آنها به رأى من كار كنيد و به جا اگر به خونخواهى عثمان آمده
  »اند برشان گردانيد آمده

اند كـه از مـا    نيستيم، آمده  دانند كه ما قاتالن عثمان نها مىآ«: اسود بن سريع سعدى برخاست و گفت
بر ضد قاتالن عثمان، چه اينجا باشند چه جاى ديگر، كمك بگيرند، اگر اين جمع چنانكه گفتى از ديارشـان  

  »برون راندن كسان از شهرها شود؟ اند كى بايد مانع برون رانده شده
ان بدانست كه آمدگان در بصره ياران و همدستانى دارند و مردم ريگ به طرف او پرانيدند و عثم: گويد

  .شكسته خاطر شد
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عايشه و همراهان بيامدند تا به مربد رسيدند و از باال در آمدند و آنجا بماندند تـا عثمـان بـا همراهـان     
دند خويش بيامد و از مردم بصره كسانى كه خواسته بودند با وى آمدند و در مربد فراهم شدند و همچنان آم

كسان . طلحه در سمت راست مربد بود، زبير نيز با وى بود، عثمان در سمت چپ بود. تا مربد از مردم پر شد
گوش به طلحه فرا داشتند و او حمد و ثناى خدا كرد و از عثمان و فضيلت وى و مدينه و كار ناحقى كه شده 

ايـن كـار، ديـن و    «: ى خواند و گفـت بود سخن آورد و عمل را سخت ناروا شمرد و كسان را به خونخواهى و
دهد كه خونخواهى خليفه مظلوم، از جمله حدود خداست، شما نيز اگر چنين كنيد كار  سلطه خدا را نيرو مى

  ».نكنيد قدرت نماند و نظم نپايد گردد و اگر ايد و كارتان به شما باز مى صواب كرده
ست، حق راست و نيكو« :مربد بودند گفتند زبير نيز سخنانى همانند اين گفت، آنها كه در سمت راست

  ».گفتيد و سوى حق خوانديد
بد كاريست و خيانت، باطل گفتند و سوى باطل خواندند، بيعت «: و آنها كه در سمت چپ بودند گفتند

مردم خاك به هـم افكندنـد و ريـگ انداختنـد و گـرد و خـاك       » .كنند اند و چنين سخن مى اند و آمده كرده
  .كردند

رسـيد،   عايشه سخن كرد، صدايى درشت داشت، چون صداى زنى شكوهمند بود و به همه جا مىآنگاه 
چنان بود كـه مـردم بـه عثمـان معتـرض بودنـد و       «: حمد خدا عز و جل كرد و ثناى او بر زبان راند و گفت

با ما مشورت  گفتند آمدند و درباره خبرها كه از عمال وى مى خواستند در مدينه پيش ما مى عامالن او را نمى
گناهى پرهيزكار  نگريستيم و عثمان را بى نيكو درباره اصالح فيما بين ميشنيدند و ما مى  كردند و سخنان مى

خواستند و  گفتند، مى يافتيم و آنها را بدكاران خيانتكار دروغگو مييافتيم كه جز آنچه مى و درست پيمان مى
ون حرام و مال حرام و شهر حرام را بدون دليل و قصـاص،  چون نيرويشان بيشتر شد به خانه او ريختند و خ

حالل دانستند، بدانيد كه بر شماست و جز اين روا نيست كه قاتالن عثمان را بگيريد و كتاب خدا عز و جـل  
  :را روان داريد و اين آيه را خواند

نْهم و  اهللا ليحُكم بينَهم  كتابِ  َلم َترَ إَِلى الَّذينَ أُوُتوا َنصيباً من الْكتابِ يدعونَ إِلىأَ« لَّى َفرِيـقٌ مـَتوي ُثم 
  »23: 3هم معرُِضونَ 

اند نبينى كه به كتاب خدا خوانده شوند تـا ميانشـان    اى يافته مگر آن كسان را كه از تورات بهره: يعنى
  .حكم كند آنگاه گروهى از آنها روى بگردانند و اعراضگران باشند

بخدا راست گفت و نكو گفت و بمنظـور نيـك   «: گروهى گفتند: عثمان بن حنيف دو گروه شدند ياران
و به همديگر خاك افكندند و ريگ » گوييد دانيم چه مى گوييد، نمى بخدا دروغ مى«: گروه ديگر گفتند» آمده

  .پرانيدند و گرد و خاك كردند
ت نيز سرازير شدند و در مربد در محـل  و چون عايشه چنين ديد سرازير شد و مردم سمت راس: گويد

: دباغان جاى گرفتند و ياران عثمان به جاى خويش ماندند و با هم سخن داشتند تا از هـم جـدايى گرفتنـد   
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آنگاه عثمان با همراهان خويش . بعضيشان سوى عايشه رفتند و بعضى ديگر با عثمان بر دهانه كوچه بماندند
  .است دباغان با جمع مقابل شدند و دهانه كوچه را گرفتندبيامد و بر دهان كوچه مسجد، سمت ر

كشـته شـدن عثمـان    ! اى مادر مؤمنـان «: جارية بن قدامه سعدى بيامد و گفت: قاسم بن محمد گويد
اى در پـرده و   ملعـون آمـاج سـالح شـده     اى و بر اين شـتر  سبكتر از كار تو است كه از خانه خويش در آمده

دريدى و حرمت خويش ببردى، هر كه جنگ ترا روا داند كشتنت را نيز روا حرمت خداى بودى، پرده خويش 
  ».اى از مردم كمك بخواه واه آمدهاى به خانه خويش باز گرد و اگر نا بدلخ داند، اگر به اختيار سوى ما آمده

 اى و تو حوارى پيمبر خدا بـوده ! اى زبير«: نوجوانى از بنى سعد سوى طلحه و زبير رفت و گفت: گويد
آيـا زنانتـان را نيـز     بيـنم،  اى مادرتان را نيز با شما مـى  تو پيمبر خدا را بدست خود محفوظ داشته! اى طلحه

  »ايد؟ آورده
  »نه«: گفتند
  .و كناره گرفت» پس مرا با شما چه كار؟«: گفت

  :جوان سعدى شعرى به اين مضمون گفت
  ايد له كان خويش را محفوظ داشتهحلي«

  ايد هو مادر خويش را كشانيد
  حقا كه اين از كم انصافى است

  مان داشت كه در خانه خويش بماندفر
  اما راه بيابانها گرفت و هدف شد

  كه فرزندانش در مقابل او
  با تير و نيزه و شمشير جنگ كنند

  اين حمايتگر طلحه و زبير
  آنها بخاطر

  »هاى خويش را دريد پرده
از خون عثمـان بـا مـن    «: فتمردى عابد بود و گجوانى از قبيله جهينه پيش محمد بن طلحه آمد كه 

  »سخن كن
اى بـه   يعنى عايشـه، پـاره   اى به گردن صاحب هودج است، بله، خون عثمان سه پاره است، پاره«: گفت

  ».ى به گردن على بن ابى طالب استا گردن صاحب شتر سرخ است، يعنى طلحه، و پاره
  :يوست و شعرى در اين باب گفت، به اين مضمونو به على پ» بگمراهى نيفتم«: جوان بخنديد و گفت

  از پسر طلحه درباره مقتول مدينه«
  :كه دفن نشد، پرسيدم
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  سه گروه بودند كه: گفت
  را به كشتن دادند پسر عفان

  گردن آن كسى است كه در پرده استيك سوم به 
  يك سوم به گردن سوار شتر سرخ استو 
  ك سوم به گردن پسر ابى طالب است و ي
  درباره دو تن اولى راست گفتى: مگفت

  »اما درباره سومى، به خطا رفتى
ابو االسود و عمران برون شدند، حكيم بن جبله با گروهى سوار بيامـد و جنـگ انـداخت،    : محمد گويد
ها را باال بردند و نگهداشتند كه جنگ نشود اما حكيم بس نكرد و بـاز نگشـت و بـه جنـگ      ياران عايشه نيزه

ران عايشه دست بداشته بودند مگر براى دفاع از خويشـتن، حكـيم سـواران خـويش را تحريـك      ادامه داد، يا
دهانـه   آنگاه بر» كند ورشان نابودشان مىاينان قرشيانند كه ترس و غر«: گفت كرد و مى كرد و تشويق مى مى

گـروه ديگـر    ها كه دل با يكى از دو گروه داشتند به بـام آمدنـد و سـنگ سـوى     كوچه بجنگيدند و اهل خانه
  .افكندند مى

عايشه به ياران خويش گفت كه سمت چپ گرفتند و به قبرستان بنى مـازن رسـيدند و لختـى    : گويد
سوى مصر باز گشت و كسـان سـوى     عثمان. آنجا بماندند و مردم به آنها تاختند كه شب از هم جداشان كرد

  .قبايل خويش رفتند
مالك پيش عايشه و طلحه و زبير آمد و گفـت كـه بـه جـايى     آنگاه ابو الحجر با يكى از بنى عثمان بن 

از قبرستان بنى مازن حركت كردند و از سمت قبرسـتان از آب بنـد بصـره گذشـتند و تـا      . بهتر از آنجا روند
شبانگاه به آمادگى پرداختند، . رسيد زابوقه رفتند و از آنجا به قبرستان بنى حصن رسيدند كه به دار الرزق مى

وى آنها روان بودند صبحگاهان در عرصه دار الرزق آماده بودند و عثمان بن حنيف به مقابله آمد، مردم نيز س
اين كيست كه «: يكى از مردم عبد القيس بدو گفت. حكيم بن جبله ناسزا گويان بيامد و نيزه به دست داشت

  »كنى؟ شنوم درباره او ادا مى مى گويى و اين سخنان كه ناسزايش مى
  »هعايش«: گفت
  »گويى؟ مؤمنان چنين مى زاده، با مادر اى خبيث«: گفت

حكيم نيزه را ميان دو پستان وى نهاد و او را بكشت، آنگاه به زنى رسـيد و همچنـان ناسـزاى عايشـه     
  .گفت مى

  »كه ترا به ناسزا گفتن وا داشته؟اين كيست «: زن گفت
  »ويى؟گ ه به مادر مؤمنان چنين مىزاد اى خبيث«: گفت» عايشه«: گفت

  .حكيم ضربتى ميان دو پستان وى زد و خونش بريخت و برفت
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و چون فراهم آمدند، با ياران عايشه روبرو شدند و در دار الـرزق جنگـى سـخت كردنـد كـه از      «: گويد
هنگام طلوع تا نيمروز دوام داشت و بسيار كس از ياران عثمان ابن حنيف كشته شـد و زخمـى، از دو طـرف    

  .بسيار بود
پذيرفتند و چون به سختى افتادند، ياران  داد كه بس كنيد، اما نمى داد و قسم مى عايشه ندا مىمنادى 

عايشه را به صلح خواندند كه پذيرفتند و متاركه كردند و مكتوبى در ميانه نوشتند كـه پيكـى سـوى مدينـه     
اند عثمان  بيعت مجبور كرده شد كه طلحه و زبير را در كار  فرستند و دست بدارند تا پيك باز آيد، اگر معلوم
  :مكتوب چنين بود. اند طلحه و زبير بروند برود و بصره را به آنها وا گذارد و اگر مجبور نبوده

مطابق آن با عثمان بير و مؤمنان مسلمانان همراهشان اين قرارى است كه طلحه و ز«
همانجا كه هنگـام صـلح   كه عثمان اند  اه وى قرار كردهبن حنيف و مؤمنان و مسلمانان همر

ننـد، تـا   به دست وى بوده بماند و طلحه و زبير همانجا كه هنگام صلح بدستشـان بـوده بما  
و گروه در مسجد و بازار كعب بن سور از مدينه بيايد هيچيك از دامين دو گروه و پيكشان، 

ر خبـر  و اگـ ميان است تا كعب با خبر بيايد آبگاهى مزاحم ديگرى نشود، آرامش در و راه و 
اگر عثمان . دستور آنهاستاند، دستور  كار بيعت مجبور كردهآورد كه قوم طلحه و زبير را به 

كـه مجبـور   و اگـر خبـر آورد   . بـا آنهـا بمانـد   سوى مقصد خويش رود و اگر خواهد  خواهد
نند و بر اطاعت على باشند و اگر اگر طلحه و زبير خواستند بما. استاند دستور عثمان  نبوده
  »كسى كه توفيق يابد پيروى كنند د سوى مقصد خويش روند و مؤمنان ازخواهن

كعـب  . كعب برفت تا به مدينه رسيد، مردم براى آمدن وى فراهم آمدند و اين به روز جمعه بود: گويد
اند تا معلوم كنم آيا اين قوم اين  اى مردم مدينه مردم بصره مرا پيش شما فرستاده«: به سخن ايستاد و گفت

  »اند؟ ند يا به اختيار بيعت كردها رد را به بيعت على مجبور كردهدو م
بيعـت نكردنـد مگـر بـه     « :هيچكس از جمع به وى جواب نداد، بجز اسامة بن زيد كه برخاست و گفت

  »اجبار
صهيب بن سنان برجست و به اتفاق ابو ايوب بن زيـد  . سهل بن حنيف و كسان به طرف اسامه جستند

بخـدا  «: ول خدا و از جمله محمد بن مسلمه از بيم آنكه مبادا اسامه كشـته شـود گفـت   و جمعى از ياران رس
  »چنين بود، اين مرد را رها كنيد

دانستى  مگر نمى«: اش رسانيد و گفت او را رها كردند صهيب دستش بگرفت و از مسجد ببرد و به خانه
  »مانند ما خاموش بمانى؟توانستى  كه ام عامر احمق بود، نمى

  ».اى سخت بود كشد كه حادثه جا مىدانستم كار به اين نه بخدا نمى« :گفت
كعب بازگشت، در اين فاصله حوادثى رخ داده بود كه طلحه و زبير آنرا به حساب گرفته بودند، از جمله 

كرد در جايى نزديك عثمان بن حنيف بايستاد و بعضى از قوم زط و  اينكه محمد بن طلحه كه نماز بسيار مى
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ه بيم كردند كه مبادا مقصود ديگر دارد و او را از آن محل دور كردند طلحه و زبير كس پيش عثمـان  سيابج
اى به عثمان نوشت و او را بى كفايت خوانـد و   على از ماجراى مدينه خبر يافت و نامه. فرستادند كه اين يكى

جماعت و فضيلت پيوسـتند، اگـر    بخدا اگر مجبور شدند براى جلوگيرى از تفرقه بود كه به اجبار به«: نوشت
  »ديگر دارند بايد ببينم و ببينندمنظورشان رهايى از بيعت است دستاويزى ندارند اگر منظور 

وقتى اين نامه به عثمان بن حنيف رسيد كعب نيز بيامد و كس پيش عثمان فرستادند كه از پيش مـا  
  »ايم آنچه گفتهمطلب تازه است جز اين «: برو اما او نامه را حجت كرد و گفت

پس طلحه و زبير شبانگاهى سرد و تاريك طوفانى و بارانى، كسـان را فـراهم آوردنـد و سـوى مسـجد      
كردند، عثمان بن حنيف تأخير كرده بود و عبد الرحمان بن  رفتند، وقت نماز عشا بود كه نماز عشا را دير مى

. د و در جمع ياران طلحه و زبير نهادندعتاب را پيش صف نهاده بودند، جماعت زط و سيابجه شمشير كشيدن
آنها نيز مقابله كردند و در مسجد به جنگ پرداختند و پايمردى كردند و همه را كه چهل كس بودند از پـاى  
در آوردند و كسان فرستادند تا عثمان را پيش طلحه و زبير آرند و چون پيش آنها رسيد لگدكوبش كردنـد و  

ند و اين را سخت مهم شمردند و ماجرا را به عايشه خبر دادند و رأى او را يك موى در چهره وى بجا نگذاشت
  »خواهد برود، به زندانش مكنيد مىكنيد كه هرجا   ولش«: خواستند، عايشه پيغام داد

آنگاه كشيك بانان عثمان را از قصر بيرون كردند و وارد شدند و چنان بـود كـه هـر روز و شـب بطـور      
عبد الرحمان بن عتاب نماز عشا و نماز صبحدم را با كسان . كردند نى عثمان مىمتناوب، چهل كس كشيك با

  .بكرد
فرستاده ميان عايشه و طلحه و زبير عبد الرحمان بود كه خبر سوى عايشـه بـرد و از پـيش وى    : گويد

  .جواب آورد و فرستاده قوم بود
پيش عايشه فرسـتادند و راى وى   وقتى عثمان بن حنيف را گرفتند، ابان بن عثمان را: ابو محنف گويد

  .را خواستند
  ».بكشيدش«: عايشه گفت

  »ترا بخدا با عثمان كه صحبت پيمبر خدا داشته چنين مكن! اى مادر مؤمنان«: زنى به او گفت
  »ابان را پس آريد«: عايشه گفت

  »عثمان را بداريد، نكشيد«: د گفتو چون او را بياوردن
  ».آمدم اى نمى ين، بار پس خواندهى ادانستم كه مرا برا اگر مى«: گفت

عثمان را بزنيد و موى ريشش را بكنيد، چهل تازيانه به او زدند و موى ريش «: مجاشع بن مسعود گفت
  ».و پلكانش را بكندند و بداشتند و سر و ابروان

منكدر وقتى طلحه و زبير خبر يافتند كه على در ذى قار فرود آمده سوى بصره رفتند و از : زهرى گويد
  »اين چه آبى است؟«: ن شنيد و گفتعبور كردند و عايشه بانگ سگا
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  »آب حوأب«: گفتند
انا هللا و انا اليه راجعون، من همانم، از پيمبر خدا وقتى كه زنانش پيش وى بودنـد شـنيدم كـه    «: گفت

  »زند دانستم سگان حوأب به كدامتان بانگ مى ايكاش مى: گفت مى
كسى كـه گفتـه اينجـا حـوأب     «: بن زبير پيش وى آمد و گفت عبداهللاخواست باز گردد اما  عايشه مى
  .و چندان بگفت تا عايشه روان شد» است دروغ گفته

سبب مخالفت شـما بـا علـى    «: وقتى به بصره رسيدند عثمان بن حنيف كه عامل آنجا بود گفت: گويد
  »چيست؟

  »تر از ما نيست راى خالفت شايستهاو كه چنين و چنان كرده ب«: گفتند
ايد و با  دهم كه به چه كار آمده نويسم و به او خبر مى على مرا به اينجا گماشته، نامه مى«: عثمان گفت

  »كنم تا نامه او بيايد ن نماز مىكسا
مدينة آنها موافقت كردند و او نامه نوشت، اما دو روز نگذشت كه بر او تاختند و در زابوقه نزديك : گويد

خواستند بكشـندش امـا از خشـم انصـاريان بـيم       الرزق با عثمان بجنگيدند و غلبه يافتند و او را بگرفتند، مى
اى «: كردند و به مو و تن وى آسيب زدند، آنگاه طلحه و زبير ميان مردم بصره به سـخن ايسـتادند و گفتنـد   

خواسـتيم   ان عثمان ديگر شود، كشتن او را نمىخواستيم رفتار امير مؤمن مردم بصره گناه را توبه بايد، ما مى
  »ندان غلبه يافتند و او را كشتنداما سفيهان بر خردم

  ».رسيد جز اين بود و كه به ما مىهاى ت نامه! اى ابو محمد«: مردم به طلحه گفتند
وى آنگاه از كشته شدن عثمان و رفتارى كه بـا  » اى از من پيش شما آمد؟ درباره وى نامه«: زبير گفت

  .شده بود سخن آورد و از على خرده گرفت
  »ى مرد خاموش باش تا ما سخن كنيما«: يكى از مردم عبد القيس برخاست و گفت: گويد

  »ترا با سخن كردن چكار؟«: ير گفتبن زب عبداهللا
ايد كه دعوت پيمبر خدا صلى اهللا عليه  شما نخستين كسانى بوده! اى گروه مهاجران«: مرد عبدى گفت

ايد، و اين فضيلت شما بود، مردم نيز همانند شما به اسالم روى آوردند، وقتى پيمبر خدا در  را پذيرفته و سلم
و در اين مورد از ما راى نخواستيد اما رضايت داديـم و پيـروى شـما    ذشت با يكى از خودتان بيعت كرديد گ

اهللا عنه، در گذشت و يكى از شـما را  او، رضى . كرديم و خدا در ايام خالفت وى مسلمانان را بركت داد آنگاه
و چـون خليفـه   . بخالفت گماشت، در اين مورد نيز با ما مشورت نكرديد اما رضايت داديـم و تسـليم شـديم   

مشورت ما عثمان را انتخاب كرديد و با او بيعت كرديد آنگاه  درگذشت كار را به شش كس محول كرد كه بى
مشورت ما با على بيعت كرديـد، اينـك    بريختيد، پس از آن بى مشورت ما به وى اعتراض كرديد و خونش بى

چه اعتراضى باو داريد كه با وى جنگ كنيم؟ آيا غنيمى به تبعيض داده يا كارى به نـاحق كـرده كـه بـدان     
  »اگر چنين نيست پس اين كار چيست؟معترضيد تا با شما بر ضد وى باشيم، 
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شدند، اما روز بعد بر او و كسانش تاختند و هفتاد كس  اش مانع خواستند او را بكشند كه عشيره: گويد
  .را بكشتند

وقتى عثمان بن حنيف را بگرفتند، صبحگاهان بيت المال با كشيك بانان در تصرف طلحه : محمد گويد
كس پيش عايشه فرستادند كه . و زبير بود، مردم نيز با آنها بودند و هر كه با آنها نبود مغلوب و گوشه گير بود

چنان كردند، عثمـان رهـا   . عايشه پيغام داد كه عثمان را بزندان نكنند، ولش كنند .م با گروهى بجاستحكي
حكيم بن جبله با سواران خويش و كسانى از مردم عبد القـيس كـه پيـروى او    . شد و به دنبال كار خود رفت

بود كه سـوى دار الـرزق رفتنـد     كردند و كسانى از پراكندگان طايفه ربيعه كه به آنها پيوسته بودند آماده مى
  .گفت و به عايشه ناسزا مى» اگر ياريش نكنم برادرش نيستم«: گفت حكيم مى

كـه  » زاده اين سـزاوار تـو اسـت    اى خبيث«: يكى از زنان قوم حكيم، سخنان او را شنيد و گفت: گويد
ديشب چنـان  «: د و گفتندضربتى زد و او را بكشت و مردم عبد القيس بجز آنها كه گمنام بودند خشم آوردن

و برفتنـد و او را تـرك كردنـد و    » گذاريم تا خدا از تو قصاص بگيرد كردى، اكنون نيز از سر گرفتى بخدا مى
پراكندگان قبايل كه همراه عثمان بن حنيف به غزاى عثمان رفته بودند و در محاصره وى شـركت   كسانى از

بر او فراهم آمدند كه آنها را سوى زابوقه بنزديك دار الـرزق  داشته بودند و دانستند كه در بصره جاى ندارند 
  .برد

هيچكس را نكشيد مگر آنكه با شما جنگ كند بانك زنيد كه هر كس از قاتالن عثمـان  «: عايشه گفت
  »تازيم ار نداريم و به هيچكس نمىنباشد دست از ما بدارد كه ما جز با قاتالن عثمان ك

  .و به بانك اعتنا نكرداما حكيم جنگ آغاز كرد : گويد
خدايا هيچكدامشان را . هاى ما را از مردم بصره فراهم آورد حمد خداى كه خونى«: طلحه و زبير گفتند

  »از آنها قصاص بگير و همه را بكشباقى مگذار و 
حكيم مقابل طلحه بـود، ذريـح مقابـل    : آنگاه به جنگ آنها رفتند كه سخت بجنگيدند، چهار سر بودند

  .ابن محرش مقابل عبد الرحمان بن عتاب بود و حرقوص بن زهير مقابل عبد الرحمان بن حارث زبير بود،
  :خواند به اين مضمون زد و رجزى مى طلحه به حكيم تاخت كه سيصد مرد داشت، وى شمشير مى

  زنمشان با شمشير مى«
  مانند مردى عبوسه

  كه از زندگى مأيوس است
  »جويد و بهشت مى

و قطع كرد و او خود را كشيد و پا را برگرفت و سوى حريف افكند كه بدو خورد و از  يكى پاى او را بزد
  :پاى در آمد و پيش رفت و او را بكشت و بر پيكرش تكيه كرد و شعرى به اين مضمون خواند

  بيم مدار! اى ران«
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   كه بازويم بجاست
  »كنم آن، باالى زانويم را حفظ مىو با 

  :خواند مىو هم او رجزى به اين مضمون 
  .اين ننگ نيست كه من بميرم«
  

  ننگ آنست كه كسى فرار كند
  »برد د شدن بزرگى را از ميان نمىنابو

  »حكيم چه شده؟«: نهاده بود، گفت يكى پيش وى آمد كه سر خويش را بر پيكر كشته ديگر
  »كشتندم«: گفت
  »كى ترا كشت؟«: گفت
  »متكايم«: گفت
  .يارانش پيوست كه هفتاد كس بودندپس او را برداشت و به : گويد
: لكنت سخن كـرد و گفـت   حكيم كه بر يك پا ايستاده بود و شمشيرها بر ضد آنها به كار بود بى: گويد

اين دو كس را چنان ديديم كه با على بيعت كردند و به اطاعت وى در آمدند آنگاه به مخالفـت و جنـگ و   «
  ».داختند، منظور آنها عثمان نيستدم اين ديار تفرقه انخونخواهى عثمان بن عفان آمدند و ميان ما مر

اى كى تو و يارانت  اكنون كه انتقام خدا به تو رسيد به سخن پرداخته! اى خبيث«: يكى بانگ زد: گويد
را وا داشت كه به پيشواى مظلوم حمله بريد و در جمع مسلمانان تفرقه آوريد و خون بريزيد و تحصيل دنيـا  

  »نتقام خدا را بچش و همين جور باشو ا كنيد، اينك عذاب
ذريح و يارانش كشته شدند، حرقوص بن زهير با تنى چند از يارانش جان به در بـرد و بـه قـوم    : گويد

منادى طلحه و زبير ندا داد كه در هر يك از قبايل شما كسى از مهاجمان باشد پـيش مـا   . خويش پناه بردند
برند و همه را كشتند و ميان بصريان از آن جمع كس نماند مگـر   ن را مىبياريد، آنها را بياوردند چنانكه سگا

كه بنى سعد به حمايت او برخاستند كه وى از بنى سعد بود، اما سخت به زحمت افتادنـد،   حرقوص بن زهير
  »كنيم كناره مى«: كردند كه گفتندمدتى معين شد و بنى سعديان را كه طرفدار عثمان بودند، چندان آشفته 

دم عبد القيس نيز پس از جنگ وقتى خشم بنى سعديان را بديدند در مورد مقتـوالن و پناهنـدگان   مر
طلحه و زبير مقررى كسان را بدادند و مردم  .خويش به خشم آمدند كه عبديان به اطاعت على دلبسته بودند

نـد سـوى بيـت المـال     مطيع را بيشتر دادند، مردم عبد القيس و بسيارى از بكر بن وائل كه بيشترشـان نداد 
  .تاختند اما مردم به آنها حمله بردند و از آنها بكشتند كه برفتند و بر راه على جاى گرفتند

طلحه و زبير از كار و وضع خـويش بـه مـردم    . اى نمانده بود در اين موقع در بصره بجز حرقوص خونى
را بپا داريم و حدود خدا را درباره شام نوشتند كه آمده بوديم از جنگ جلوگيرى كنيم و كتاب خدا عز و جل 
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نيكان و نجيبان مردم بصره با مـا  . شريف و وضيع و بسيار و كم روان كنيم مگر آنكه خدا ما را از آن باز دارد
بيعت كردند و اشرار و اوباش به مخالفت برخاستند و دست به اسلحه بردند و از جملـه سـخنانى كـه بـه مـا      

گيريم به اين سبب كـه آنهـا را سـوى حـق خوانـده بـود و        را به گروگان مى گفتند اين بود كه مادر مؤمنان
ترغيب كرده بود خداى عز و جل روش مسلمانان را مكرر به آنهـا وانمـود و چـون حجـت و دسـتاويز نمانـد       
قاتالن امير مؤمنان دليرى نمودند كه از پاى در آمدند و كس از آنها جان نبرد مگر حرقوص بن زهير كه خدا 

انه اگر خواهد او را نيز گرفتار كند و همگان چنان شدند كه خدا فرموده بود، شما را بخدا شما نيز چنان سبح
  .ايم ايم كه ما و شما در پيشگاه خدا معذور باشيم كه تكليف خويش را انجام داده كنيد كه ما كرده

  .نامه را با سيار عجلى فرستادند
فرستادند و با يكى از بنى عمرو بن اسد بنام مظفر بـن معـرض   اى همانند آن نيز براى مردم كوفه  نامه

بود نامه نوشـتند و بـا حـارث سدوسـى      فرستادند، براى مردم يمامه نيز كه سبرة بن عمرو عنبرى عامل آنها
  .فرستادند

  .به مردم مدينه نيز نامه نوشتند و با ابن قدامه قشيرى فرستادند كه نهانى به مردم مدينه رسانيد
  :نيز با فرستاده طلحه و زبير براى مردم كوفه نوشتعايشه 

كتاب خدا را بوسيله روان كـردن  . آورم اما بعد، خدا عز و جل و اسالم را بيادتان مى«
احكام آن به پا داريد، از خدا بترسيد و همگى به ريسمان وى چنگ بزنيد و بـا كتـاب خـدا    

دا كتـاب  وسيله روان كردن حدود خـ را دعوت كرديم كه بباشيد، ما به بصره آمديم و مردم 
دند با سالح بمقابله مـا آمدنـد و   صلحا پذيرفتند و آنها كه از خير برى بووى را به پا دارند، 

دشمنى كردند و ما كنيم كه حدود را معوق بدارند،  ىگفتند شما را نيز از پى عثمان روانه م
  :برايشان خوانديما ما گفتند و ما اين آيه قرآن ر را كافر خواندند و ناروا به

  »23: 3يحُكم بينَهم اهللا لكتابِ   كتابِ يدعونَ إِلىَلم َترَ إَِلى الَّذينَ أُوُتوا َنصيباً من اْلأَ«
خوانـده  اند نبينى كـه بكتـاب خـدا     ى يافتها مگر آن كسان را كه از تورات بهره: يعنى

  .شوند تا ميانشان حكم كند
واگذاشتيمشـان  شان اختالف افتاد و به همين حـال  شدند و ميانبعضيشان مطيع من 

عثمان بن حنيـف سوگندشـان داد   نشد كه سالح در ياران من نهند،  اما اين مانع گروه اول
خودشـان بـاز    قوم مرا حمايت كرد و مكرشان را بـه خدا بوسيله صلحاى . با من بجنگندكه 

كردن حدود دعوتشان كرديم كه  و روان روز بمانديم و به كتاب خدابيست و شش . گردانيد
به چيزها متوسـل   خونريزى جلوگيرى شود مگر آنكه خونش حالل باشد، اما نپذيرفتند واز 

كردنـد و فـراهم آمدنـد و خـدا     ا بترسـيدند و خيانـت   شدند كه مطابق آن توافق كرديم، ام
يله ان نبرد و بوسگرفت كه جز يكى از آنها جمان را يكجا كرد و از آنها قصاص خونيهاى عث
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ه رباب و ازد از ما و تنى چند از قيسيان و تنى چند از طايفعمير بن مرثد و مرثد بن قيس 
ن بن عفان چشم نپوشيد تـا خـدا حـق    از قاتالن عثما. از آنها محفوظ داشتحمايت كرد و 

مشمول حـدود خـدا   و طرفگيرى مكنيد و از كسانى كه  خويش را بگيرد، از خاينان حمايت
از  ام، مـردم را  اينـان را بـراى كسـانى نوشـته    شنود مباشيد كه ستمگر شويد، نام اند خ شده

آنچه با عثمـان بـن    هاى خويش بمانيد كه اين قوم به در خانهحمايت و يارى آنها بداريد و 
و مخالفـت كتـاب و سـنت كردنـد، بـس       تفرقه در جماعت مسلمانان آوردندعفان كردند و 

خدا را بپا دارند و ترغيبشان كرده بوديم كه كتاب  آنكه گفته بوديمنكردند و ما را به سبب 
ايـن كـار را نپسـنديدند و    صـلحا  . افر شـمردند و نـاروا گفتنـد   و حدود وى را روان كنند، ك

بدين بس نكرديد كه پيشوا را كشتيد آور دانستند و به آنها گفتند كه گفتارشان را وحشت 
هيد او را خوا كه چرا شما را به حق خوانده و مىايد  هر ضد همسر پيمبرتان برخاستو اينك ب

ى پس آنها و عثمان بن حنيف، پيروان غوغاي. پيشوايان اسالم بكشيدبا اصحاب پيمبر خدا و 
هـا   خيمـه د و ما از آنها به جمعى از مـردم  خويش را با زطها و سيابجه بكار انداختنو جاهل 

حق گرايند  و ميان مـا  كرديم كه به  شان مىين بود، دعوتبيست و شش روز چن. پناه برديم
بيعـت طلحـه و   . و ما مقابله نكـرديم ما خيانت آوردند و نامردى كردند و حق حايل نشوند ا

د و تحمـل آن  كه با حجت بيامد اما حق را نشناختنرا حجت آوردند و پيكى فرستادند  زبير
كسـى كـه بـا آنهـا جنـگ      ى كه هجوم آوردند كه مرا بكشند در صورتنكردند و در تاريكى 

داشتند كـه    از پاى ننشستند تا به آستان خانه من رسيدند، بلدى همراه. من نبودمكرد  مى
عمير بن مرثد و مرثد بـن  وهى را بر در خانه من يافتند كه بسوى من راهبرشان شود اما گر

چنـد از  چند از قيسـيان و تنـى   ن مرثد از آن جمله بودند با تنى ب عبداهللاقيس و يزيد بن 
را  و مسلمانان دورشان را گرفتند و خونشـان گ بر آنها بگشت آسياى جن. طايفه رباب و ازد

گر كسانى را به بصره را با طلحه و زبير همدل و متفق كرد، ابريختند و خدا عز و جل مردم 
ز ربيع االخر سـال سـى و شـش    ايم و اين حادثه پنج روز مانده ا معذور بودهايم  انتقام كشته

  ».دبو
  .بن كعب، نوشت در ماه جمادى عبداهللا

يكى از مردم حدان بنام ضخيم گردن حكيم بن حبله را بزد كه سرش بگشت كه : عامر بن حفص گويد
  .به پوستش آويخته بود و صورتش بطرف پشت بود

كسى كه حكيم را كشت يزيد بن اسحم حدانى بود، حكيم را ميان يزيد بن اسـحم  : مثنى حدانى گويد
  .كعب بن اسحم يافت كه هر دو كشته شده بودندو 
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هر جور «: وقتى حكيم بن جبله كشته شد خواستند عثمان بن حنيف را بكشند، گفت: ابو المليح گويد
در كار . گيرد و او را رها كردند خواهيد اما سهل بن حنيف، واليتدار مدينه است، اگر مرا بكشيد انتقام مى مى

خواسـت   زبيـر مـى  . ا كسان نماز كنـد بن زبير گفت كه ب عبداهللانماز اختالف كردند، عايشه رضى اهللا عنها به 
اگـر مـردم مقـررى    «: پسرش گفت عبداهللامقررى مردم را بدهد و آنچه را كه در بيت المال بود تقسيم كند 

  .المال گماشتند بكر توافق كردند و او را بر بيت درباره عبد الرحمان بن ابى» .شوند بگيرند پراكنده مى
ان بن حنيف را گرفتند در عرصه مدينة الرزق غذايى بود كـه  شبى كه عثم«: جارود بن ابى سبره گويد

خواست آنرا به ياران خويش دهد حكيم بن جبله از رفتارى كه با عثمان بن حنيف  عبداهللا. خوردند مردم مى
و با جماعتى از عبد القيس و بكر بـن  » اگر او را يارى ندهم خدا ترس نيستم«: كرده بودند خبر يافت و گفت

  »خواهى؟ حكيم چه مى«: رفت كه گفتبيشتر بودند به مدينة الرزق پيش ابن زبير   يسيانوائل كه ق
خواهم كه از اين غذا بخوريم و مطابق نوشته فيما بين عثمان را رها كنيد كه در دار االماره  مى«: گفت

دادم تـا   ر رضايت نمىبماند تا على بيايد، بخدا اگر بر ضد شما يارانى داشتم كه در همتان بكوبم، به اين مقدا
ايـد خونتـان حـالل     ايد بكشمتان كه شما در مقابل كسانى كه از برادران ما كشته در مقابل كسانى كه كشته

  »دانيد؟ ترسيد، چرا خونريزى را روا مي است، مگر از خداى عز و جل نمى
  »خون عثمان بن عفان رضى اهللا عنهدر مقابل «: گفت
  »ترسيد؟ د؟ مگر از دشمنى خدا نمىن را كشته بودناينها كه كشتيدشان عثما«: گفت

عثمـان ابـن حنيـف را رهـا     دهـيم و   تا على خلع نشود از اين غذا به شما نمـى «: بن زبير گفت عبداهللا
  »كنيم نمى

  »هد باشخدايا تو داور عادلى، شا«: حكيم گفت
  ».ديد دارد برودد ندارم هر كه ترمن درباره جنگ با اينان تردي«: آنگاه به ياران خويش گفت

يكى ضربتى به ساق پاى حكيم زد . سپس با آن جمع به جنگ پرداخت و جنگى سخت در ميانه رفت
حكيم ساق پاى خويش را بگرفت و بوى زد كه به گردنش خورد و از پاى در آمد و به حـال  . و آنرا قطع كرد

  »كى ترا كشت؟«: گذشت و گفتبر او آنگاه سوى وى رفت و بكشتش و بر او تكيه داد، يكى . مرگ افتاد
  ».متكايم«: گفت

  :وقتى پاى حكيم قطع شد شعرى به اين مضمون خواند: هذلى گويد
  وقتى عزم خويش را جزم كردم«

  بيم مدار! بپايم گفتم اى پاى
  »كه دست نيرومندم با من است

  .اشرف پسر حكيم و برادرش رعل بن جبله نيز با وى كشته شدند«: عامر گويد
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شما را بخدا آيـا پيمبـر خـدا    «: يكى در مسجد بصره پيش طلحه و زبير و آمد گفت: بى گويدعوف اعرا
  »به شما گفته است؟صلى اهللا عليه و سلم درباره اين سفرتان چيزى 

ولى شنيديم كـه پـيش شـما    » نه«: طلحه برخاست و پاسخ نداد و او زبير را قسم داد كه گفت«: گويد
  ».شما شويم ايم شريك هست كه آمدهدرمهايى 

هـزار سـوار   «: وقتى مردم بصره با طلحه و زبير بيعت كردنـد زبيـر گفـت   «: ابن عمر وابسته زبير گويد
پيش از آنكه به ما برسد  نيست كه با آنها سوى على روم يا شبيخونى بزنم يا صبحگاهى حمله برم شايد او را

  »بكشيم؟
  »اما كسى جواب نداد«: گويد

  »گفتم ت كه از آن سخن مىايس فتنهاين «: زبير گفت
  »كنى؟ نامى و بسبب آن جنگ مى مى اين را فتنه«: وابسته او گفت

بينيم، هيچ كارى نبود كه جاى پايم را در اثناى آن نديده باشم، جز  نگريم اما نمى واى بر تو مى«: گفت
  »رو به اقبال داريم يا به ادبار دانيم اين كار كه نمى

وقتى طلحه و زبير و عايشه رضى اهللا عنهم روان شدند طلحه را ديـدم، او  : علقمة بن وقاص ليثى گويد
اى «: ماليد، گفـتمش  مجلس خلوت را بيش از همه چيز دوست داشت ديدمش كه ريش خود را به سينه مى

ات  بيـنم كـه ريشـت را بـه سـينه      دانم كه مجلس خلوت را بيش از همه چيز دوست دارى و مى ابا محمد مى
  »چيزى آزرده خاطرى بنشين اگر از ميمالى

ايـم كـه همـديگر را     اى علقمه ما كه بر ضد ديگران همدل بـوديم اينـك دو كـوه آهـن شـده     «: گفت
  »جوييم، درباره عثمان كارى از من سر زده كه بايد به توبه آن خونم را در راه خونخواهى او بريزم مى

اى رخ داد جانشين تـو   حادثهه اگر تو كه ملك و عيال دارى محمد بن طلحه را پس بفرست ك«: گفتم
  »باشد

  ».دارد منع كنم ين راه قدم بر مىخواهم كسى را كه در ا نمى«: گفت
ـ  بهتر است بجاى مانى و اگر براى طلحه حادثه: پيش محمد بن طلحه رفتم و بدو گفتم«: گويد ود اى ب

  »به كار عيال و ملك او پردازى
  »بپرسمواهم درباره او از ديگران خ نمى«: گفت

  :وقتى عايشه به بصره آمد به زيد بن صوحان چنين نوشت: مجالد بن سعد گويد
اهللا عليه و سـلم، بـه   در مؤمنان و محبوب پيمبر خدا صلى از عايشه دختر ابو بكر ما«

نامه من به تـو رسـيد بيـا و مـا را در     وقتى اين : اما بعد. يد بن صوحانفرزند صميمى وى ز
  ».را از على بازداركنى كسان  ين نمىيارى كن، اگر چنكارمان 

  :زيد بدو نوشت: گويد 
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محبوب پيمبـر خـدا   بكر صديق رضى اهللا عنه  دختر ابىاز زيد بن صوحان به عايشه «
و به خانه خـويش بـاز گـردى مـن     اگر از اين كار كناره كنى : بعد اما. صلى اهللا عليه و سلم

  »كنم ترا رها مىهستم كه صميمى توام، و گر نه نخستين كسى فرزند 

   سخن از رهسپار شدن على بن ابى طالب سوى بصره

على در مدينه بود كه از كار عايشه و طلحه و زبير خبر يافت كـه آنهـا سـوى عـراق     : يزيد ضخم گويد
اند و با شتاب برون شد و اميد داشت كه به آنها برسد و بازشان گرداند اما چون به ربذه رسيد خبر يافت  رفته

اند و روزى چند در ربذه بماند و خبر يافت كه آن جمع آهنگ بصره دارند و آسوده خاطر شـد و   شدهكه دور 
و به آنها نوشت كه من شـما را از  » كوفه را بيشتر دوست دارم كه سران عرب جزو آنها هستند  مردم«: گفت

  .شهرها برگزيدم و اينك در راهم
  :فه نوشتعلى به مردم كو: عبد الرحمن بن ابى ليلى گويد

گيـرم   اقامت مـى د، من شما را برگزيدم و پيش شما بسم اهللا الرحمن الرحيم، اما بع«
پـيش مـن آيـد و يـاريم كنـد      پيمبر او را دوست داريد، هر كه  دانم خدا عز و جل و كه مى

  »تكليف خويش را انجام داده است دعوت حق را پذيرفته و
  .محمد بن عون را سوى كوفه فرستادعلى، محمد بن ابى بكر و : طلحة بن اعلم گويد

  .آمدند ابوموسىمردم براى مشورت درباره حركت پيش 
  ».ست كه حركت كنيد، خودتان دانيدراه آخرت اينست كه بمانيد و راه دنيا اين«: گفت ابوموسى

: گفـت  ابوموسى. به دو محمد رسيد و از او دورى گرفتند و سخنان درشت گفتند ابوموسىگفته : گويد
كنـيم تـا همـه قـاتالن      بخدا بيعت عثمان بگردن من و يار شماست، اگر بخواهيم جنگ كنيم، جنـگ نمـى  «

  ».عثمان هر كجا باشند كشته شوند
على در آخر ماه ربيع االول سال سى و ششم از مدينه برون شد و خواهر على بن عـدى كـه از   : گويد 

  :تيره عبد شمس بود شعرى به اين مضمون گفت
  ايا شتر على را پى كنخد«

  و حمل او را براى شتر مبارك مكن
  »يد كه على بن عدى همراه وى نيستبدان

اينـك  «: وقتى على در ربذه فرود آمد، جماعتى از مردم طى پيش على آمدند، بدو گفتند: شعبى گويد
خواهنـد بـه تـو     خواهند با تو حركت كنند و بعضى ديگر مى شان مى اند كه بعضى جماعتى از مردم طى آمده

  »سالم گويند
  ».ندگان فضيلت داده و پاداش بزرگخدا همه را پاداش نيك دهد، خدا مجاهدان را بر ما«: گفت
  »ايد؟ ما را چگونه ديده«: لى گفتآنگاه به نزد وى در آمدند، ع: گويد
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  »نيك و دلخواه همه«: گفتند
يش با مرتدان جنگ كرديد و زكات خوخدايتان پاداش نيك دهد كه به دلخواه اسالم آورديد و «: گفت

  ».را بتمام به مسلمانان داديد
كسانى هستند كه زبانشان آنچه ! اى امير مؤمنان«: آنگاه سعيد بن عبيد طايى بپا خاست و گفت: گويد

كنم و توفيق  تواند كرد، كوششى مى كند، بخدا زبان من آنچه را در دل دارم بيان نمى را در دل دارند بيان مى
جنگم و براى تو حقى قايلم كـه بـراى    من در نهان و عيان نيكخواه توام و همه جا با دشمنت مى. خداستاز 

  »م به سبب فضيلت و قرابت كه دارىهيچيك از مردم روزگارت قايل نيست
  ».را در خاطرت نهان است ادا كرد خدايت بيامرزاد زبانت آنچه«: على گفت

  .رحمت كندسعيد در صفين كشته شد، خدايش : گويد
وقتى على به ربذه رسيد آنجا بماند و محمد بن ابى بكر و محمد بن جعفر را سوى كوفـه  : محمد گويد

  :فرستاد و به آنها نوشت
رخ داده از شـما  ام و به سبب اين حادثه كـه   داده من شما را بر مردم شهرها ترجيح«

اصالح اين اسـت  . خيزيد و به پادين خدا باشيد و ما را كمك كنيد ياران . خواهم كمك مى
رد حـق را  هر كه ايـن را خواهـد و مـرجح شـما    خواهيم كه همه امت برادر شوند  ىكه ما م

  »بيزارى كرده و آنرا حقير شمرده هر كه از اين بيزار باشد از حقخواسته و مرجح شمرده و 
ه آنچـه  آن دو برفتند و على در ربذه بمانـد كـه آمـاده شـود و كـس سـوى مدينـه فرسـتاد كـ         : گويد

  :كسان به سخن ايستاد و گفت  خواست از مركب و سالح بدو پيوست و دستور خويش بداد و در ميان مى
بـه اسـالم عـزت    ت و كمى و دشمنى و دورى كه بود، خدا عز و جل ما را از پس ذل«

خواست چنين بودند كـه اسـالم   رادران كرد و مردم چندان كه خدا داد و رفعت بخشيد و ب
پيشوايشان بود تا اين شخص به دست ايـن قـوم   بود و حق در ميانشان بود و قرآن دينشان 

، بدانيد كه اين امـت  كه شيطان تحريكشان كرده بود تا ميان اين امت تباهى آرد كشته شد
چه شـدنى اسـت   شود چنانكه امتهاى پيشين پراكنده شدند، از شر آن پراكنده مىنيز بناچار 

  »بريم بخدا پناه مى
  :گر سخن كرد و گفتبار دي

شود كه از  فرقه مى، بدانيد كه اين امت هفتاد و سه ناچار آنچه شد نيست بايد بشود«
ايـد و   من پاى بند نباشـد، دانسـته  ه به من انتساب گيرد اما به عمل ايست ك همه بدتر فرقه

يريـد  ه گهدايت پيمبرتان صلى اهللا عليه و سلم بهريد، بدين خويش پاى بند باشيد از ا ديده
و هر چه را مبهم ديديد به قرآن عرضـه كنيـد و هـر چـه را رد     و از سنت وى پيروى كنيد 
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، خداى عز و جل را پروردگار خويش دانيد و اسالم را دين، و محمد را پيمبـر رد كنيد كرد، 
  »و قرآن را داور و پيشواى خويش

اعة بن رافع پيش وى بـه پـا   خواست از ربذه سوى بصره رود، پسر رف وقتى على مى: و هم محمد گويد
  »برى؟ خواهى و ما را كجا مى ه مىاى امير مؤمنان چ«: خاست و گفت

  »پذيرند و دعوت ما را اجابت كنندخواهيم و قصد داريم صلح است اگر از ما ب آنچه مى«: گفت
  »اگر اجابت نكردند؟«: گفت
  »يمكن دهيم و صبر مى كنيم و حقشان را مى با عذرشان رهاشان مى«: گفت
  »اگر راضى نشدند؟«: گفت
  »اشته باشند با آنها كارى نداريمتا بما كارى ند«: گفت
  »اگر كارى داشته باشند؟«: گفت
  »كنيم دفاع مى«: گفت
  »نيكو است«: گفت
ترا به كردار خشنود ميكنم چنانكه بـه گفتـار   «: و نيز حجاج بن غزيه انصارى بپا خاست و گفت: گويد

  :اين مضمون خواند و شعرى به» خشنودم كردى
  درياب درياب،«

  پيش از آنكه فرصت برود
  ما را به طرف اين صدا ببر

  »جانم نماند اگر از مرگ بترسم
  »دهم را انصار نام داده، نصرت مىبخدا عز و جل را كه ما «: سپس گفت

پرچم به دست محمـد بـن    .ابو ليلى بن عمرو بن جراح بر مقدمه وى بود. امير مؤمنان روان شد: گويد
بن عباس بر پهلوى راست بود، عمرو بن ابى سلمه يا عمرو بن سفيان بن عبـد االسـد بـر     عبداهللاحنفيه بود، 

  :خواند پهلوى چپ بود على با هفتصد و شصت كس حركت كرد رجز خوان وى رجزى به اين مضمون مى
  پرستوان برويد و شتاب كنيد«

  كه وقت رفتن است
  به نيكى برسيدنكو گوييد تا 

  ».بجنگيدو با طلحه و زبير 
رفت، على بر شتر سرخ رنگ خويش بـود و اسـب تيـره رنگـى را يـدك       رجز خوان، پيشاپيش على مى

  .كشيد مى
  »اينان كيانند؟« :در فيد جوانى از بنى سعد بن ثعلبه بنام مره به جمع برخورد و گفت: گويد



144  http://bertrandrussell.mihanblog.com   خ طبرييترجمه تار 

 

  »نامير مؤمنا«: گفتند
  »پر از خون نفوس فانىريست فانى، سف«: گفت

  »نامت چيست؟«: على اين را بشنيد و او را پيش خواند و گفت
  »مره«: گفت
  »ا معاشت را تلخ كند، كاهن قومى؟خد«: گفت
  »نه، اثر بينم«: گفت

  .وقتى در فيد فرود آمد، مردم اسد و طى پيش وى آمدند و خويشتن را بر او عرضه كردند
  ».اجران بسندى خويش بمانيد كه مهبه جا«: گفت
  »كيستى؟« :پيش از حركت على، يكى از مردم كوفه به فيد آمد كه بدو گفت: گويد
  »عامر بن مطر ليثى شيبانى«: گفت
  »چه خبر دارى؟«: گفت

  .از او پرسيد ابوموسىگفت تا درباره  مرد شيبانى با وى خبر مى
مرد ايـن كـار    ابوموسىاهى وخ مرد اين كار است و اگر جنگ مى ابوموسىخواهى  اگر صلح مى«: گفت

  ».نيست
  ».خواهم كه صلح به ما باز گردد ىبه خدا جز اين نم«: گفت
  ».خير را با تو گفتم«: گفت
  .آنگاه مرد شيبانى خاموش ماند و على نيز خاموش ماند: گويد

عثمان بن حنيف كه موى سر و ريش و ابروان وى را كنده بودند در ربذه پيش : محمد بن حنفيه گويد
  »ريش پيش تو آمدم مرا با ريش فرستاده بودى و بى! اى امير مؤمنان«: على آمد و گفت

دار شـدند و مطـابق قـرآن عمـل      پاداش و نيكى يافتى، پيش از من دو كس كار مردم را عهـده «: گفت
ير نيز ها، پس از آن با من بيعت كردند، طلحه و زب ها بود و عمل دار شد و گفته كردند، پس از آن سومى عهده

عجيب است كه از ابـو بكـر و عمـر    . بيعت كردند، آنگاه بيعت مرا شكستند و كسان را بر ضد من بر انگيختند
دانند من از گذشتگان كمتر نيستم، خدايا قصدشان را بـى   كنند، بخدا مى كردند و مخالفت من مى اطاعت مى

  »اثر كن و منظورشان را بسر مبر و اعمالشان را كيفر ده
وقتى على به ثعلبيه رسيد از سر گذشت عثمان بن حنيف و نگهبانان وى خبر يافت و به : ويدمحمد گ 

خدايا مرا از بليه كشتن مسلمانان كه طلحه و زبير بدان «: سخن ايستاد و خبر را با قوم در ميان نهاد و گفت
  »ار و همه ما را از آن محفوظ داراند مصون د دچار شده

اهللا اكبر، «: يد از سرنوشت حكيم بن جبله و قاتالن عثمان خبر يافت و گفتو چون به اساد رس«: گويد
  :كند و اين آيه را خواند اند كى مرا از آنها خالص مى اينك كه طلحه و زبير انتقام خويش را گرفته
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لِ أَنْ  « تابٍ من َقبـإِلَّا في ك ُكمال في أَْنفُس ضِ وةٍ في الْأَريبصمن م ـ  ما أَصاب رَأَهـا إِنَّ ذللَـى اهللا  َنبع ك
  »22: 57يسيرٌ 

اى بوده كـه ايـن    هر مصيبتى در زمين افتد يا بجانهاتان رسد پيش از آنكه خلقش كنيم در نامه: يعنى
  .براى خدا آسان است

و چون به ذى قار رسيدند، عثمان بن حنيف پيش وى آمد كه در صورتش مو نبود و چـون علـى او را   
ك كه پيش ما باز آمده جوان اين وقتى از پيش ما رفت پير بود و اين«: ياران خويش نگريست و گفتبديد به 

  ».است
از سرنوشت قوم ربيعه و اينكه عبد . و همچنان در ذى قار بماند كه در انتظار محمد و محمد بود: گويد

تيره ربيعه است و در همه ربيعـه   عبد القيس نيكوترين :اند خبر يافت و گفت القيس برون آمده و بر راه مانده
  :آنگاه شعرى به اين مضمون خواند. نكويى هست

  دريغ از ربيعه«
  ربيعه شنوا و مطيع

  ه حادثه پيش از من به آنها رسيدك
  على دعوتى شنيدنى كرد

  »ه به سبب آن منزلتى رفيع يافتندك
همان جواب داد كه به مردم طى خواستند با وى حركت كنند و به آنها  مردم بكر بن وائل نيز مى: گويد

  .و اسد داده بود
دادند و دستور وى را  ابوموسىو چون محمد و محمد به كوفه رسيدند و نامه امير مؤمنان را به «: گويد

: تنـد رفتنـد و گف  ابوموسـى با مردم در ميان نهادند و جوابى نشنيدند، شبانگاه گروهـى از خردمنـدان پـيش    
  »درباره رفتن چه راى دارى؟«

ايد اين وضع را پيش آورد كه  بايد داشت نه امروز، آن سستى كه در گذشته كرده ديروز راى مى«: گفت
  ».رفتن، راه دنياست، انتخاب كنيدبجاى ماندن راه آخرت است و : بينيد، دو چيز مانده مى

  .درشتى كردند ابوموسىپس هيچكس حركت نكرد و دو فرستاده خشمگين شدند و با 
بخدا بيعت عثمان به گردن من و گردن يار شماست، اگر ناچـار بايـد جنـگ كـرد بـا      « :گفت ابوموسى

  ».عثمان هر كجا باشند يكسره شود كنيم تا كار قاتالن كسى جنگ نمى
على با اشتر بيرون . فرستادگان سوى على رفتند و در ذى قار بدو رسيدند و خبر را با وى بگفتند: گويد

  .فه شتاب داشتشده بود كه براى رسيدن به كو
كنى سپرده است،  را تو ترتيب دادى كه در همه چيز دخالت مى ابوموسىكار ! اى اشتر«: به اشتر گفت

  »اى سامان بده ا به تباهى افكندهبن عباس برويد و آنچه ر عبداهللاتو و 
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ام كـردن  سخن كردند و براى ر ابوموسىبن عباس با اشتر برفتند و به كوفه رسيدند و با  عبداهللا: گويد
ا بـودم و  من در حادثه جرعه با شـم «: به مردم كوفه گفت ابوموسى. وى از بعضى مردم كوفه كمك خواستند

  »اكنون نيز با شما هستم
ياران پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم ! اى مردم«: آنگاه مردم را فراهم آورد و با آنها سخن كرد و گفت

اند، بهتر دانند، شما را  عز و جل و كار پيمبر را از آنها كه با وى نبوده اند كار خدا كه در جنگها همراه وى بوده
كنيم، راى درست آن بود كه سلطه خدا را سبك مشماريد و بر خـدا عـز و    بر ما حقى هست كه اينك ادا مى

جل جرات مياريد، راى درست ديگر اين بود كه هر كه را از مدينه سوى شما آمد بگيريد و پس فرسـتيد تـا   
همسخن شوند و به تكلف وارد اين كار مشويد كه آنها بهتر از شما ميدانند صالحيت امامت با كيست، اينـك  

ايست گر، كه در اثناى آن خفته از بيدار بهتر و بيدار از نشسته بهتر، و نشسته از ايستاده  كه چنين شده فتنه
هـا   ، شمشـيرها را در نيـام كنيـد، و سـر از نيـزه     هاى عرب باشيد اى از مايه بهتر، و ايستاده از سوار بهتر، مايه

برگيريد و زه كمانها را ببريد و مظلوم و محنت ديده را پناه دهيد تا وضـع بهتـر شـود و ايـن فتنـه از ميـان       
  » .برخيزد

چون ابن عباس با اين خبر پيش على بازگشت، حسن را پيش خواند و روانه كـرد، عمـار   : محمد گويد
  »اى اصالح كن ه را به تباهى دادهبرو و آنچ«: فرستاد و بدو گفت بن ياسر را نيز با وى

نخستين كس كه پيش آنها آمد مسروق بن اجدع بود . هر دو برفتند تا وارد مسجد كوفه شدند«: گويد
  »ليقظان براى چه عثمان را كشتيد؟اى ابو ا«: كه رو به روى عمار آمد و گفت

  ».زد گفت و كتكمان مى مىبراى آنكه به عرض ما ناسزا «: گفت
گـر صـبورى كـرده بوديـد     بخدا اين عقوبت كه كرديد همانند آن نبود كه تحمل كرده بوديد، ا«: گفت

  ».نكوتر بود
اى ابو اليقظان تو «: بيامد و حسن را بديد و پيش خود نشانيد و رو به عمار كرد و گفت ابوموسىآنگاه 

  ».تن را با بدكاران قرين كردىويشنيز جزو كسان بر امير مؤمنان تاختى و خ
  ».چنين نكردم اما بدم نيامد«: فتگ

چرا مردم را از ما باز ميـدارى،   ابوموسىاى «: كرد و گفت ابوموسىحسن گفتگوى آنها را بريد و رو به 
  »ند امير مؤمنان نگران نبايد بودخواهيم و از كسى همان بخدا ما بجز صلح نمى

، راست گفتى اما مشورت گوى امانتدار است از پيمبر خداى صـلى اهللا  پدر و مادرم فداى تو باد«: گفت
اى خواهد بود كه در اثناى آن نشسته از ايستاده بهتر است و ايستاده از  فتنه: گفت عليه و سلم شنيدم كه مى

  :گفته خداى عز و جل ما را برادران كرده و مال و خونمان را حرمت داده و .رونده بهتر و رونده از سوار بهتر
ْن   « نْ تَـراضٍ مـ ةً عـجارلِ إِلَّا أَنْ تَُكونَ تِباْلباط نَُكميب والَُكمُنوا، ال َتأُْكُلوا أَمينَ آما الَّذهال َتْقُتلُـوا  يا أَي و ُكم

  »29: 4كانَ بُِكم رحيماً أَْنفُسُكم إِنَّ اهللا 
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اى، باشد بتراضى شما،  خودتان بناحق مخوريد مگر معاملهشما كه ايمان داريد اموالتان را ما بين : يعنى
  :خودتان را نكشيد كه خدا با شما رحيم است و هم او عز و جل گفته

ذاباً عظيمـاً   و من يْقتُلْ مؤْمناً مَتعمداً َفجزاؤُه جهنَّم خالداً فيها و َغضب اهللا عَليه و َلعَنه و أَعد َل« عـ 4ه :
93«  

باشد و خدا بر او غضـب    و هر كه مؤمنى را بعمد بكشد سزاى او جهنم است كه جاودانه در آن«: يعنى
  ».عذابى بزرگ براى او مهيا دارد آرد و لعنتش كند و

اين سخن را خاص او ! اى مردم«: عمار خشمگين شد كه اين سخن را خوش نداشت، برخاست و گفت
  ».اشى بهتر از آنكه ايستاده باشىته بگفته كه تو در اثناى فتنه نشس

 خاموش باش، ديروز با غوغاييـان بـودى و  ! اى بنده«: يكى از مردم بنى تميم برخاست و به عمار گفت
  »كنى؟ اينك با امير ما سفاهت مى

مردم را از همـديگر بداشـت، آنگـاه     ابوموسىزيد بن صوحان و گروه وى برجستند و كسان برجستند، 
ر رسيد، مردم آرام شدند، در اين وقت زيد كه بر خرى نشسته بود بدر مسجد آمـد و دو نامـه   برفت تا به منب

نامه مردم را جسته بود و به نامه خويش پيوسته بود . عايشه را كه به او و مردم كوفه نوشته بود همراه داشت
  :و هر دو را آورده بود كه نامه خاص و نامه عام با وى بود كه چنين بود

، مگر براى تعقيب قاتالن هايتان بنشينيد جاى مانيد و در خانهه د، اى مردم، باما بع«
  »عثمان

اند  اند، باو دستور داده اند به ما نيز دستورى داده به عايشه دستورى داده«: و چون نامه را بسر برد گفت
ور داشته بما دستور داده و وى آنچه را دست. اند جنگ كنيم تا فتنه نماند اش بماند، به ما دستور داده در خانه

  ».ايم پيش گرفته ما دستور داشته كارى را كه
در  -زيد از مردم عبد القيس بود و از مردم بحرين نبود -اى عمانى«: شبث بن ربيعى برخاست و گفت

جلوال دزدى كردى كه دستت را بريدند، خالف مادر مؤمنان كردى كه خدايت بكشد، دستور عايشه همانست 
  »ريزى دگار كعبه، مردم را بهم مىستور داده كه ميان مردم صلح آريد، چنين گفتى، اما قسم بپروركه خدا د

هاى عرب شـويد كـه    اى از مايه اى مردم، اطاعت من كنيد كه مايه«: بپا خاست و گفت ابوموسىآنگاه 
يـه و سـلم آنچـه را    محمـد صـلى اهللا عل    ستمديده به شما پناه آرد و ترسان ميان شما امان يابـد، مـا يـاران   

دانيم كه فتنه وقتى بيايد شبهه انگيزد و چون برود روشن شود، اين فتنه، رنـج آور اسـت    ايم بهتر مى شنيده
چون درد شكم كه با باد شمال و جنوب و صبا و دبور آيد و ناگهان آرام شود و كس نداند از كجا آمد و مـرد  

ها را  ها را كوتاه كنيد، تيرها را بگذاريد و زه نيام كشيد، نيزه شمشيرها را در. مسكين را چنان وا گذارد كه بود
هايتان بنشينيد، اگر قرشيان مصر باشند كه از خانه هجرت در آيند و از مردم واقف بامور  پاره كنيد و در خانه

خالفت دورى كنند بخودشان وا گذاريدشان كه دريدگى خويش را رفو كنند و شكاف خود را پر كننـد، اگـر   
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اند روغنشان در مشك خودشان  اند و اگر نكنند براى خودشان بليه آورده چنين كنند به سود خويش كوشيده
 از من اندرز خواهيد نه دغلكارى، اطاعت من كنيد تا دين و دنياتان بسالمت ماند و هر كه اين فتنه. ريزد مى

  ».را پديد آورد به آتش آن بسوزد
فرات را از راه خـود بـاز   ! بن قيس عبداهللاى «: بلند كرد و گفتزيد برخاست و دست بريده خويش را 

آيد برش گردان تا به آنجا كه آمده پس رود، اگر اين كار توانى كرد توان اين كـار نيـز    گردان، از آنجا كه مى
  :خواهى داشت، از كارى كه توان آن ندارى دست بدار آنگاه اين دو آيه قرآن را خواند

 بسْفَتُنونَالم، أَ حال ي مه نَّا وُقوُلوا آمْترَُكوا أَنْ يأَنْ ي نَّ اهللا   . النَّاسلَمعَفلَـي ِهملينَ من قَـبَفَتنَّا الَّذ َلقَد و
  .3 -1: 29الَّذينَ صدُقوا و َليعلَمنَّ الْكاذِبينَ 

گوينـد ايمـان داريـم رهـا شـوند و       اينكـه ) صرف(اند به  ميم، مگر اين مردم پنداشته. الم. الف«: يعنى
انـد معلـوم    كسانى را كه پيش از ايشان بودند امتحان كرديم تا خدا كسانى را كه راست گفته. امتحان نشوند

  ».و دروغگويان را نيز معلوم كند كند
سوى امير مؤمنان و سرور مسلمانان رويد، همگان سوى او حركت كنيد كه كار درسـت  «: سپس گفت

  »كرده باشيد
من خير خواه و دلسوز شمايم و ميخـواهم كـه راه صـواب گيريـد و     «: قعقاع بن عمرو برخاست و گفت

گويـد،   گويد اگر ميسر باشد، اما آنچه زيد مى گويم، كار درست همانست كه امير مى سخنى درست با شما مى
خالـت كـرده از فتنـه بـاز     زيد در اين كار بوده و نيكخواهى از او مجوييد، كسى كه در فتنه دويده و در آن د

گفتار درست اينست كه ناچار زمامدارى بايد كه كار مردم را به نظام آرد و ظالم را بداود و مظلوم را . دارد نمى
ر را از خواند، حركت كنيـد و كـا   كند كه به صلح مى نيرو دهد، اينك على زمامدار است و دعوت منصفانه مى

  ».نزديك ببينيد و بشنويد
اى مردم براى كار و اين مردم زمامدارى بايد كه ظالم را دفع كند و به مظلـوم كمـك   «: سيحان گفت

وى . كند كه در كار ميان وى و يارش بنگريـد  كند و مردم را به جماعت آرد، اينك زمامدار شما دعوتتان مى
  »ت بيايد كه ما به سوى وى روانيمامين است و بكار دين داناست، هر كه آمد نيس

ايـن پسـر عـم    «: تندى نرم شد و چون سيحان سخن بسر برد، وى به سخن آمد و گفـت  عمار از پس
شـهادت ميـدهم كـه    . كند پيمبر خداست و شما را براى مقابله با همسر پيمبر خدا و طلحه و زبير دعوت مى

  ».باز بنگريد و همراه آن بجنگيد عايشه در دنيا و آخرت همسر پيمبر است، در كار حق بنگريد و
د كسـى كـه   گويى اهـل بهشـت اسـت و بـر ضـ      حق با كسى است كه مى! اى ابو اليقظان«: فتيكى گ

  »گويى اهل بهشت است نمى
  .حسن بن على گفت اى عمار بس كن كه از هر كسى كارى ساخته است
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اى مردم به نداى امير خويش پاسخ گوييد و سـوى برادرانتـان حركـت    «: آنگاه حسن برخاست و گفت
راى اين كار روان شوند بخدا اگر خردمندان بدان پردازنـد بـراى حـال و بعـد بهتـر اسـت       كنيد بايد كسانى ب

  ».ما را در بليه مشترك كمك كنيد دعوت ما را بپذيريد و
: رفتنـد و گفتنـد    در اين هنگام گروهى از مردم طى پـيش عـدى  . مردم به نرمى گراييدند و پذيرفتند

  »دهى؟ چه رأى دارى و چه دستور مي«
  »كنند؟ ببينيم مردم چه مى«: گفت

ايـم و مـا را بسـوى     ما با اين مرد بيعت كـرده «: و چون سخنان حسن و ديگران را با وى بگفتند گفت
  ».ه بزرگ بنگريم، برويم و ببينيمكارى شايسته ميخواند كه در اين حادث

كرده و پسر وى امير مؤمنان ما را خوانده و فرستادگان سوى ما روانه «: هند بن عمرو برخاست و گفت
پيش ما آمده، بگفته او گوش دهيد و دستور وى را كار بنديد و سوى خليفه خويش رويد و با وى در اين كار 

  ».و با راى خويش او را كمك دهيد بنگريد
اى مردم، دعوت امير مؤمنان را بپذيريـد و سـوى او حركـت كنيـد،     «: حجر بن عدى برخاست و گفت

  ».شمايم بياييد كه من نخستين
  .آنگاه اشتر برخاست و از سختى جاهليت و رفاه اسالم سخن آورد و از عثمان ياد كرد

خاموش باش كه خدايت زشت بدارد سـگى را ول  «: مقطع بن هيثم عامرى بكائى برخاست و بدو گفت
  .و مردم برجستند و او را بنشانيدند» اند كه عوعو كند كرده

ا تحمل نخواهيم كرد كه پس از اين كسى از پيشـوايان مـا   به خدا م«: مقطع بار ديگر برخاست و گفت
بنظر ما على با كفايت است، بخدا، اين شايسته على نيسـت كـه كسـى در مجـالس مـا زبـان       . ببدى ياد كند
  ».كنند رو كنيد رى كه دعوتتان مىدرازى كند بكا

  »گويد پير راست مى«: حسن گفت
ر كـه  خواهد بر مركب همراه مـن بيايـد و هـ    كه مىكنم، هر  اى مردم، من حركت مى«: و هم او گفت

  ».خواهد از راه آب بيايد مى
از راه آب رفتند مردم هر  نه هزار كس با وى برون شدند، بعضى راه دشت گرفتند و بعضى ديگر: گويد

  .شش هزار كس راه دشت گرفتند و دو هزار و هشت صد كس از راه آب روان شدند. ناحيه سرى داشتند
 -آيـا ايـن دو مـرد    ابوموسىاى «: رفت و گفت ابوموسىعبد خير خيوانى پيش : گويد بداهللاعاسد بن  

  »اند؟ با على بيعت كرده -و زبير يعنى طلحه
  »آرى«: گفت
  »رده كه شكست بيعت وى را روا كندعلى كارى ك«: گفت
  »دانم نمى«: گفت
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نامى بر كنار مانده  كه آنرا فتنه مى كنيم تا بدانى، مگر كسى از اين فتنه هرگز ندانى ما ولت مى«: گفت
اند، معاويه بشام است و گروهى ديگـر   على بيرون كوفه است، طلحه و زبير در بصره: اند چهار گروه شده. است

  ».روند نگ دشمن نمىگيرند و به ج اند كه در آنجا غنيمت نمى در حجاز مانده
  »اند و اين فتنه است بهتر از همهآنها «: گفت ابوموسى

  »دغلى بر تو چيره شده ابوموسىى ا«: بد خير گفتع
اى امير مؤمنان من پيش از رفتن اين دو كس يكى را پيش مردم «: اشتر پيش على رفت و گفت: گويد

اين دو تن شايسته آنند كه كارها به دسـت آنهـا بـدلخواه تـو     . كوفه فرستادم و كارى نساخت و از پيش نبرد
اى امير مؤمنان كه خدايت مكـرم بـدارد اگـر مـرا از پـى آنهـا       . بر خواهد شددانم چه خ اما نمى. انجام گيرد

هيچكس از آنها مخالفت مـن   كنند و اگر سوى آنها روم اميدوارم كه بفرست كه مردم شهر از من اطاعت مى
  ».نكند

  »برو«: على گفت
بـه هـر قبيلـه كـه      اشتر برفت تا به كوفه رسيد، مردم در مسجد اعظم فراهم آمده بودند، اشتر«: گويد

گفت همـراه مـن بطـرف     كرد و مى گذشت و جمعى از آنها را در انجمنى يا مسجدى ميديد دعوتشان مى مى
در مسـجد   ابوموسـى و بزور وارد آنجـا شـد،     دانى قصر بياييد، پس با گروهى از مردم به قصر رسيد صالح مى

  .داشت مى كرد و مردم را باز بود و سخن مى ايستاده
ايست كور و كر كه سر برداشته و در اثنـاى آن خفتـه از نشسـته بهتـر،      اين فتنه! اى مردم«: گفت مى

ايست كه چـون   نشسته از ايستاده بهتر، ايستاده از رونده بهتر، رونده از دونده بهتر و دونده از سوار بهتر، فتنه
ما گـروه  . كند يران مىآور است كه از محل امان آمده و خردمند را چون كودك خردسال ح درد شكم محنت

  ».برود روشن شود ياران محمد صلى اهللا عليه و سلم از كار فتنه بهتر واقفيم، وقتى بيايد شبهه آرد و چون
  »ا كناره كن و از منبر ما دور شواز كار م! مادر بى«: گفت كرد، حسن مى سخن مى ابوموسىعمار با 

  »اى؟ عليه و سلم شنيدهاين را از پيمبر خدا صلى اهللا «: گفت عمار بدو مى
  »اينك دستم در گرو اين سخنان است«: گفت ابوموسى 

فتـه باشـى بهتـر كـه     پيمبر خدا اين سخنان را خاص تو گفته، گفته تو در اثناى فتنـه خ «: عمار گفت
  ».ايستاده باشى

  ».در افتد و مكابره كند زبون كندخدا كسى را كه با وى «: سپس عمار گفت
گفت كه غالمـان   اين سخنان مى ابوموسىبه خدا آن روز در مسجد بودم، عمار با : ابو مريم ثقفى گويد

  ».صر آمد و ما را بزد و برون كرداينك اشتر كه به ق! ابوموسىزدند كه اى  پيش دويدند و بانگ مى ابوموسى
از قصـر بـه در رو كـه خـدا     ! مادر فرود آمد و وارد قصر شد، اشتر به او بانگ زد كه بى ابوموسى«: گويد

  ».اى از روزگار قديم منافق بوده جانت را بدر كند كه
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  »تا شب مهلتم ده«: گفت
  »اشد، امشب در قصر نخواهى خفتب«: گفت
كـرد و از قصـر بيرونشـان      پرداختند، اما اشتر منعشان ابوموسىمردم در آمدند و به غارت لوازم : گويد
  .و مردم دست از او بداشتند» بيرونش كردم«: كرد و گفت

  توقف امير مؤمنان در ذى قار

وقتى مردم كوفه به ذى قار رسيدند على با جماعتى و از جملـه ابـن عبـاس بديدشـان و     : شعبى گويد
عجمـان و شاهانشـان را ببرديـد و جماعتهاشـان را      شـما شـوكت  ! اى مردم كوفه«: خوش آمد گفت و گفت

پراكنديد كه ميراث آنها به شما رسيد و ناحيه خويش را توانگر كرديد و مردمان را بر ضد دشمنانشان يـارى  
خواهيم و اگـر   ام كه همراه ما برادران بصرى را ببينيد، اگر باز آمدند همين است كه مى داديد، دعوتتان كرده

گيريم تا تجاوز آغاز كنند و كارى را كه موجب اصالح باشد بـر   كنيم و از آنها كناره مى ارا مىاصرار كردند مد
  ».ى جز به كمك خدا نيستداريم ان شاء اهللا كه نيروي تباهى مرجح مى

هفت هزار و دويست كس در ذى قار فراهم آمدند، مردم عبد القيس بتمامى در راه ميان على و : گويد
و انتظار وى را داشتند، اينان چند هزار كس بودند، دو هـزار و چهارصـد كـس نيـز بـر آب      مردم بصره بودند 

  .بودند
وقتى جمع آمده از كوفه به ذى قار رسيدند، على، قعقـاع را پـيش خوانـد و او را سـوى     : محمد گويد 

ه الفـت و جماعـت   اين دو مرد را ببين و بـ « :قعقاع از جمله ياران پيمبر بوده بود، بدو گفت. بصريان فرستاد
  ».ن و خطر تفرقه را به آنها بگوىدعوتشان ك

  »ام چه خواهى كرد؟ درباره مطالبى كه گويند و دستورى درباره آن نداده«: آنگاه بوى گفت
گوييم و چون چيزى پيش آورند كه راى ترا درباره آن ندانيم، درباره  اى با آنها مى آنچه را گفته«: گفت

  ».سخن كنيم  بينيم شنويم و مناسب مى چه مىآن بنگريم و باقتضاى آن
  »ساخته استاين كار از عهده تو «: گفت
: قعقاع سوى بصره روان شد و چون آنجا رسيد از عايشه آغـاز كـرد و بـه او سـالم كـرد و گفـت      : گويد

  »اى؟ براى چه سوى اين واليت آمده! مادرجان«
  »پسركم براى اصالح ميان مردم«: گفت
  »، تا گفتگوى من و آنها را بشنوىو زبير بيايند بفرست طلحه«: گفت
  »ستاد كه آنها بيامدندپس عايشه كس فر: گويد

من از مادر مؤمنان پرسيدم براى چه به اين واليت آمده، گفت پسركم براى اصالح ميان «: قعقاع گفت
  »گوييد آيا موافقيد يا مخالف؟ مىمردم، شما چه 

  »موافقيم«: گفتند
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م از اصـالح  يد طريقه اين اصالح چيست، بخدا اگر بدانيم به اصالح آييم و اگر ندانيبه من بگوي«: گفت
  »دور مانيم

ت و اگر عمل شود احيـاى قـرآن   كار قاتالن عثمان است كه اگر رها شود، رها كردن قرآن اس«: گفتند
  »است

كارتـان بـه   شما قاتالن عثمان را كه جزو مردم بصـره بودنـد كشـتيد و پـيش از كشـتن آنهـا       «: گفت
استقامت از امروز نزديكتر بود، ششصد مرد يكى كم را كشتيد و شش هزار كس به سبب آنها به خشم آمدند 
و از شما كناره گرفتند و از پيش شما برفتند به طلب آن يكى كه جان به در برد يعنى جرقوص بن زهيز بـر  

ايد و اگر با آنهـا و آن   ريد قرآن را واگذاشتهآمديد و شش هزار كس به حمايت او برخاستند كه اگر او را واگذا
. گريزيد اند بجنگيد و به شما غالب شوند نتيجه كار بدتر از آن شود كه از آن مى گروه كه از شما كناره گرفته

اند، چنانكه اين  ايد كه به يارى اين جمع و جنگ شما فراهم شده شما مردم مضر و ربيعه را به حميت انداخته
  .اند يارى مرتكبان آن حادثه بزرگ و آن گناه عظيم فراهم آمدهجمع نيز به 

  »گويى چه بايد كرد؟ مى«: يشه گفتعا
عالج اين كار تسكين آوردن است كه چون تسكين آمد اين جمع پراكنده شود، اگر شما با مـا  «: گفت

گر اصرار كنيد و بـه  بيعت كنيد نشان خير است و آثار رحمت و گرفتن انتقام آن مرد و عافيت و سالمت، و ا
عافيـت را  . ها بر اين امت افكنـده اسـت   تكلف گراييد نشان شر است و از دست رفتن انتقام و اينكه خدا فتنه

ايد به معرض بليه مرويـد و مـا را بـه     ور شويد كليد خير باشيد چنانكه از پيش بوده مرجح دانيد تا از آن بهره
گويم و بيم دارم كـار   اى در آرد، بخدا قسم اين سخن با شما مىمعرض آن نبريد كه هم ما و هم شما را از پ

سامان نيابد تا خدا اين امت را كه كارش آشفته و اين حادثه بر آن فرود آمده به محنت افكند كه اين حادثه 
را آسان نبايد گرفت كه چون كارهاى ديگر نيست و چنان نيست كه يكى يكى را كشته باشد يا گروهى يكى 

  ».اى يكى را كشته باشند هبيلرا يا ق
و باشد اين كـار بـه   نكو گفتى و صواب آوردى، باز گرد، اگر على بيايد و راى وى نيز همانند ت«: گفتند
  ».اصالح گرايد
كسـانى  : قعقاع پيش على بازگشت و قضيه را به او خبر داد كه پسنديد و قوم در راه صلح بودند: گويد

آمدند، فرستادگان قبيله تميم و بكـر   تادگان بصره در ذى قار پيش على مىبه نارضايى و كسانى به رضا، فرس
اند  پيش از بازگشتن قعقاع پيش وى آمده بودند تا راى برادران كوفى خويش را بدانند كه به چه منظور آمده
ى و بگويند كه دل بصلح دارند و انديشه جنگ ندارند و چون تميميان و بكريان كوفه مقصود عشيرگان بصـر 

گفتند و آنها را پيش على بردند و خبر بصريان را با  خويش را بدانستند و كوفيان نيز سخن همانند ايشان مى
على از جرير بن شرش درباره طلحه و زبير پرسيد كه نهان و عيان كارشان را بگفت و شعرى بـه  . وى بگفتند

  :اين مضمونه تمثيل خواند ب
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   پيام رسانى سوى بنى بكر فرست« 
  سوى بنى كعب راه نيستكه 

  »گردد ستم شما به خودتان باز مى و بگو كه
  :على نيز به تمثيل شعرى خواند به اين مضمون

  مگر ابو سمعان نداند كه ما«
  زنيم پير كوشا همانند ترا پس مى

  كه عقلش از جنگ خيره شود
  پا خيزد و بيهوده بانگ زندچنانكه ب

  جمع بكريان از خزاعه دفاع كرد
  »ى سراقه مدافع ندارىاما تو ا

گفـت از   زياد بن ايوب، كتابى پيش من آورد كه روايتها در آن بود از مشايخى كـه مـى  : ابو جعفر گويد
اى را نخواند، از جمله چيزها كه بـه نـزد مـن نخوانـد و از      اى از آنرا به نزد من خواند و پاره آنها شنيده و پاره

در ايام عثمان بن عفان بخواب ديدم كه مردى كه زمامـدار  : روى آن نوشتم چنين بود كه كليب جرمى گويد
رفتنـد و قصـد وى    امور مردم بود بر بستر خويش بيمار بود و به نزديك سر او زنى بود و كسان سوى او مـى 

من اين خواب را . كردند، اما نكرد و بيمار را گرفتند و كشتند داشتند، اگر زن كسان را باز داشته بود بس مى
و . دانسـتند كـه چيسـت    كردند و تعبير آن را نمـى  كردم كه شگفتى مى و حضر براى كسان نقل مىدر سفر 

  »كليب خواب تو«: ياران ما گفتند گشتيم كه خبر يافتيم و چون عثمان كشته شد، از غزا باز مى
و مـردم  » اينك طلحه و زبير كه مادر مؤمنان نيز همراهشان است«: و چيزى نگذشت كه گفتند: گويد

ه از اينكه وى اند و توب گفتند كه به خونخواهى عثمان آمده از اين به وحشت افتادند و شگفتى كردند، آنها مى
  .اند را يارى نكرده

در مورد سه چيز بر عثمان خشم آورده بوديم، بكار گماشتن جوانـان، قـرق و كتـك    «: گفت عايشه مى
شكسـتن حرمـت   : يمايد خشم نيـار  مرتكب شده شما زدن با تازيانه و عصا، انصاف نيست اگر در سه مورد كه

  »ماه و شهر و خون
  »ى بيعت نكرديد و پيرو او نشديد؟مگر با عل«: مردم گفتند

  »ر گردن ما بود كه چنين كرديمشمشير ب«: گفتند
قوم ما به من و دو تن ديگر گفتند پيش على و ياران او رويد » .اينك على نزديك شماست«: گفته شد

  ».كه واقع آنرا ندانيم پرسش كنيدين كار و درباره ا
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و ما برفتيم و چون به اردوگاه نزديك شديم، مردى نكو منظر نمودار شد كه بر اسـترى بـود بـه    : گويد
سوار » يادتان هست كه از زنى با شما سخن كردم كه نزديك سر زمامدار بود، اين همانند اوست«: يارم گفتم

  »ايستيد، وقتى مرا ديد چه گفتيد؟ب«: نزديك ما رسيد گفت بدانست كه از او سخن داريم و چون
مهابـت او مـا را گرفـت و بـا وى     . ما منكر شديم و او بانگ زد كه تا به من نگوييد نخواهيد رفت: گويد

اين «: نزديك ما بود گفتم بيكى از مردم اردو كه» .اى بخدا خوابى شگفت ديده«: گفت بگفتيم، او برفت و مى
  »كيست؟

و ما بدانستيم كـه آن زن نيـز عايشـه بـوده و كـار وى را بيشـتر نـاخوش        » محمد بن ابى بكر«: گفت
  .داشتيم

من گوشه «: آنگاه پيش على رفتيم و به او سالم گفتيم و درباره وضع، از او پرسش كرديم، گفت: گويد
كه خوش نداشتم و اگـر در  گير بودم، مردم بر اين مرد تاختند و او را بكشتند، آنگاه مرا به خالفت برداشتند 

پذيرفتم آنگاه دو كس مخالفت آغاز كردند كه آنهـا را بيـاوردم و از آنهـا پيمـان      كار دين بيمناك نبودم نمى
گرفتم سپس اجازه دادم به عمره بروند و آنها پيش مادر خودشان، همسر پيمبر خدا صـلى اهللا عليـه و سـلم    

ند به او روا داشتند و او را به معـرض كـارى آوردنـد كـه حـق      پسنديد رفتند و كارى را كه به زنان خود نمى
  ».را پاره نكنند نداشتند و سزاوار نبود، من از پى ايشان آمدم كه در اسالم شكاف نيارند و جماعت

دازند، فقط براى جنگ ان به خدا ما قصد جنگ آنها نداريم، مگر آنكه با ما«: ياران على نيز گفتند: گويد
  »ايم اصالح آمده

قومم مـرا  «: آنگاه به ما بانگ زدند بيعت كنيد، و دو يار من بيعت كردند، اما من دست بداشتم و گفتم
  ».واهم كرد تا پيش آنها باز گردماند، كارى نخ براى كارى فرستاده

  »و اگر آنها بيعت نكنند؟«: ى گفتعل
  »كنم من نيز نمى«: گفتم
بـردى امـا بـه جـاى      گشتى و از علف و آب خبر مـى  مى اگر ترا به اكتشاف فرستاده بودند و باز«: گفت

  »كردى؟ كردند چه مى آب رو مى بى خشك و
  »رفتم كردم و سوى علف و آب مى مىرهاشان «: گفتم
  »پس دست پيش آر«: گفت
  ».ست پيش بردم و با او بيعت كردمبخدا امتناع نتوانستم كرد، د«: گويد

  »از طلحه و زبير چه شنيدى؟«: گفتعلى مدبرترين مردم عرب بود، به من : گفت مى
  :گويد شمشير به گردنمان بود كه بيعت كرديم اما طلحه از شعر مثل ميĤرد و مى: گويد زبير مى: گفتم

  پيام رسانى سوى بنى بكر فرست« 
  كه سوى بنى كعب راه نيست
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  »گردد ه ستم شما به خودتان باز مىبگوى ك
  :چنين نيست بلكه: گفت

  مگر ابو سمعان نداند كه ما«
  نيمز پير كوشا همانند ترا پس مى

  كه عقلش از جنگ خيره شود
  »چنانكه بپاخيزد و بيهوده بانگ زند

پس از آن على حركت كرد و بر كنار بصره فرود آمد، طلحه و زبير خندق زده بودنـد يـاران مـا،    : گويد
  »گفتند؟ و چه مى خواستند كوفى ما چه مىبرادران «: مردم بصره، گفتند

  »ايم و سر جنگ نداريم ى صلح آمدهبرا: گفتند مى«: گفتيم
در اين اثنا كه چنين بودند و جز اين در دل نداشتند، نوساالن دو اردو برون شدند و به همديگر : گويد

دو طرف آمدند و جنگ آغاز شد آنگاه غالمان دو اردو بيامدند سپس سفيهان . ناسزا گفتند و تيراندازى كردند
و سوى خندق راند شدند و بر سر آن جنگى سخت شد كه به مرزگاه رسيدند، يـاران علـى وارد آن شـدند و    

اى مشويد  على بانگ زد كه فرارى را تعقيب مكنيد و زخمى را نكشيد و وارد خانه. ديگران از آن بيرون شدند
اد كه براى بيعت بيايند و بيعت گروهى انجام شد، آنگـاه  و چون كسان را منع كرد كس پيش مخالفان فرست

  .بگيرد و چنان شد كه در دو اردو چيزى بجا نماند» شناسد هر كه چيزى از مال خود را مى«: گفت
  .آنگاه جمعى از جوانان قبيله قيس پيش وى آمدند و سخنران آنها سخن كرد

  »اميران شما كجايند؟«: على گفت
  .و همچنان به سخنرانى خويش ادامه داد» اف شتر كشته شدنداطر«: سخنران قوم گفت

  »سخنران توانا چنين است«: لى گفتع
خواست آنجا بمانـد تـا كـار وى     بن عباس را بر بصره گماشت مى عبداهللاو چون از بيعت فراغت يافت، 

  .استحكام گيرد
شتر «: چنان كردم، اشتر گفتاشتر به من گفت كه گرانبهاترين شتر بصره را براى او بخرم و من : گويد

  ».ر و از جانب من به او سالم گوىرا پيش عايشه بب
  ».ببر شتر را پيش او«: شتر را ببردم و عايشه اشتر را نفرين كرد و گفت: گويد

  ».ما عايشه از من آزرده است كه چرا به خواهرزاده وى تاخته«: و چون پيش وى رفتم گفت
  :را بر بصره گماشته و خشمگين شد و گفت آنگاه خبر آمد كه على، ابن عباس

و كوفـه از   عبـداهللا پس ما پيره مرد را براى چه كشتيم؟ يمن از عبيد اهللا و حجاز از قـثم و بصـره از   «
  .سپس مركب خويش را خواست و سوار شد و راه بازگشت گرفت» على
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هاى او  اما نگفت كه گفته و چون على خبر يافت نداى رحيل داد و شتابان برفت تا به اشتر رسيد: گويد
و بيم داشت كه اگـر او را رهـا كنـد در خـاطر     » اين همه شتاب چرا؟ از ما پيش افتادى؟«: را شنيده و گفت

  .مردم شرى برانگيزد
وقتى فرستادگان مردم بصره به كوفه آمدند و قعقاع از پيش عايشه و طلحه و زبير باز آمد : محمد گويد

رأى مردم بصره بود على بر روى جوالها ايستاد و حمد خدا گفت و ثنـاى او بـر    و گفت كه راى آنها نيز چون
هاى آن ياد كرد و از اسالم و نيكـروزى و نعمـت    زبان راند و بر پيمبر صلوات گفت و از جاهليت و تيره روزى

بـه امـت   همدلى كه خداوند پس از پيمبر صلى اهللا عليه و سلم بوسيله خليفه و خليفه بعدى و خليفه بعدى 
سپس اين حادثه رخ داد و محرك آن مردمى بودند كه طالب دنيا بودند و بـه  «: داده بود سخن آورد و گفت

خواستند كارها را به حـال اول   بردند و مى كسانى كه خدا آنرا به سبب فضيلت غنيمتشان كرده بود حسد مى
كنم، شما نيز  بدانيد كه من فردا حركت مى كند، برد و آنچه بخواهد مى باز برند اما خدا كار خويش را بسر مى

ن، زحمت خويش را از مـن  اند نيايد و سفيها حركت كنيد ولى هيچكس از آنها كه بر ضد عثمان كمك كرده
  ».كم كنند

آنگاه گروهى از آنها و از جمله علباء بن هيثم و عدى بن حاتم و سالم بن ثعلبه عبسى و شـريح  : گويد
رضايت داده بودند فراهم آمدنـد و از    كه سوى عثمان رفته بودند يا به كار رفتگان بن اوفى بن ضبيعه و اشتر

رأى درست چيست؟ على «: جمله مصريان، ابن سودا و خالد بن ملجم با آنها شدند و مشورت كردند و گفتند
نـك كـه   كنـد اي  كه بيشتر از خون خواهان عثمان به كتاب خدا بصيرت دارد و بهتر از همگان بدان عمل مى

گويد، اگر همه جماعت به وى نزديك شوند و او  اند چنين مى بجز جمع ما و اندكى از ديگران سوى او نيامده
دا قصد شـما كننـد و خالصـى    به آنها نزديك شود و بينند كه ما در كثرت آنها اندكيم، چه خواهد گفت؟ بخ

  »نيابيد
على را تا به امروز ندانسته بـوديم، بخـدا راى   حال طلحه و زبير را دانسته بوديم، اما حال «: اشتر گفت

كسان درباره ما يكسان است و اگر با على صلح كنند بر سر خون ماست، بياييد به على بتـازيم و او را از پـى   
  ».اى شود كه در اثناى آن به آرام ماندن ما خشنود باشند عثمان بفرستيم و فتنه

ى نادرست آورديد، دو هزار و پانصـد يـا ششصـد كـس از     را! اى قاتالن عثمان«: بن سودا گفت عبداهللا
برند تا براى جنگ شـما دسـتاويز    قارند و ابن حنظليه با پنجهزار يارانش در اشواق بسر مى مردم كوفه در ذى

  ».كار به قدر توان خويش بايد كردبجويند، 
م شوند دشمنشان نيرو از پيش اين جماعت برويد و آنها را وا گذاريد كه چون ك«: علباء بن هيثم گفت

بگذاريدشان و برويـد و در يكـى از واليـات بمانيـد تـا      . گيرد و اگر بسيار شوند آسانتر بر ضد شما صلح كنند
  ».ن مانيد و از مردم محفوظ باشيدكسانى پيش شما آيند كه بوسيله آنها مصو
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گنـاه   بـا مـردم بـى    خواهند به يك سو باشـيد و  رأى نادرست آوردى، بخدا مردم مى«: ابن سوداء گفت
  ».ميگويى همه چيز بر ضد شما شود نباشيد و اگر چنين شود كه تو

بخدا راضى نبودم و بدم نيز نيامد، حقا كه از كسانى كه ضمن سـخن از كشـتن   «: عدى بن حاتم گفت
ح، مـا از اسـب و سـال   . اى رخ داده و مردم را بـه هـم انداختـه    اند در شگفتم اينك حادثه وى، به ترديد افتاده

  ».دست بداريد ما نيز وا پس رويم كنيم و اگر ذخيره كافى داريم اگر اقدام كنيد ما نيز
ام، بخدا اگر فردا بـا   خواسته خواسته من نمى اگر كسى از كارى كه كرده دنيا مى«: سالم بن ثعلبه گفت

ر از مدت كشتن يـك شـتر   گردم، اگر پس از تالقى آنها زنده بمانم بيشت آنها روبرو شوم به خانه خود باز نمى
  ».ر نخواهد بودنخواهد بود، بخدا شما چنان از شمشير بيم داريد كه گويى سرانجامتان جز شمشي

  ».درست سخنى گفت«: ابن سودا گفت
بايـد بـا    پيش از آنكه برويد كارهاى خويش را محكم كنيد و كـارى را كـه مـى   «: شريح بن اوفى گفت

ما بـه نـزد مـردم    . بايد بعقب انداخت با شتاب انجام مدهيد ارى را كه مىشتاب انجام داد بعقب ميندازيد و ك
  ».ردا مالقات كنند چه خواهند كرددانم اگر ف وضع بدى داريم و نمى

فيروزى شما در آشفتگى كسان است با آنها مماشـات كنيـد و   ! اى گروه«: ابن سودا سخن كرد و گفت
فرصت تفكر به آنها مدهيد تا كسـى كـه بـا وى هسـتيد بـه      چون فردا كسان بمالقات آمدند جنگ اندازيد و 

  ».كارى كه خوش نداريد مشغول داردناچار از صلح بماند و خدا على و طلحه و زبير و موافقان آنها را از 
  .اين رأى را نيك ديدند و بر اين قرار پراكنده شدند و كسان غافل بودند: گويد
، مردم نيز برفتند، تا وقتى به نزديك مردم عبد القيس على صبحگاهان بر مركب نشست و برفت: گويد

تر بودند، آنگاه حركت كرد و برفت تا نزديك مردم كوفه رسـيد   رسيد آنجا فرود آمد و مردم كوفه از آن پيش
رفتند كه از آنها جلو افتاده بود، چون مردم بصره رأى آن جمـع   كه از او پيشتر بودند، كسان از دنبال وى مى

راى درست اينست كه هـم  «: تند و على نيز آنجا فرود آمد، ابو الجربا پيش زبير بن عوام رفت و گفترا بدانس
  ».اكنون يك هزار سوار بفرستى تا پيش از آنكه اين مرد به ياران خود برسد بدو حمله برند

ن وضـعى تـازه   دانيم اما اينان اهل دين ما هستند، اي اى ابو الجربا، ما ترتيبات جنگ را مى«: زبير گفت
است در مورد چيزهايى كه از پيش نبوده، اين كاريست كه هر كه به پيشـگاه خـدا رود و دربـاره آن عـذرى     
نداشته باشد بروز رستاخيز معذور نباشد بعالوه فرستاده قوم با قرارى از پيش ما رفت، اميدواريم صلح ميـان  

  ».ار شود صبر كنيد و خوشدل باشيدما برقر
درباره اين مرد فرصت را مگذاريد كه در ! اى زبير! اى طلحه«: شيمان نيز بيامد و گفتصبرة بن : گويد

  ».جنگ، تدبير از شجاعت بهتر است كار
ما و آنها مسلمانيم، اين وضع از پيش نبوده كه درباره آن قرآنى نازل شود، يـا  ! اى صبره«: طلحه گفت

جمعى بر اينند كـه نبايـد امـروز    . كارى نوظهور استاز پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم سنتى بدست باشد، 
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ايم كه نبايد امروز اين كار را بگذاريم و عقب انـدازيم،   ما گفته. دست به كارى زد، اينان على و همراهان ويند
آنچه ما نظر داريم، يعنى بجا گذاشتن اين جماعت، بدى است كه بهتـر از بـدتر اسـت، كـارى      :گويد على مى

تـر را بايـد    و محتاطانه شود، حكم مسلمانى اين است كه كار سودمندتر بزودى روشن مىاست نامشخص كه 
  ».پذيرفت

اى قوم، شما كه گروه نخستين اين جمع را از ميان برديد، در انتظار «: كعب بن سور نيز بيامد و گفت
  ».چيستيد، ريشه آنها را قطع كنيد

نمان رخ داده و شبهه ناك است، بخدا از وقتى خدا اين كاريست كه ميان ما و برادرا! اى كعب«: گفتند
انـد كـه نـدانيم بـه كجـا       عليه و سلم راهى نگرفته را فرستاده، ياران محمد صلى اهللاعز و جل پيمبر خويش 

نمايد  اكنون، چيزى پيش ما نكو مى. دانند رو به اقبال دارند يا به ادبار برند تا اين حادثه پيش آمد كه نمى مى
آوريـم   رانمان زشت، و چون فردا شود به نزد ما زشت شود و پيش آنها نكو، ما حجتى بر آنها مـى و پيش براد

اميدواريم اگر بپذيرند صلح شـود و گـر    .گيرند شمارند و همان را بر كسان ديگر حجت مى كه آنرا حجت نمى
  ».نه به عالج آخرين دست بايد زد

فتند و درباره عمل بر ضد مخالفان سخن آوردنـد از  كسانى از مردم كوفه نيز پيش على بن ابى طالب ر
  .جمله اعور بن منقرى با وى سخن كرد

را  شايد خدا بوسيله ما جمع اين امـت را فـراهم آرد و جنـگ   . اصالح بايد و تسكين غايله«: على گفت
  ».اند رأى مرا پذيرفته. ببرد

  »اگر نپذيرفتند؟«: گفت
  »آنها نداريمتا كارى به ما ندارند كارى با «: گفت

  »اگر كارى داشتند؟«: گفت 
  ».كنيم از خويشتن دفاع مى«: گفت

اند از  به نظر تو اگر اين قوم كه به خونخواهى برخاسته«: ابو سالمه داالنى نيز با وى سخن كرد و گفت
  »منظور دارند معذور خواهند بود؟ اين كار، خدا عز و جل را

  »آرى«: گفت
  »برى؟ اين كار را به تأخير مى كهآيا تو نيز معذورى «: گفت
  ».تر كار بايد كرد تر و محتاطانهآرى، وقتى كارى نامشخص باشد به ترتيب سودمند«: گفت
  »حال ما و آنها چگونه خواهد بود؟اگر فردا از جنگ چاره نماند «: گفت
  ».ته شود خدايش وارد بهشت كنداميدوارم هر كس از ما و آنها با قلب پاك كش«: گفت

  »ين قوم مقابل شدى چه خواهى كرد؟اگر با ا«: بن حبيب نيز سخن كرد و گفتمالك 
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ايم كه صالح دست بداشتن است، اگر با ما به بيعت آمدند، چه بهتر، اگر جز جنگ  معلوم داشته«: گفت
  ».د شكافى است كه بهم نخواهد آمدراهى نبو

  »د؟اگر از جنگ چاره نماند، وضع كشتگان ما چگونه خواهد بو«: گفت
  ».ودمند افتد و مايه نجات وى شودهر كه خدا عز و جل را منظور داشته، اين كار برايش س«: گفت

: آنگاه، على به سخن ايستاد و با كسان سخن كرد و حمد خدا گفت و ثناى وى بر زبـان رانـد و گفـت   
بر آنچـه از آنهـا رخ   اى مردم بر خويشتن مسلط باشيد دست و زبان از اين قوم بداريد كه برادران شمايند، «

ى است كه اكنون خصـومت  دهد صبورى كنيد مبادا پيش از ما دست به كارى زنيد كه فردا مسئول، كس مى
  ».آغاز كند

آنگاه روان شد و با آرايشى كه آمده بود برفت و چون نزديك قوم رسيد حكيم بن سالمه و مالك : گويد
ايد باقى هستيد دسـت از مـا بداريـد و     كه با قعقاع گفتهبن حبيب را پيش آنها فرستاد كه اگر بر آن سخنان 

  .بگذاريد فرود آييم و در اين كار بنگريم
در اين وقت كه بنى سعد در كار دفاع از حرقوص بن زهير مصمم بودند و جنـگ بـا علـى را روا    : گويد

ند كه اگر فـردا بـر   اند پندار قوم ما كه در بصره! اى على«: دانستند احنف بن قيس پيش وى آمد و گفت نمى
  ».را بكشى و زنانشان را اسير كنىآنها غلبه يابى مردانشان 

انـد و كـافر    كند كه اين كار جز درباره آنها كه از ديـن بگشـته   كسى همانند من اين كار را نمى«: گفت
  »دارى؟ قوم خويش را از من باز مىاند روا نيست، اينان مردمى مسلمانند، آيا  شده

هزار شمشير را  يا پيش تو آيم و خودم با تو باشم، يا ده: ، يكى از دو چيز را برگزينآرى«: احنف گفت
  ».از تو باز دارم
و ! آنگاه احنف بازگشت و دعوتشان كرد كه به جاى بمانند و چنين آغاز كرد كه اى قوم خنـدف : گويد

آنگاه بانـگ زد اى قـوم   . دادند و جمعى به او پاسخ! جمعى به او پاسخ دادند، آنگاه بانگ زد كه اى قوم تميم
گيرى كشانيد، آنگاه مراقب مانـد ببينـد مـردم چـه      و همه سعديان به او پاسخ دادند و همه را به كناره! سعد
  .كنند و چون جنگ رخ داد و على فيروز شد، آسوده خاطر بيامدند و به جماعت پيوستند مى

سوى مدينه رفتيم و آهنگ حج داشتيم، در : گويد اند، درباره احنف روايت ديگر به نقل از خود او آورده
اند و در مسجد فراهم  كسان بر آشفته«: آورديم كه يكى آمد و گفت منزلگاه خويش بوديم و بارها را فرود مى

اند كه على بود و زبير و طلحـه و   اند، برفتيم و ديديم كه مردم در مسجد پيرامون چند كس فراهم آمده آمده
پـس، بيامـد،   » اينـك عثمـان  «: در اين حال بوديم كه عثمان بن عفـان بيامـد، گفتنـد   . سعد ابن ابى وقاص

  »على اينجاست؟«: شانيده بود، گفتروپوشى زرد به تن داشت كه سر خويش را با آن پو
  »آرى«: گفتند
  »زبير اينجاست؟«: گفت
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  »آرى؟«: گفتند
  »طلحه اينجاست؟«: گفت

  »آرى؟«: گفتند
: اهللا عليه و سلم گفت ست آيا ميدانيد كه پيمبر خدا صلىه خدايى جز او نيشما را به خدايى ك«: گفت

هر كه مربد بنى فالن را بخرد خدايش بيامرزد و من آنرا به بيست و پنجهزار خريدم و پيش پيمبر خدا آمدم 
  آنرا جزو مسجد كن كه پاداش آنرا بيابى؟: اى پيمبر خدا من آنرا خريدم و گفت: و گفتم

  »ا را، آرىخد«: گفتند
  .و چيزهاى ديگر از اينگونه ياد كرد: گويد
كـنم   دهيد كه با وى بيعت به خالفت كى رضايت مى«: پس از آن طلحه و زبير را بديدم و گفتم: گويد

  »شود؟ زيرا اين مرد كشته مى
  »على«: گفتند
  »رضايت داريد كه با وى بيعت كنم بخالفتش«: گفتم

  »آرى«: گفتند
سوى مكه رفتيم و آنجا بوديم كه خبر قتل عثمان آمد، عايشه نيز در مكه بود، پـيش او رفـتم و   : گويد

  »گويى با كى بيعت كنم؟ مى«: گفتم
  »على«: گفت
  »گويى با او بيعت كنم و به خالفتش رضايت دارى؟ مى«: گفتم

  »آرى«: گفت 
بصره پيش كسانم آمـدم و پنداشـتم كـه    در مدينه پيش على رفتم و با وى بيعت كردم آنگاه به : گويد

  .كار خالفت استوار شده
  ».اند ر بر كنار خريبه فرود آمدهاينك عايشه و طلحه و زبي«: ناگهان يكى آمد و گفت

  »اند؟ براى چه آمده«: گفتم
  ».خواهند خونخواهى عثمان كمك مى اند و براى كس به طلب تو فرستاده«: گفتند

واگذاشتن اينان كه مادر مؤمنان و حوارى پيمبر خدا را : ديده بودم، گفتمكارى حيرت انگيزتر از اين ن
اند بـا وى بيعـت كـنم     همراه دارند كارى دشوار است و جنگ با پسر عموى پيمبر خدا نيز كه خودشان گفته

  .دشوار است
 كمـك بخـواهيم كـه بـه سـتم     ايم براى خونخواهى عثمان  آمده«: و چون پيش آنها رفتم گفتند: گويد
  ».كشته شد

  »يى با كى بيعت كنم، و گفتى على؟گو اى مادر مؤمنان ترا بخدا، مگر نگفتم مى«: گفتم
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  »چرا«: گفت
  »آرى :مگر نگفتم ميگويى بيعت كنم و بخالفت او رضايت دارى؟ و گفتى«: گفتم
  »چرا، اما او تغيير آورد«: گفت
گوييد با كـى   ا مگر به شما نگفتم كه مىشما را بخد! اى طلحه! اى حوارى پيمبر خدا! اى زبير«: گفتم

  ».فتش رضايت داريد؟ و گفتيد آرىگوييد با او بيعت كنم و بخال مى: بيعت كنم؟ و گفتيد على، مگر نگفتم
  »چرا اما او تغيير آورد«: گفتند
كنم كه مادر مؤمنان و حوارى پيمبر خدا را همراه داريد، با مردى كـه   با شما جنگ نمى«بخدا، : گفتم

يا پـل  : كنم، يكى از سه چيز را برگزينيد ايد با او بيعت كنم نيز جنگ نمى سر عموى پيمبر خداست و گفتهپ
را بگشاييد كه به سرزمين عجمان روم تا خدا قضاى خويش را بسر برد، يا به مكه روم و آنجا بمـانم تـا خـدا    

  »ن نزديكى بمانمقضاى خويش را بسر برد، يا كناره گيرم و همي
  »دهيم كنيم آنگاه به تو خبر مى ىمشورت م« :گفتند
مشورت كردند كه اگر پل را براى او بگشاييم اخبار شما به آنها رسد، ايـن رأى درسـت نيسـت،    : گويد

  .بگذاريد همينجا نزديك باشد كه بر او تسلط داشته باشيد و مراقبتش كنيد
و بيش از شش هـزار كـس بـا وى     احنف كناره گرفت و در جلحا، دو فرسخى بصره، بماند: راوى گويد

كعب بن سور . پس از آن ميان دو جمع تالقى شدند و نخستين كس كه كشته شد طلحه بود. كناره گرفتند
كشته بسيار شد آنگاه زبير سوى . نيز كه قرآن همراه داشت و اين جمع و آن جمع را تذكار ميداد كشته شد

! اى حـوارى پيمبـر خـدا   «: يله مجاشع، او را بديد و گفـت سفوان رفت كه نزديك بصره بود و نعر، يكى از قب
  »حمايت منى و كس به تو دست نيابدپيش من آى كه در 

انـد دربـاره او چـه     زبيـر را در سـفوان ديـده   «: و زبير با وى بيامد، يكى پيش احنف آمد و گفت: گويد
  »گويى؟ مى

بزدنـد، آنگـاه سـوى خانـه خـويش      مسلمانان را فراهم آورد كه با شمشير پيشانى همـديگر را  «: گفت
  »!رود مى

عمرو بن جرموز و فضالة بن حابس و نفيع اين سخن را شنيدند و به جستجوى وى بر نشستند و : گويد
وى را همراه نعر بديدند، عمرو بن جرموز كه بر اسبى ناتوان بود از پشت سر وى در آمد و ضربتى سبك بزد، 

شود بانگ زد و  ر او حمله برد و عمرو كه پنداشت بدست او كشته مىزبير كه بر اسب خويش ذو الخمار بود ب
  .نافع و فضاله را به كمك خواند كه به زبير حمله بردند و او را بكشتند

سخن از اينكه على فرزند خويش حسن را با عمار بن ياسر براى حركـت دادن مـردم كوفـه    

  فرستاد
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هاشم بن عتبه در ربذه پيش على آمد و گفت كه محمد بن ابى بكر بـه كوفـه آمـد، و    : ابن ليلى گويد
  .را بدو خبر داد ابوموسىسخنان 

  ».ش كنم، اما اشتر گفت نگهش دارمميخواستم معزول«: على گفت
نوشت كه من هاشم بن عتبه را فرستادم تا  ابوموسىآنگاه على هاشم را سوى كوفه فرستاد و به : گويد

ا در كار حق جزو ياران كسانى را كه آنجا هستند برانگيزد مردم را روانه كن كه من اين واليت به تو سپردم ت
  ».من باشى

  »راى تو چيست؟«: را خواست و گفت ، سائب بن مالك اشعرىابوموسى: گويد
  ».ىه نوشته عمل كنراى من اينست كه به آنچ«: گفت
  ».ولى رأى من چنين نيست«: گفت

ام كـه دغلـى و دشـمنى وى عيـان      آنگاه هاشم به على نوشت كه من پيش مردى دغل و مخالف آمده
است، نامه را با محل بن خليفه طايى فرستاد، على، حسن و عمار بن ياسر را فرسـتاد كـه مـردم را سـوى او     

  .نوشت ابوموسىداد و همراه وى به  حركت دهند، قرظة بن كعب انصارى را نيز امارت كوفه
كنـد مـانع از آن     نصـيب  اما بعد، پنداشتم عالقه تو به اين كار كه خدايت از آن بى« 

فرستادم كه مردم را حركت دهند، ر من مخالفت كنى، حسن و عمار را شود كه با دستو مى
ام  كنى گفتهاگر ناز كار ما با مذمت و خفت كناره كن، ظة بن كعب را زمامدار شهر كردم، قر

  ».ات كند تو غلبه يابد پاره پارهمقاومت كنى و بر ترا بيرون كند، اگر 
اميـر  «: رسيد كناره گرفت، حسـن و عمـار، وارد مسـجد شـدند و گفتنـد      ابوموسىچون نامه به : گويد
گـر  ام ستمگرم يا ستمديده، هـر كـه بـه حـق خـدا پـاى بنـد اسـت بيايـد، ا          گويد اينجا كه آمده مؤمنان مى

ام ياريم كند و اگر ستمگرم حق را از من بگيرد، بخدا طلحه و زبير نخستين كسانى بودند كه با من  ستمديده
ام؟ بياييـد و   ام يا حكمى را ديگر كـرده  بيعت كردند و نخستين كسانى بودند كه خيانت كردند، آيا مالى برده

  ».ر به معروف كنيد و نهى از منكرام
آيد بر تپه ذى قار نشستم و  از كوفه دوازده هزار و يك كس سوى شما مى: فتعلى گ: ابى الطفيل گويد

  .آنها را شمار كردم كه يكى بيش و كم نبود
قريش و كنانه و اسد و : دوازده هزار كس سوى على حركت كردند كه هفت گروه بودند: ابى ليلى گويد

وه قيس كـه ساالرشـان سـعد بـن مسـعود      تميم و رباب و مزينه كه ساالرشان معقل بن يسار رياحى بود، گر
ثقفى بود، گروه بكر بن وايل و تغلب كه ساالرشان وعلة بن محدوج ذهلى بود، گروه مـذحج و اشـعريين كـه    

  .ساالرشان حجر بن عدى بود، گروه بجيله و انمار و خثعم و ازد كه ساالرشان مخنف بن سليم ازدى بود

   فرود آمدن على در زاويه بصره
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احنف كس پيش او فرستاد كه اگر خواهى . على در زاويه فرود آمد و چند روز در آنجا ببود: قتاده گويد
  .پيش تو آيم و اگر خواهى چهار هزار شمشير را از تو بدارم

  »اى؟ يارانت قول كناره گيرى دادهشود كه تو به  اين چگونه مى«: على پيغام داد
  ».اما جنگ با آنها حق خداست«: ادجواب د
  ».توانى بازدارى بازدار كه را مىهر «: غام دادعلى پي

پس از آن على از زاويه روان شد، طلحه و زبير و عايشه نيز از فرضه روان شدند و در محل قصـر  : گويد
بن زياد، تالقى شد و چون دو گروه فرود آمدند شقيق بن ثور كس پيش عمرو بن مرحوم  عبداهللاعبيد اهللا، يا 

آنها با مردم عبد القيس و بكر بـن  . عبدى فرستاد كه روان شو و چون روان شدى ما را سوى اردوگاه على ببر
  ».يابد د غلبه مىن با هر كه باشناينا«: وايل حركت كردند و سوى اردوگاه امير مؤمنان رفتند و كسان گفتند

شقيق بن ثور پرچم قوم را به غالم خويش داد كه رشراشه نام داشت، و علة بن محدوج ذهلى به : گويد
  او پيغام داد كه حرمت او از دست كه برفت مايه اعتبار قوم خويش را بدست رشراشه دادى؟

  .رسيم شقيق به او پيغام داد كه به كار خود برس كه ما به كار خودمان مى
كرد  فرستاد و سخن مى سه روز آنجا ببودند كه جنگى در ميانه نبود، على كس پيش مخالفان مى: گويد

  .كرد و توبيخشان مى
على از زاويه برون شد و آهنگ طلحه و زبير و عايشه داشت، آنها نيز از فرضـه بـه آهنـگ    : قتاده گويد

ششم در محـل قصـر عبيـد اهللا بـن زيـاد       على روان شدند و به روز پنجشنبه نيمه جمادى االخر سال سى و
  »اينك زبير«: يامد، به على گفتندتالقى شد وقتى دو گروه رو به رو شدند زبير بر اسب خويش مسلح ب

  ».يابد ند بهتر از طلحه تذكار مىاگر خدا را بياد وى آر«: گفت
مركوبشـان بهـم   آنگاه طلحه بيامد، على سوى آنها رفت و نزديكشان رسـيد چنـدان كـه گـردن     : گويد

ايـد از خـدا بترسـيد و     ايد اما عذرى براى خدا نينديشـيده  سالح و اسب و مرد مهيا كرده«: على گفت. رسيد
  1»ابيدن پنبه و قطعه قطعه كندپس ت چون آن كس مباشيد كه رشته خود را از

دانم آيـا  داريد و من نيز خـون شـما را حـرام ميـ     مگر من برادر دينى شما نيستم كه خونم را حرام مى
  »ه كه خون مرا بر شما حالل كرده؟اى رخ داد حادثه

  »ىمردم را بر ضد عثمان برانگيخت«: طلحه گفت
  .2آن روز خدا سزاى شايسته آنها را تمام دهد و بدانند كه حق آشكار، خداى يكتاست«: على گفت

                                                           

  .92 :16. و ال تكونا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا. 1

 .25 :24. يومئذ يوفيهم اهللا دينهم الحق و يعلمون ان اهللا هو الحق المبين. 2
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ياد دارى آن روز كه ! راى؟ خدا قاتالن عثمان را لعنت كند، زبي تو بخونخواهى عثمان آمده! اى طلحه« 
با پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم در محله بنى غنم بر من گذشتى، پيمبر به من نگريسـت و بـه روى مـن    

  .دارد پسر ابو طالب از گردنفرازى دست بر نمى: خنده زد، من نيز به روى وى خنده زدم، گفتى
  ».روى و نسبت به او ستمگرى گش مىتو به جن. على گردنفرازى ندارد: پيمبر خدا به تو گفت«

بـه خـدا هرگـز بـا تـو جنـگ       آمـدم،   اى خدا، آرى و اگر اين را به ياد داشتم به ايـن راه نمـى  «: گفت
  ».كنم نمى

  ».پيمان كرد كه با شما جنگ نكند زبير با خدا«: على پيش ياران خود بازگشت و گفت: گويد
ف ام واقـ  ام در هر جنگى بوده قتى به عقل آمدهاز و«: آنگاه زبير پيش عايشه بازگشت و بدو گفت: گويد

  ».ام جز اين جنگ كار خودم بوده
  »خواهى چه كنى؟ مى«: عايشه گفت

  »خواهم اين جنگ را بگذارم و بروم مى«: گفت
همـديگر شمشـير كشـيدند      اين دو جمع را با هم روبرو كردى و همينكه بـراى «: گفت عبداهللاپسرش 

اى كه به دسـت جوانـان دليـر     اى و دانسته پرچمهاى پسر ابى طالب را ديده !خواهى رهاشان كنى و بروى مى
  ».است

  .و از گفته وى خشمگين شد» ام كه با وى جنگ نكنم قسم خدا خورده«: گفت
  »قسمت را كفاره كن و با وى بجنگ«: گفت عبداهللا

  .زبير يكى از غالمان خويش را بنام مكحول، پيش خواند و آزاد كرد
  :بن سليمان تميمى شعرى در اين باب گفت باين مضمون عبد الرحمان

  اى برادران«
  ام دهعجيبتر از اين كفاره قسم ندي

  »كه در كار عصيان خدا بنده آزاد كنند
  :شاعرى ديگر از مردم تميم گويد

  كرد كه دين خويش را محفوظ دارد مكحول را آزاد«
  پيشگاه خدا كفاره قسم خويش كرد و اين را در

  »شكنى به چهره وى نمايان بود ماناما پي
عمران بن حصين كسان ميان مردم فرستاد كه از هر دو گروه بازشان دارد، چنانكه احنف : محمد گويد

بدانيد كه ابو نجيد، عمـران  : كرده بود، از جمله يكى را پيش بنى عدى فرستاد كه بر در مسجدشان بانگ زد
اگر در كوهى محصور باشم با چند چوب تر و گوسفندانى كه به خدا « :گويد كند و مى بن حصين سالمتان مى

  ».يكى از اين دو صف تيرى بيندازمپشم آنرا بچينم و شير آنرا بنوشم، بهتر از اينست كه در 
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» گـذاريم  بـه خـدا باقيمانـده پيمبـر را بـه هـيچ بهانـه وا نمـى        «: بنى عدى به يك صدا گفتنـد : گويد
  .منظورشان عايشه بود
ميان قوم خويش برو و جايى كه بـيش از همـه   «: عمران بن حصين به من گفت: گويدحجير بن ربيع 

گويد و رحمـت   فرستاده، سالمتان مى باشند سخن كن و بگو عمران بن حصين يار پيمبر خدا مرا پيش شما
كنـد كـه اگـر غـالم حبشـى       خواهد و به خدايى كه خدايى جـز او نيسـت قسـم يـاد مـى      خدا براى شما مى

تيرى ميان  اى باشد و بزان محصور بر سر كوهى را بچراند تا مرگش فرا رسد خوشتر از آن دارد كه هبريد بينى
  ».اين دو گروه بيفكند

  ».گذاريم بر را به هيچوجه وا نمىما باقيمانده پيم«: پيران قوم سر برداشتند و گفتند: گويد
ند گروهى با علـى بودنـد و گروهـى    مردم بصره گروهها بودند، گروهى با طلحه و زبير بود: محمد گويد

  .خواستند همراه هيچيك از دو گروه جنگ كنند ديگر نمى
عايشه از منزل خويش بيامد و در مسجد حدان در محله ازد فرود آمد كه جنگ آنجا بود، در آن : گويد

از دست اگر دو جمع به هم نزديك شود كار « :هنگام سر ازد صبرة بن شيمان بود كه كعب بن سور بدو گفت
برود كه چون درياها به هم بر آيند اطاعت من كن و آنجا مرو و با قوم خويش كناره كن كه بيم دارم صلحى 
نباشد، بيرون اين مايه باش و اين جمع مضر و ربيعه را واگذار كه برادرانند، اگر به صلح آمدند همانسـت كـه   

  ».كردند فردا داوران آنها باشيم خواهيم، و اگر جنگ مى
بيم دارم چيزى از نصرانيت در تو مانده باشـد،  «: صبره گفت. كعب در جاهليت نصرانى بوده بود: يدگو

گويى در صلح كسان حضور نيابم و مادر مؤمنان و طلحه و زبير را، اگـر صلحشـان پذيرفتـه نشـد،      به من مى
منى همسخن شـدند كـه   و همه قبايل ي» يارى نكنم و از خونخواهى عثمان باز مانم؟ بخدا هرگز چنين نكنم

  .حضور يابند
: وقتى احنف بن قيس از پيش على بازگشت، هالل بن وكيـع پـيش وى آمـد و گفـت    : ابن يعمر گويد

  »كناره گيرى، راى تو چيست؟«: گفت» راى تو چيست؟«
  »كنى؟ ر مايى چگونه ما را رها مىتو كه سرو. پشتيبانى مادر مؤمنان«: گفت
  ».شوم من بمانم سرور شما مىفردا كه تو كشته شوى و «: گفت

  »گويى؟ تو كه پير مايى چنين مى« :هالل گفت
  ».تو جوانى هستى كه اطاعتت كنند پيرى هستم كه فرمانم نبرند و«: گفت
حنظله پيروى هالل كردند  نها را سوى وادى السباع برد، بنىبنى سعد پيروى احنف كردند كه آ: گويد

  .و بنى عمرو پيروى ابو الجربا كردند و بجنگيدند
وقتى احنف بيامد بانگ زد اى آل زيد، از اين كار كناره كنيد و زرنگى و زبونى آنرا بـا  : ابو عثمان گويد
  .اين دو گروه واگذاريد
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اضر باشيد و زرنگى آنـرا  كناره مكنيد و در اين كار ح! اى آل رباب«: منجاب بن راشد برخاست و گفت
  .كه آنها برفتند» به عهده گيريد

و چون منجاب گفت اى آل تميم از اين كار كناره كنيد و زرنگى و زبونى آنـرا بـا ايـن دو گـروه     : گويد
اى آل عمر، از اين كار كناره مكنيـد و  «: واگذاريد ابو الجرباء كه از بنى عثمان بن مالك بود برخاست و گفت

  ».بعهده گيريدزرنگى آنرا 
و چنان شد كه ابو الجرباء ساالر بنى عمرو بود و منجاب ساالر بنى ضبه، و چون احنف گفت اى : گويد
از «: از اين كار كناره كنيد و زرنگى و زبونى آنرا به اين دو گروه واگذاريد، هالل بن وكيع گفـت ! آل زيد مناة

نگى آنرا به عهده گيريـد و سـاالرى حنظلـه را بعهـده     و بانگ زد كه اى آل حنظله زر» اين كار كناره مكنيد
  .گرفت، اما طايفه سعد اطاعت احنف كردند و سوى وادى السباع رفتند

سـاالر عـامر، زفـر بـن      .ساالر هوازن و بنى سليم و توابع، مجاشع بن مسعود سلمى بـود : محمد گويد 
عبـد القـيس   . ن وائل مالك بن مسـمع بـود  ساالر غطفان اعصر بن نعمان باهلى بود و ساالر بكر ب. حارث بود

سوى على رفتند مگر يكى كه بجاى ماند، از بكر بن وائل نيز كسانى بپا خاسـتند و كنـاره گيـران بـه تعـداد      
. صبرة بن شيمان و مسعود و زيـاد بـن عمـرو   : ازديان سه سر داشتند. ماندگان بودند كه ساالرشان سنان بود

ر گروه مضر، خريت بن راشد بود و سر گروه قضاعه و توابع، رعبى جرمـى  س: پراكندگان قبايل دو سر داشتند
  .بود، و اين لقب وى بود، سر يمنيان ديگر ذو االجره حميرى بود

مضـريان  . طلحه و زبير با گروه خويش بيامدند و در زابوقه در محـل قريـة االرزاق قـرار گرفتنـد    : گويد
ربيعه باالتر از همه قرار گرفت، آنها نيز ترديد نداشتند كـه   شود همگى بيامدند و ترديد نداشتند كه صلح مى

عايشه در حدان بـود و  . شود تر از همه قرار گرفتند و ترديد نداشتند كه صلح مى يمنيان پايين. شود صلح مى
در اين وقت حكـيم و مالـك را پـيش علـى     . كسان با سران خويش در زابوقه بودند و جمعشان سى هزار بود

  .ايم بجاست، بيا ه با قعقاع نهادهه قرارى كفرستادند ك
آن دو كس پيش على رفتند و پيغام را بگفتند، على روان شد و نزديك آن گروه قـرار گرفـت و   : گويد

مضريان پيش مضريان، مردم ربيعه پـيش ربيعـه و يمنيـان    : مردم هر قبيله پهلوى قبيله خويش فرود آمدند
رفتند و جز صلح  پهلوى همديگر بودند و پيش يك ديگر مى. شود مىپيش يمنيان و ترديد نداشتند كه صلح 

سران مردم كوفه همانها بودنـد كـه بـا    . همراهان امير مؤمنان بيست هزار كس بودند. سخن و نيتى نداشتند
سر جذيمه و بكر، على بن جارود بود، سر عمور، : مردم عبد القيس سه سر داشتند. آنها به ذو قار آمده بودند

بن سوداء بود، سر مردم هجر، ابن اشج بود، سر بكر بن وائل بصره، ابن حارث بن نهار بـود، سـر زط و    هللاعبدا
  .سيابجه، دنور بود
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با : محمد بن حنفيه گويد. على با ده هزار كس به ذو قار آمده بود و ده هزار كس نيز بدو پيوست: گويد
دو هزار كس نيـز از اطـراف بـه مـا     . يش ما آمدندهفتصد كس از مدينه در آمديم، از كوفه هفت هزار كس پ

  .پيوستند كه بيشترشان از بكر بن وائل بودند و به قولى شش هزار كس
وقتى كسان فرود آمدند و آرام گرفتند على روان شد، طلحه و زبير نيز روان شـدند و بهـم   : راوى گويد

و جلوگيرى از جنگ ندانسـتند كـه كـار     رسيدند و درباره مورد اختالف سخن كردند و كارى را بهتر از صلح
بدين ترتيب از هم جدا شدند على به اردوگاه خويش بازگشت، . توانستند رسيد بتفرقه افتاده بود و بجايى نمى

  .طلحه و زبير نيز به اردوگاه خويش باز رفتند

   كار جنگ

يز اول شب محمد بـن  بن عباس را پيش طلحه و زبير فرستاد، آنها ن عبداهللاعلى اول شب : راوى گويد
و چون شب در آمد، و . طلحه را پيش على فرستادند كه هر كدام با ياران خود سخن كنند و جواب موافق بود

اين به ماه جمادى االخر بود، طلحه و زبير كس پيش سران جمع خويش فرستادند بجز آنها كـه بـه عثمـان    
انند آن نداشته بودند كه از جنگ بـه سـالمت   تاخته بودند و شب به قرار صلح گذشت و شبى داشتند كه هم

محركان قضيه عثمان نيز شـب  . جويان داشته بودند بر كنار مانده بودند مانده بودند و از آن هوسها كه هوس
بدى داشتند كه در راه هالك بودند، همه شب به مشورت پرداختند و همسـخن شـدند كـه آتـش جنـگ را      

خواستند بپـا كننـد كسـى بدانـد،      نهان داشتند مبادا شرى را كه مى چنانكه كس نداند روشن كنند و اين را
هنوز تاريك بـود، مضريانشـان سـوى    . آنكه همسايگان بدانند روان شدند و نهانى به كار پرداختند صبحدم بى

مردم بصره بپا خاستند . مضريان رفتند، ربيعيان سوى ربيعيان و يمانيان سوى يمانيان و سالح در آنها نهادند
طلحه و زبير بـا سـران قـوم    . هر قوم در قبال كوفيان قبيله خويش كه مايه حيرت وى شده بود بپا خاست و

عبد الرحمان بن حارث بن هشام به در آراستن پهلوى راست فرستادند كه همه از مردم ربيعـه  . مضر بيامدند
چه «: ب جاى گرفتند و گفتندبودند عبد الرحمان بن عتاب بن اسيد را به پهلوى چپ فرستادند و خود در قل

  »شده؟
  »ردم كوفه شبانگاه سوى ما تاختندم«: گفته شد

دارد و بـا مـا مسـالمت     ىدانستيم كه على تا خون نريزد و حرمـت نشـكند دسـت بـر نمـ      مى«: گفتند
  ».كند نمى

علـى و  . آنگاه با مردم بصره بيامدند، مردم بصره مهاجمان را بكوفتند و سوى اردوگاهشان بازگردانيدند
خواهند بـدو بگويـد و چـون     على نهاده بودند كه هر چه را مى  اهل كوفه سر و صدا را شنيدند يكى را نزديك

ناگهان جمعى از مخالفان به ما شبيخون زدند كه پسشان رانـديم و  «: همان شخص گفت» چه شده؟«: گفت
سوى پهلـوى  « :راست سپاه خود گفتعلى به پهلودار » .جمع را ديديم كه آماده حمله بودند و به ما تاختند
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دارند تا خون  دانستم طلحه و زبير دست بر نمى سوى پهلوى چپ رو، مى«: و به پهلودار چپ گفت» راست رو
  ».كنند شكنند و با ما مسالمت نمىبريزند و حرمت ب

مـردم  پرداختند، على در ميان كسان بانگ زد كه اى  در اين اثنا سبائيان پيوسته به تحريك جنگ مى
خواستند  در اثناى اين فتنه راى همگان چنان بود كه جنگ نكنند تا مخالفان آغاز كنند كه مى. دست بداريد

حجت تمام كرده باشند و حق جنگ داشته باشند و نيز راى چنـان بـود كـه فـرارى را نكشـند و زخمـى را       
ودند و ميـان خـويش نـدا داده    هر دو گروه بر اين ترتيب همسخن ب. خالص نكنند و به تعقيب مخالف نروند

  .بودند
ند شايد خـدا بوسـيله   بيا كه قوم سر جنگ دار«: كعب بن سور پيش عايشه آمد و گفت: ابو عمرو گويد

  ».تو صلح آرد
ها به هودج وى پوشانيدند، آنگاه شتر او را به راه انداختنـد، شـتر عايشـه     عايشه بر نشست و زره: گويد

  .ه به وى داده بود و آن را به دويست دينار خريده بودعسكر نام داشت كه يعلى بن امي
شـنيد توقـف كـرد و     ها نمودار شد و به جايى رسيد كه غوغا را مـى  و چون عايشه از طرف خانه: گويد

  »اين چيست؟«: غوغا سخت شد و گفت چيزى نگذشت كه
  ».سر و صداى اردوست«: گفتند
  »خير است يا شر؟«: گفت

  »شر«: گفتند
بـود كـه قـوم وى      اند؟ و همچنـان ايسـتاده   سر و صدا از كدام گروه است كه هزيمت شدهاين «: گفت

تيرى ناشناس به طلحه خورد و باالى زانوى . هزيمت شدند، زبير راه خويش گرفت و سوى وادى السباع رفت
پشـت  «: وى را به پهلوى اسب دوخت و چون پاپوش وى از خون پر شد و كارش سخت شد به غالمش گفت

  .كه او را سوى بصره برد» .سوار شو و مرا نگهدار و جايى بجوى كه آنجا فرود آيم من

  روايت ديگره خبر جنگ جمل ب

ابو جعفر گويد قصه جنگ و كار زبير و رفتن وى از نبردگاه در روايت ديگـر چنـين اسـت كـه زهـرى      
ا دوازده هـزار كـس سـوى    وقتى خبر آن هفتاد كس كه با حكيم در بصره كشته شدند به على رسيد ب: گويد

  .خواند خورد و شعرى در اين باب مى بصره آمد و از اين آسيب كه به مردم ربيعه رسيده بود تأسف مى
وقتى دو گروه نزديك هم شدند على بر اسب خويش بيامد و زبيـر را پـيش خوانـد كـه بـا هـم       : گويد

  »اى؟ براى چه آمده! زبير«: ى گفتايستادند و عل
  ».دانم و حق تو از ما بيشتر نيست ه خالفت نمىترا شايست«: گفت
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دانسـتيم تـا پسـر     از پس عثمان خالفت حق تو نيست، ما ترا از بنـى عبـد المطلـب مـى    «: على گفت 
آنگاه سخنانى در توبيخ وى بگفت از جمله اينكه پيمبـر بـر آنهـا    » ناخلفت مانع شد و ميان ما تفرقه انداخت

  ».آيد و نسبت به تو ستمگر است مىبه جنگ تو  گويد؟ چه مىات  پسر عمه«: گذشت و به على گفت
در «: رفـت و گفـت   عبـداهللا آنگاه پيش پسر خويش » كنم با تو جنگ نمى«: و زبير برفت و گفت: گويد

  ».كار اين جنگ بصيرت ندارم
ى كـه زيـر   وقتى آمدى بصيرت داشتى ولى پرچمهاى پسر ابى طالب را ديدى و بدانست«: پسرش گفت

  ».هست و بترسيدى آن مرگ
كه بـا وى جنـگ     ام واى بر تو من قسم خورده«: و چنان او را خشمگين كرد كه لرزيدن گرفت و گفت

  ».نكنم
  »آزاد كردن غالمت سرجس كفاره كن قسم را با«: گفت

  .زبير غالم را آزاد كرد و با جمع در صف ايستاد
خدا آن كـس از مـا را    خواهى؟ ا از من مىاى خونش ر تو كه عثمان را كشته«: على به زبير گفت: گويد

همسر پيمبـر خـدا صـلى اهللا    «: و هم او به طلحه گفت» كه بر ضد عثمان قيام كرده امروز به بليه دچار كند
  »اشتى؟ مگر تو با من بيعت نكردى؟عليه و سلم را به جنگ آوردى و همسر خويش را در خانه نهان د

  ».گردنم بودبيعت كردم شمشير بر  وقتى با تو«: گفت
كنـد كـه اگـر     كى اين مصحف و مطالب آنرا به اين جمع عرضه مى«: على به ياران خويش گفت: گويد

  ».آن نيز قطع شد، با دندان بگيرددستش قطع شد مصحف را با دست ديگر بگيرد و اگر 
  »كنم من مى«: گفتجوانى نو سال 

عرضـه كـرد امـا هـيچكس جـز آن جـوان        آنگاه على در ميان ياران خود بگشت و اين كار را بـر آنهـا  
اين قرآن ميان ما و شما باشد، در مورد خونهاى ما  :اين را به آنها عرضه كن و بگو«: نپذيرفت، على بدو گفت

  ».تان خدا را به ياد داشته باشيدو خود
مخالفان به آن جوان كه مصحف به دست داشت هجوم آوردند و دو دستش قطع شد و مصـحف  : گويد

  .دندان گرفت تا كشته شدرا به 
  ».مله كردن رواست، جنگ آغاز كنيداينك ح«: على گفت

وقتـى شـتر پـى شـد و كسـان      . گرفتنـد  در آن روز هفتاد كس كشته شدند كه مهار شتر را مى: گويد
  .اند مروان ابن حكم انداخته بود هزيمت شدند تيرى به طلحه خورد و او را بكشت كه پنداشته

  »كيست؟«: زبير عنان شتر را گرفت و عايشه پرسيدو چنان شد كه ابن 
ابـن زبيـر زخمـى شـد و خويشـتن را ميـان       . پسر شد واى، كه اسما بى: و چون بدو خبر داد، بانگ زد

  .زخميان افكند كه او را بر داشتند و زخمش بهى يافت
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مـردم را  «: گفـت  اى براى او بپا كرد، علـى بيامـد و   محمد بن ابى بكر عايشه را برداشت و خيمه: گويد
  .و سخن بسيار كرد» !تحريك كردى كه بر آشفتند و آنها را به هم انداختى كه خون همديگر بريختند

امروز جمع تـو خـوب شـجاعت    اى پسر ابى طالب، اينك كه تسلط يافتى ماليمت كن، «: عايشه گفت
  ».نمودند

و بگفت تا دوازده هزار به او بدهند  على او را روانه كرد و جمعى زن و مرد همراهش فرستاد و لوازم داد
  ».مؤمنان تأييد نكرد بعهده خودم اگر امير« :بن جعفر بود كه مالى بسيار بوى داد و گفت عبداهللاو اين كار با 
: تاند قاتل وى ابن جرموز بود كه روزى بر در امير مؤمنان ايستاد و گفـ  زبير كشته شد، پنداشته: گويد

  »واهبراى قاتل زبير اجازه بخ«
  ».بيايد و باو بگو كه جهنمى است«: على گفت

من با احنف بن قيس بودم، جون بن قتاده پسر عمويم با زبير ابن عوام بود، جـون  : قرة بن حارث گويد
  ».كردند ر بعنوان امارت اسالم مىپيش زبير بودم كه سوارى بيامد و چنان بود كه با زبي«: به من گفت

  »تو باد اى امير سالم بر«: ر گفتسوا
  »سالم بر تو نيز باد«: زبير گفت

» ام تر و كمتر و ترسان تر از آنها نديده اند و جمعى بد سالح اين جمع به فالن و بهمان جا آمده«: گفت
  .اين بگفت و برفت

  »اى امير سالم بر تو باد«: و گفتآنگاه سوارى بيامد : گويد
  »سالم بر تو نيز باد«: گفت
خدا عز و جـل بـر شـما      و به فالن مكان رسيدند و از اين جماعت و سالح كه اين قوم بيامدند«: گفت

  ».ند و خدا ترس در دلهاشان افكندفراهم آورده خبر يافت
و » اين سخن مگوى كه بخدا اگر پسر ابى طالب بخر چوب نيابد بـا آن آن سـوى مـا آيـد    «: زبير گفت

  .سوار برفت
  »اداى امير سالم بر تو ب«: شد سوارى بيامد و گفت ىوقتى جمع على از ميان غبار بيرون م: گويد
ا او سخن كردم و با مـن  اين جمع آمدند، عمار را ميانشان ديدم و ب«: گفت» سالم بر تو نيز باد«: گفت
  ».سخن كرد

  »عمار ميان آنها نيست«: زبير گفت
  »چرا، بخدا عمار ميان آنهاست«: تگف

  »خدا عمار را ميان آنها نياورده«: گفت
  »خدا عمار را ميان آنها آورده«: گفت
  »مار را ميان آنها نياوردهخدا ع«: گفت
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سـوار شـو ببـين راسـت     «: تكند بـه يكـى از كسـان خـود گفـ      و چون ديد كه سوار اصرار مى«: گويد
  »گويد؟ مى

پس او سوار شد و برفتند و من آنها را ميديـدم، انـدكى كنـار سـپاه ايسـتادند، آنگـاه پـيش مـا         : گويد
  »؟چه ديدى«: شتند، زبير به يار خويش گفتبازگ

  »گويد اين مرد راست مى«: گفت
گفت كه حديثى از  اين سخن از آن رو مى(» !واى كه پشتم شكست! واى كه به بليه افتادم«: زبير گفت

  .)كشند يك گروه ياغى عمار را مى :پيمبر آورده بودند كه گفته بود
مادرم عزادارم شـود،  «: خورد و من با خودم گفتم وى تكان مى زبير به لرزه افتاد چنان كه سالح: گويد

ز بخدا اين لرزه كه بر او افتاد به سبب چيزى است كـه ا  خواستم با او بميرم و با او زنده باشم، اين بود كه مى
  ».پيمبر خدا شنيده يا ديده است

  .و چون كسان سر گرم شدند زبير بر مركب خود نشست و برفت: گويد
بر مركب خويش نشست و پيش احنف رفت آنگاه دو سوار پيش احنف و يـاران وى آمدنـد و   جون نيز 

پس از آن عمرو بن جرموز پيش احنف آمد . پهلوى وى نشستند و لختى با وى آهسته گويى كردند و برفتند
  ».باع به او رسيدم و خونش بريختمدر وادى الس«: و گفت

  ».ت احنف قاتل زبير بودفرمان اوسبخدايى كه جانم ب«: گفت جون مى
: بروز جنگ جمل على مصحفى برگرفت و ميان يـاران خـويش بگشـت و گفـت    : عمار بن معاويه گويد

  »در آن هست دعوت كند و كشته شود؟گيرد كه اين قوم را به آنچه  كى اين مصحف را مى«
  ».من«: جوانى از مردم كوفه كه قباى سپيد پنبه دوزى داشت گفت: گويد

ندرجات آن دعوت كنـد و  گيرد كه قوم را به م كى اين مصحف را مى«: او بگردانيد و گفت على روى از
  »كشته شود؟

  »من«: آن جوان گفت
ندرجات آن دعـوت كنـد و   گيرد كه قوم را به م كى اين مصحف را مى: على روى از او بگردانيد و گفت

  »كشته شود؟
  »من«: آن جوان گفت

به دعوت قوم پرداخت كه دست راست وى را قطع كردنـد، مصـحف را   على قرآن را به او داد كه : گويد
به دست چپ گرفت و دعوتشان كرد، دست راست او را نيز قطع كردند، در حالى كه خون بر قبايش روان بود 

  .مصحف را با سينه خود نگهداشته بود تا كشته شد
  ».اينك جنگ با آنها رواست«: على گفت

  :گفت شعرى بدين مضمون گفت ا كه درباره وى مىمادر آن جوان ضمن رثاه: گويد
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  خدايا، مسلمانى دعوتشان كرد«
  خواند و از آنها بيم نداشت را مىكتاب خدا 

  ديدشان مادرش ايستاده بود و مي
  كه دل به گمراهى داشتند

  ».اشان از خون رنگين بودو ريشه
هجوم برد و جنـگ انداختنـد،   پهلوى راست سپاه امير مؤمنان بر پهلوى چپ مردم بصره : شعبى گويد

كسان به دور عايشه فراهم شدند، بيشترشان از قوم ضبه و ازد بودند، از بر آمدن روز تا نزديـك پسـين و بـه    
يكى از مردم ازد بانگ زد كه باز آييد و محمد بن . قولى تا زوال خورشيد جنگ بود، پس از آن هزيمت شدند

كشـتار در ازديـان افتـاد و    . اى گروه ازديان فرار كنيد: انگ زدعلى ضربتى بزد و دست وى را قطع كرد كه ب
  :بانگ بر آوردند كه ما بر دين على بن ابى طالبيم و يكى از بنى ليث بعدها شعرى به اين مضمون گفت

  قى داشتيمروزى كه با ازديان تال«
  و اسبان اشقر و گلى تازان بود

  كرديم پهلو و آرنجشان را قطع مىوقتى كه 
  »پندارشان ملعون بادكه 

  .زد در جنگ جمل عمار به زبير حمله برد و نيزه بوى مى: مالك بن دينار گويد
  »خواهى مرا بكشى؟ مى«: زبير گفت
  »نه، برو«: عمار گفت

  .در جنگ جمل عمار بيامد و نيزه سوى زبير برد: عامر بن حفص نيز گويد
  »كشى؟ اى ابو اليقظان مرا مى«: زبير گفت

  »عبداهللانه، اى ابو «: گفت
من زبيرم اى مردم سوى من « :وقتى در نيمه اول روز كسان هزيمت شدند، زبير بانگ زد: محمد گويد

  »گريزيد؟ از حوارى پيمبر خدا مى«: زد غالمش با وى بود و بانگ مى» آييد
از او بهمـديگر  پس از آن زبير سوى وادى السباع رفت، سـوارانى بـه تعقيـب او رفتنـد و مـردم      : گويد

پرداختند و چون سواران را در تعقيب خويش ديد به آنها تاخت و متفرقشان كرد باز بدو حمله برند و چـون  
  .تنى چند و از آن جمله علباء بن هيثم 1...و چون » بير است ولش كنيداين ز«: بشناختندش گفتند

  »ى من آييد صبورى، صبورىن خدا سوبندگا«: گفت قعقاع با گروهى بر طلحه گذشت كه مى: گويد
  »ها رو اهى كرد ناتوان، سوى خانهخو اى ابو محمد زخمدارى، و از اين كار كه مى«: بدو گفت

  »اى غالم مرا ببر و جايى بجوى«: طلحه گفت
                                                           

  .متن افتادگى دارد. 1
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او را به بصره بردند، يك و غالم و دو كس با وى بود، كسان در حال هزيمـت بيامدنـد و آهنـگ    : گويد
تر را ديدند كه مضريان دور آنرا گرفته بودند باز آمدند چنانكه در آغاز بودند و كـار از  بصره داشتند و چون ش

  .سر گرفتند، قوم ربيعه بصرى بايستادند، جمعى به پهلوى راست و جمعى به پهلوى چپ
و » اى كعب شتر را بگذار و كتاب خدا را ببر و جماعـت را سـوى آن دعـوت كـن    «: عايشه گفت: گويد

كعب با مصـحف پـيش   . جمع بيش آمدند، سبائيان جلوشان بودند و بيم داشتند صلح شود. دمصحفى بدو دا
خواستند و چون كعب دعوتشـان   كرد اما جز پيشروى نمى روى آنها رفت، على از دنبالشان بود و منعشان مى

پسـركانم بقيـه را   «: زد به هودج عايشه نيز تير انداختند و او بانگ مـى . كردند و او را كشتند  كرد تير بارانش
آنگاه بانگ رساتر برداشت كه خدا را، خدا را، خداى عز و جـل و روز حسـاب را بـه    » .دريابيد، بقيه را دريابيد

: خواستند و چون اصرار جماعت را بديد اول كارى كه كرد اين بود كـه گفـت   اما جز پيشروى نمى.. ياد آريد 
و نفرين كردن آغاز كرد، مردم بصره نيز فريـاد نفـرين   » نيداى مردم به قاتالن عثمان و پيروانشان لعنت ك«

  »اين فرياد چيست؟«: ا شنيد و گفتعلى بن ابى طالب بانگ نفرين ر .برداشتند
  ».كنند ند و كسان با وى نفرين مىك عايشه به قاتالن عثمان و پيروانشان نفرين مى«: گفتند

  ».ثمان و پيروانشان را لعنت كنع خدايا قاتالن«: گفت على نيز نفرين آغاز كرد و مى
عايشه كس پيش عبد الرحمان بن عتاب و عبد الرحمان بن حارث فرستاد كه به جاى خويش باشيد و 

مضـريان  . دارند به هيجان آمدنـد  چون كسان ديدند كه آن گروه رو سوى عايشه دارند و از كسان دست نمى
كه اطراف على آشفته شد و او به پشت محمـد زد و  مصر حمله آوردند و مضريان كوفه را درهم ريختند چنان

اما او پس آمد و على رفت كه پرچم را از او بگيرد اما محمد حمله كرد و على پرچم را به » حمله كن«: گفت
پهلـوداران  . مضريان كوفه حمله بردند و در مقابل شتر دليرى نمودند تا به سستى افتادند. دست او واگذاشت

از جمله زيد بن صوحان . كردند بجز مضريان كسان ديگر نيز با على بودند كوششى نمى به جاى خود بودند و
انـد و شـتر پـيش    دانى كه مضريان مقابل تو اى مگر نمى چرا اينجا مانده«: اش با او گفت بود كه يكى از قبيله

  »روست و مرگ حايل؟
شـته شـد، صعصـعه بـرادر     و با برادرش سيحان ك» مرگ از زندگى بهتر است، من طالب مرگم«: گفت

  .ديگرش نيز زخمى شد
فرستاد كه به جمع قبايل   كار جنگ باال گرفت و چون على اين بديد، كس پيش يمنيان و مردم ربيعه

  ».خوانيم به كتاب خدا عز و جل مىشما را «: يكى از مردم عبد القيس گفت. خويش پردازيد
د مـا را  كشـ  دعوتگر خدا كعب بـن سـور را مـى    كند و كسى كه حدود خدا سبحانه را روان نمى: گفتند

  ».خواند سوى كتاب خدا مى
آنگاه مردم ربيعه وى را تير باران كردند و خونش بريختند، يمنيان كوفه نيز يمنيان بصره را به كتـاب  

  .خدا خواندند كه تير باران شدند
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زبيـر از نبردگـاه برفـت و    جنگ اول تا نيمروز بپا بود كه طلحه رضى اهللا عنه كشته شد و : راوى گويد
چون بصريان سوى عايشه رفتند و كوفيان در كار جنگ مصر شدند و آهنگ عايشـه داشـتند عايشـه قـوم را     

  .تحريك كرد كه به جنگ پرداختند تا از هر سو بانگ برخاست و از همديگر دست بداشتند
بـود و ميـان روز جنـگ بـا      نيمه اول روز جنگ با طلحـه و زبيـر  . بعد از ظهر باز به جنگ آمدند: گويد
دو گروه حمله بردند، يمنيان بصره يمنيان كوفه را هزيمت كردند و ربيعيان بصره ربيعيان كوفه را . عايشه بود

از مـرگ گريـز نيسـت، بفـرارى     «: هزيمت كردند على با مضريان كوفه به مضريان بصره حملـه بـرد و گفـت   
  ».گذارد رسد و مقيم را وا نمى مى

در جنگ جمل پدرم پرچم را به من داد «: گفت شنيدم كه محمد بن حنفيه مى: گويدزيد بن حساس 
بى مادر پيش : ها نبود، گفت پيش برو و من پيش رفتم چندان كه جاى پيش رفتن جز در مقابل نيزه: و گفت

را از  يكى كه ندانستم كيست پرچم. ها جاى پيشرفتن نيست جز در مقابل نيزه: من ترديد داشتم و گفتم. برو
  :خواند دست من بگرفت و چون نيك نگريستم پدرم بود كه شعرى بدين مضمون مى

  !اى كه از نيكى من بغرور افتادهاى زندگى، تويى «
  اين قوم دشمنانند اما

  ».فرو رفتن از جنگ با فرزندان بهتر است
بـه سـختى   يمنيـان نيـز    .هـا سـخت بجنگيدنـد    وقتى حمله برديم، پهلوها هماننـد قلـب  : محمد گويد

شـد،   گرفت كشته مى ده كس از مردم كوفه پاى پرچم امير مؤمنان كشته شد كه هر كس آنرا مى. جنگيدند
پنج كس از قبيله همدان بود، و پنج كس از يمنيان ديگر و چون يزيد بن قيس اين بديد پرچم را بگرفت كه 

  :خواند وى شعرى به اين مضمون مى. به دست وى ماند
  ر زيستىاى نفس من بسيا«

  و روزگارى با غنا زيستى
  اى ترا بس همين قدر كه بوده

  كه مادام كه زنده باشى
  »خواهم ل عمر مىمن طو

  .خواند كه از شاعر پيشين بود اين را به تمثيل مى
  :خواند غوان بن ابى غوان همدانى نيز شعرى به اين مضمون مى

  ام شمشير در مردان ازد نهاده«
  ميزنمپيران و جوانانشان را 

  »كه جنگاورند و دراز دست
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بن رقبـه بـن مغيـره     عبداهللاآنگاه ) پسران صوحان(ربيعيان بيامدند، زيد، آنگاه صعصعه، آنگاه سيحان 
  .آنگاه ابو عبيدة بن راشد سلمى، همگان كوفى، پاى پرچم پهلوى چپ سپاه كشته شدند

جهالـت خالصـمان كـردى و بـه فتنـه      خدايا از گمراهى به هدايتمان آوردى و از «: گفت ابو عبيده مى
  .تا كشته شد» مبتالمان كردى كه به شبهه افتاديم

اى معبـد،  «: پس از او حصين بن معبد بن نعمان بود كه پرچم از او به دست پسرش افتاد و بدو گفـت 
  .و پرچم در دست وى بماند» آنرا جلو بگير و سينه را پيش بده

ر بصره پايمردى كسان را بديدند در اردوى عايشـه و اردوى  وقتى دليران مضر كوفه و مض: محمد گويد
بنا كردند به دست . وقتى پايمردى بنا شد و فيروزى نبود، دست و پاها را بزنيد! على بانگ زدند كه اى مردم

و پاها ضربت بزنند و در هيچ جنگى قبل و بعد از آن چندان دست و پاى بريده نديدم و نشنيدم كه بعضى از 
در آن روز پيش از آنكه عبد الرحمان بن اسيد كشته شود دست وى قطع شد و . نبود از آن كيست آن معلوم

  .شد رفت كه كشته مى شد چندان به استقبال مرگ مى هر كس از دو گروه كه دست يا پايش قطع مى
وى پهل. كار باال گرفت و پهلوى راست سپاه كوفه سوى قلب رفت و به آن چسبيد: عطية بن بالل گويد

راست سپاه بصره به قلب آن چسبيد اما نگذاشتند پهلوى راست سپاه كوفه كه مجاور آنها بود با قلـب سـپاه   
عايشـه بـه كسـانى كـه     . بصره در آميزد، پهلوى چپ سپاه كوفه و پهلوى راست سپاه بصره نيز چنين كردند

  ».شما كيستيد«: چپ وى بودند گفت سمت
  »از اصل ازد«: صبرة بن شيمان گفت

ايم حفظ كنيد  اى آل غسان، ثبات و دليرى خودتان را كه ما پيوسته از آن سخن شنيده«: عايشه گفت
  :و شعرى به تمثيل خواند به اين مضمون

  مدافعان غسان دليرى كردند«
  »هنب و اوس و شبب دليرى نمودند

  »شما كيستيد؟«: است وى بودند گفتبه آنها كه در سمت ر
  »بكر بن وايل«: گفتند
  :شاعر درباره شما گويد«: گفت

  آهن پوش سوى ما آمدند كه گويى«
  »پايدارى، مردم بكر بن وايل بودندبه نيرو و 

  »كردند اينك عبد القيس مقابل شماست و آنها سختتر از پيش جنگيدن آغاز
  »تيد؟شما كيس«: آنگاه رو سوى گروهى كه رو بروى وى بودند كرد و گفت

  »بنى ناجيه«: گفتند
  »شمشيرهاى ابطحى و شمشيرهاى قرشىبه  به«: گفت
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  .و آنها دليرى و ثباتى كم نظير نمودند
و چـون بنـى ضـبه كمتـر     » .اى قوم همدل بكوشـيد «: پس از آن بنى ضبه به دو روى آمدند كه گفت

  »؟شما كيستيد«: شدند بنى عدى با آنها آميختند و اطراف وى بسيار شدند، گفت
  »ايم ه با برادران خويش آميختهك مردم بنى عدى«: گفتند
سـر شـتر را راسـت    » .تا وقتى كه بنى ضبه اطراف من كشته نشده بودند سر شتر راسـت بـود  «: گفت

زدند و چون ايـن كـار در هـر دو گـروه بسـيار شـد،        دريغ حمله آوردند و دستها و پاها را مى كردند، آنگاه بى
دو پهلـوى سـپاه علـى بـه قلـب      . اين گروه از جاى نرونـد  تا شتر از پا در نيايد«: آهنگ شتر كردند و گفتند

مردم بصره نيز چنين كردند و دو گروه خشمگين فراهم آمده در قلب، تالقى كردند، ابن يثربى سـر  . پيوست
خواند و مدعى بود كه علباء بن هيثم و زيد بن صوحان و هند بن عمرو را كشته  شتر را گرفته بود و رجز مى

  :گفت مى. است
  كه مرا نشناسد، من ابى يثربيم ره«

  قاتل علبا و هند جمليم
  ».و ابن صوحان كه بر دين على بود

گويى از ميـان   اى و سوى تو راه نيست، اگر راست مى عمار به او بانگ زد كه به جاى محفوظ پناه برده
وه آمد و با تالش و او عنان شتر را به دست يكى از مردم بنى عدى داد و ميان دو گر. اين گروه سوى من آى

عمار سپر چرمين را حايل خويش كرد، ابن يثربـى ضـربتى بـزد و شمشـيرش در سـپر      . بنزديك عمار رسيد
در نيامد، عمار هيجان زده به وى تاخت و دو پايش را قطع كرد كه از ته بـه زمـين    نشست و هر چه كوشيد

  .آوردند و بگفت تا گردنش را بزدند وى را پيش على. افتاد، يارانش او را برداشتند كه باز زخم خورد
وقتى ابن يثربى از پاى در آمد مرد عدوى عنان شتر را رها كرد و پيش آمد و هماورد خواسـت، عمـار   

ربيعه عقيلى سوى وى آمد، مرد عدوى عمره نام داشت پسـر نجـره و صـوتى رسـا داشـت و      . عقب رفته بود
  :گفت مى

  اى مادر ما كه از همه مادران«
  .اند فرمانيت كردهبيشتر نا

  كند دهد و رأفت مى فرزند غذا مىمادر كه به 
  شوند ينى كه چقدر شجاعان زخمى مىب مگر نمى

  ».شود و دست و پايشان جدا مى
  .آنگاه به هم ضربت زدند و هر يك ديگرى را زخمى كرد و هر دو جان دادند

بجاى عدوى ايستاد، كسى را دليرتر آخر روز يكى بنام حارث از بنى ضبه بيامد و : عطية بن بالل گويد
  :خواند از او نديده بوديم، شعرى بدين مضمون مى
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  ايم و باران شتر ما بنى ضبه« 
  كنيم شمشير بر ابن عفان نوحه مىكه با دم 

  تر است ما مرگ از عسل شيرين بنزد
  ».ما را بما پس بدهيد و قصه تمامپير 

دم كه شمشيرى را كه بدست داشـت پـايين و بـاال    در جنگ جمل يكى را دي: ابو رجاى عطاردى گويد
  :خواند برد، گويى اسباب بازى بود و شعرى به اين مضمون مى مى

  ايم و ياران شتر ما بنى ضبه«
   آويزيم و چون مرگ بيامد با وى در مى

  ...تا آخر 
  .اين مرد و سيم بن عمرو بن ضرار ضبى بود: مفضل ضبى گويد

كرد كه عنان شتر را دسـت بـه    بن يثربى قوم خويش را تحريك مىدر جنگ جمل عمرو : هذلى گويد
  :خواندند دادند و رجزى به اين مضمون مى دست مى

  ايم و فرار نخواهيم كرد بنى ضبهما «
  افتد تا بينيم كه سرها فرو مى

  ريزد و خون سرخ از آن مى
  اى مادر، اى زندگى، بيم مدار

  كه همه فرزندانت دليرند و شجاع
  اى همسر پيمبراى مادر، 

  »!اى همسر پيمبر هدايتگر
  .گيران شتر از پاى در آمدند تا وقتى كه چهل تن از عنان

  ».ودتا وقتى صداى مردم بنى ضبه خاموش نشده بود شتر من بجاى ب«: گفت عايشه مى
در آن روز عمرو بن يثربى، علباء بن هيثم سدوسى و هند بن عمرو جملى و زيد بن صوحان را كشـت،  

  :خواند جزى به اين مضمون مىوى ر
  بينم ميزنم اما ابو حسن را نمى ضربتشان« 

  و اين غم از همه غمها مرا بس
  »گذرانيم كار را همانند طناب مى ما

  .به گفته هذلى اين شعر در جنگ صفين خوانده شد
بـا  عمار سوى ابن يثربى رفت، در آن وقت عمار نود ساله بـود، پوسـتى پوشـيده بـود و كمـر خـود را       

ريسمانى از برگ خرما بسته بود، عمرو بن يثربى پيشدستى كرد و و عمار سپر چرمين خويش را حايل كـرد  
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تير به او انداختند كه از پاى در آمد و شعرى به اين مضـمون    كه شمشير وى در آن نشست و كسان چندان
  :خواند مى

  ...كشيدم، من ابن يثربيم  اگر مى«
  تا آخر

  »مرا زنده بدار«: على بردند، گفتپيش  وى را اسير كردند و
  »ه بردى و آنها را با شمشير زدى؟تو كه به سه نفر حمل«: گفت

  .و بگفت تا وى را كشتند
رفتيم و سى و چند زخـم شمشـير و نيـزه     در جنگ جمل راه مى: بن زبير بنقل از پدرش گويد عبداهللا

شد، چون كوه سياه بوديم، هر كه مهار شتر را  ىام هيچكس از ما هزيمت نم داشتيم، هرگز روزى چنان نديده
شد، عبد الرحمان بن عتاب عنان را گرفت و كشته شد، اسود بن ابى البختـرى گرفـت و    گرفت كشته مى مى

  .كشته شد، من برفتم و مهار را گرفتم
  »كيستى؟«: عايشه گفت

  »بن زبير عبداهللا«: گفتم
  »پسر شد واى كه اسماء بى«: گفت
ر من گذشت و او را شناختم و در او آويختم كه هر دو بيفتـاديم و بانـگ زدم كـه مـن و     اشتر ب: گويد

مالك را بكشيد، گروهى از آنها و از ما بيامدند و به دفاع از ما بجنگيدند تا از هم جدا شديم و مهار از دسـت  
  .رفت

ربتى به شتر زد كـه  يكى ض» .شوند شتر را پى كنيد كه اگر پى شود پراكنده مى«: على بانگ زد: گويد
اى بـراى   على به محمد بن ابى بكر گفـت تـا خيمـه    .بيفتاد و هرگز صدايى بلندتر از بانگ شتر نشنيده بودم

  »ببين آسيبى نديده است؟«: و گفت عايشه بپا كرد
  »كيستى؟! واى تو«: كه عايشه گفت محمد سر خويش را وارد كرد: گويد
  »بيشتر دشمن دارى؟كسى كه از همه خاندانت او را «: گفت
  »پسر زن خثعمى؟«: گفت
  ».آرى« :گفت
  ».حمد خداى كه ترا سالمت داشت«: گفت

  »ن عثمان بودى چرا به بصره آمدى؟تو كه مخالف كشت«: به اشتر گفتم: علقمه گويد 
از خـدا  . اينان با على بيعت كردند، آنگاه بيعت شكستند، ابن زبير عايشه را به حركت وادار كرد«: گفت

خواستم كه مرا با او روبرو كند، و چون با وى روبرو شدم قوت بازو را كافى ندانستم و در ركاب بپا خاستم  ىم
  ».ى به سرش زدم كه از پاى در آمدو ضربت
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  »من و مالك را بكشيد؟: ود كه گفتاو ب«: گفتم
ود كـه مـرا ديـد و    نه، وقتى از او جدا شدم چيزى از او در دل نداشتم، عبد الرحمان بن اسيد ب«: گفت

مـن و  : ضربتى در ميانه رد و بدل شد كه مرا به زمين افكند، من نيز او را به زمين افكندم و او بنا كرد بگويد
  »لك كيست و گر نه مرا كشته بودنددانستند ما نمى. مالك را بكشيد

  »ينك كنار تو شاهد اين روايت استا«: به علقمه گفتم: راوى گويد
و نـام وى را يـاد   » از اين دو مرد حذر كنيد«: جوانى به نزديك ما ايستاد و گفت: ويدبن زبير گ عبداهللا

  .اى كه داشت متورم بود كرد نشان اشتر اين بود كه يكى از دو پايش به سبب بيمارى
وقتى قصد من كرد، نيزه خويش را به طرف پاى من گرفـت و  : وقتى تالقى كرديم، يا گويد: اشتر گويد
كشم و چون نزديـك شـد    تم اين احمق است، فرضا آنرا قطع كند كارى نكرده، من او را مىمن با خويش گف

  »اين هماورد است«: نيزه را محكم گرفت و به طرف صورتم حواله داد و گفتم
زد،  شـد بـا شمشـير او را مـى     عمرو بن اشرف مهار شتر را گرفت و هر كه نزديك وى مى: جندب گويد

  :خواند يك شد، عمرو شعرى به اين مضمون مىحارث بن زيد ازدى بوى نزد
  .ايم اى مادر ما، اى بهترين مادرى كه ديده«

  شوند نى كه چه شجاعان زخمدار مىبي مگر نمى
  »شود و سر و آرنجشان قطع مى

خراشيدند تـا هـر دو    دو ضربت در ميانه رد و بدل شد و ديدمشان كه با پاى خويش زمين را مى: گويد
  .جان دادند
  »كيستى؟«: عايشه رفتم، به من گفتدر مدينه پيش : گويد
  »ردم ازدم كه در كوفه سكونت دارميكى از م«: گفتم
  »در جنگ جمل بودى؟«: گفت
  »آرى«: گفتم
  »با ما يا بر ضد ما؟«: گفت
  ».بر ضد شما«: گفتم
  »شناسى؟ ايم مى كه ديده اى مادر ما، اى بهترين مادرى«: گفت كسى را كه مى: گفت
  »رى، او پسر عموى من بودآ«: گفتم
  .و او بگريست چندان كه پنداشتم ساكت نخواهد شد: گويد

يا عبد الرحمان بن عتاب بن اسيد تالقـى كـردم كـه    «: گفت شنيدم كه اشتر مى: دينار بن عيزار گويد
  ».د كه من و مالك را بكشيدبا هم به زمين افتاديم و ندا دا. دليرترين و مكارترين كسان بود
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بن حكيم بن حزام را ديـدم كـه پـرچم     عبداهللا«: گفت شنيدم كه اشتر مى: ينار بن عيزار گويدو هم د
بودنـد، بـا هـم همدسـتى كـرديم و        قريش را به دست داشت و با عدى بن حاتم چون دو قوچ درهم آويخته

  .كور شد عبداهللاخونش بريختيم و چشم عدى از ضربت 
تنى چند از پيران طايفه كه همگى در جنگ جمل حضور داشته بودنـد بمـن   : محمد بن مخنف گويد

صعقب كه از خاندان وى بود . پرچم ازديان كوفه بدست مخنف بن سليم بود كه در جنگ كشته شد«: گفتند
مود و فتح رخ نعالء بن عروه گرفت كه . بن سليم، كه كشته شدند عبداهللاپرچم را گرفت و پس از او برادرش 

  ».پرچم همچنان بدست وى بود
زيـد بـن صـوحان و سـيحان بـن      . پرچم عبديان كوفه بدست قاسم بن مسلم بود كه كشته شد: گويد

بـن رقيـه و    عبداهللاچند تن ديگر از آنها نيز كه پرچم گرفته بودند كشته شدند كه . صوحان نيز كشته شدند
نعمان پرچم را گرفت و به پسر خويش مـرة بـن منقـذ داد كـه      راشد از آن جمله بودند، پس از آن منقذ بن

  .جنگ بسر رفت و پرچم همچنان به دست وى بود
  .پرچم بكريان كوفه بدست حارث بن حسان بن خوط ذهلى بود: گويد

اى گروه بكـر  «: اما او پيش رفت و گفت» ات را بخطر مينداز خودت و طايفه«: ابو العرفاى رقاشى گفت
و پـيش  » بنزد پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم منزلت على را نداشت، وى را يـارى كنيـد   بن وايل هيچكس

  .رفت تا كشته شد، پسرش با پنج برادرش نيز كشته شدند
  :خواند جنگيد شعرى به اين مضمون مى بشر بن حسان بن خوط در حالى كه مى: گويد

  من پسر حسان بن خوطم كه پدرم«
  »نزد پيمبر ده همه بكريان بود بهفرستا

  :خواند پسر وى نيز شعرى به اين مضمون مى
  مرگ ساالر، حارث بن حسان را«
  »دهم خاندان ذهل و شيبان خبر مى به

  :خواند و يكى از ذهليان شعرى به اين مضمون مى
  دهى خبر مرگ بهترين مردم عدنان را مي«

  »ام جنگ و مقابله همگنان كشته شدكه هنگ
كوفه كه سران قوم بودند كشته شدند، از بنى ذهل نيز سى و پـنج كـس    كسانى از بنى محدوج: گويد

جنگ ما چه نيكـو  برادر اگر بر حق بوديم « :كرد ببرادرش گفت كشته شد يكى از آنها در حالى كه جنگ مى
  »بود؟

و دو بـرادر  » ايـم  اند اما ما بخاندان پيمبرمان پيوسـته  ما بر حقيم، مردم راه چپ و راست گرفته«: گفت
  .جنگيدند تا كشته شدندب
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  .ساالر مردم عبد القيس بصره كه با على بودند، عمرو بن مرحوم بود
  .ساالر بكر بن وائل شقيق بن ثور بود و پرچم بكريان بدست رشراشه غالم وى بود

ساالر ازديان بصره كه با عايشه بودند چنانكه در روايت عامر بن حفص آمده عبد الرحمـان بـن جشـم    
پرچم قوم بدست عمرو بن اشرف عكى بود كه كشته شد و . بقولى صبرة بن شيمان حدانى بود حمامى بود و

  .سيزده كس از خاندان وى نيز كشته شدند
در جنگ جمل مردم ضبه و ازد اطراف عايشه را گرفته بودند و كسانى از ازديان : ابو بخترى طايى گويد

ر مادرمان است، بوى مشك پشكل شت«: گفتند د و مىكشيدن شكستند و بو مى گرفتند و مى پشكل شتر را مى
  »!دهد مى

  :خواند جنگيد و شعرى به اين مضمون مى يكى از ياران على مى: گويد
  ام ر مردان ازد نهادهشمشير برهنه د«

  »زنم و پيران و جوانانشان را مى
از مـردم كوفـه بـود    كه   مردم درهم افتاده بودند، يكى بانگ زد شتر را پى كنيد و بجير بن دلجه ضبى

  .ضربتى به شتر زد
  »چرا شتر را پى كردى؟«: دو گفتندب

ا پـى كـنم   شوند، بيم كردم نابود شوند، اميد داشـتم اگـر شـتر ر    ام كشته مى ديدم مردم قبيله«: گفت
  ».گروهى از آنها بمانند

د و نـوك  يكى از مردم بنى عقيل به نزد كعب بن سور رسيد كه كشته شـده بـو  : صلت بن دينار گويد
  ».ام تو نديده هرگز مالى نقدتر از«: نيزه خويش را به چشمان او نهاد و تكان داد و گفت

  :خواند در جنگ جمل روزى تا شب بجنگيدند و يكى شعرى به اين مضمون مى: عوانه گويد
  هاى ما را از زيد و هند خنك كرد شمشير دل«

  و نيز از دو چشم عدى بن حاتم
  مقابلشان پايمردى كرديما شب در روزى ت

  ».و نيزه و شمشير نيز بكار بود
  :خواند به اين مضمون ابن صامت شعرى مى

  اى ضبيان برويد كه زمين«
  در سمت چپتان فراخ است

  و در دشت، مرگ آماده است
  و مادر، هر نبردگاهى با شمشير

  ».ايم ى مقابله و ضربت زدن آمادهبرا
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  »اى بوده است؟ درزاديست يا حادثهاين ما«: ش كنده بود، گفتميكى را ديدم كه گوش: ابو رجا گويد
خراشـيد و   رفتم، يكى را ديدم كه با پاى خويش زمين را مى در جنگ جمل ميان كشتگان مى«: گفت

  :خواند شعرى به اين مضمون مى
  ادرمان ما را به قلمرو مرگ آوردم«

  و برفتيم تا از مرگ سير شديم
  مبگمراهى اطاعت قرشيان كردي

  ».رى مردم حجاز محنتى بودكه يا
  »ال اله اال اهللا«: بنده خدا بگو«: گفتمش

  ».تلقين بگوى كه گوشم سنگين است نزديك من آى و«: گفت
  »اى؟ از كدام قبيله«: شدم و گفت نزديك وى: گويد
وقتـى پـيش   «: بينى گوشـم را بكنـد و گفـت    و او در من آويخت، چنانكه مى» ام از مردم كوفه«: گفتم

  ».اهلب ضبى با تو چنين كرده است مادرت رفتى بگو عمير بن
در جنگ جمل عمير بن اهلب ضبى زخمـى شـد يكـى از يـاران علـى بـر او       : عبد المجيد اسدى گويد

  ».نزديك من آى«: د، عمير بدو گفتگذشت كه ميان زخميان افتاده بو
  :و چون نزديك وى شد گوشش را بكند و شعرى به اين مضمون خواند«
  ما را به قلمرو مرگ آورد مادرمان«

  از آنجا نرفتيم تا سيراب شديم
  پسر ضبه و پيروان وى را

  به يارى كردن مادرش حاجت نبود
  يره روزى اطاعت تيم بن مره كرديماز ت

  ».اند ن جز بندگان و كنيزان بودهمگر تيميا
كسانى بود كه بـه غـزاى عثمـان    يكى از طايفه ما به نام هانى بن خطاب از جمله : مقدام حارثى گويد

ايم و  ما بنى ضبه«: گفته بودند رفته بودند، اما در جنگ جمل حضور نداشته بود و چون رجز ضبيان را كه مى
  :از گفتار كسان شنيده بود به رد آن شعرى به اين مضمون گفته بود» ياران شتر

  يران مذحج و همدان اصرار داشتندپ«
  بود پس آرند را به وضعى كه بودهكه نعثل 

  ».كه از پس خلقت رحمان دوباره خلق شود
  :گفت آن روز ابو الجربا رجزى به اين مضمون مى: صعب بن عطيه به نقل از پدرش گويد 
  پيش از آنكه تيزى شمشير را بچشىچرا «
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  آيى على نمىباطاعت 
  ».كنى ، همسران پيمبر را رها نمىو در راه حق
عى از مردم دلير و كار ديده از قبايل مضر بود و هر كه مهار شتر را مادر مؤمنان ميان جم: محمد گويد

بايد پيش اطرافيـان شـتر    گيرنده مهار مى. داشت و رها كردن آنرا خوش نداشت گرفت پرچم را نيز بر مى مى
بخـدا پـيش روى شـتر سـخت     . معروف باشد و نسب خويش را به عايشه بگويد كـه مـن فـالن پسـر فالنـم     

هر كس از ياران على . توانست رسيد گ آنجا بود و هيچكس جز بتالش و سختى به شتر نمىجنگيدند، مر مى
  .گشت گريخت و ديگر باز نمى شد يا مى كرد كشته مى آهنگ آن مى

و چون كسان با قلب سپاه در آميختند عدى بن حاتم بيامد كه بدو حمله بردند و چشمش كـور  : گويد
بد الرحمان بن عتاب بن اسيد بدو حمله برد، دست وى قطع شده بود و آنگاه اشتر بيامد و ع. شد و پس رفت
عاقبت رهـا  . زد رفت اشتر در او آويخت و از مركب به زمينش انداخت، زير اشتر دست و پا مى خون از آن مى

  .شد و سخت غمگين بود
اى مـادر  «: يـد بايد بگو خواست مهار شتر را بگيرد مى هر كه مى: هشام بن عروه به نقل از پدرش گويد

  »كيستى؟«: ون سخن نكرد عايشه گفتبن زبير بيامد و چ عبداهللا» .مؤمنان، من فالن پسر فالنم
  »م، خواهرزاده توامعبداللهمن «: گفت
  ».اسما، يعنى خواهرش، بى پسر شد واى كه«: گفت
و ضـربتى  بن حكيم بن حزام بطرف اشتر آمـد   عبداهللاشتر و عدى بن حاتم پيش شتر رسيدند، : گويد

. بن زبير سوى اشتر آمد كه ضربتى بدو زد و زخمى سخت برداشت عبداهللا. بهمديگر زدند و اشتر او را بكشت
بن زبير ضربتى به اشتر زد كه زخمى سبك برداشت، آنگـاه درهـم آويختنـد و بـه زمـين غلتيدنـد و        عبداهللا
  .بانگ زد كه من و مالك را بكشيد عبداهللا

خواست گفته بود اشتر، و در عـوض، انبـوه شـتران سـرخموى داشـته       لم نمىد«: گفت مالك مى: گويد
  ».بودم

كسانى از ياران على و ياران عايشه حمله بردند و دو حريف از هم جدا شـدند و هـر گـروه يـار     : گويد 
  .خويش را بدر بردند

مادرجـان  «: گفـت محمد بن طلحه بيامد و مهار شتر را بگرفت و : صعب بن عطيه بنقل از پدرش گويد
  ».دستور خويش بگوى

  ».اگر بجاى ماندى مرد خوبى باشى دهم دستور مى«: عايشه گفت
تنى » حم، ال ينصرون« :گفت كرد و مى برد مقابله مى پس حمله آغاز كرد و هر كه بدو حمله مى: گويد

و معاويـة بـن   مكعبر اسدى بود و مكعبر ضبى  :چند بر او فراهم آمدند كه هر كدام ادعاى كشتن وى داشتند
  :شداد عبسى و عفان بن اشقر نصرى كه يكيشان نيزه در او فرود كرد و شعرى به اين مضمون گفت
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  خواند اى كه آيات پروردگار مى هخاك آلود«
  شد ديد كم آزار بود و مسلمان مىو چندانكه 

  پيراهن وى را با نيزه دريدم
  ه از پاى در آمد و برو در افتادك

  آورد و حم را به ياد من مىت و ارف نيزه فرو مى
  .چرا پيش از آنكه بيايد حم نخواند

  گناهش اين بود كه پيرو على نبودتنها 
  ».ر كه پيرو حق نباشد پشيمان شودو ه

خواست وى را تحريك  مى» خواهى برگردى؟ مى«: قعقاع بن عمرو به اشتر گفت: صعب بن عطيه گويد
  .كند اما اشتر جوابى نداد

مهار شتر بدست زفـر  . دانيم آنگاه حمله برد اشتر ما جنگ با همديگر را بهتر از تو مىاى «: قعقاع گفت
بن حارث بود و آخرين كس بود كه مهار گرفت كه همه پيران بنى عامر پيش روى شتر كشته شده بودند كه 

  .ربيعه جد اسحاق بن مسلم از آن جمله بود
  :خواند زفر رجزى به اين مضمون مى

  ندگانىاى مادر، اى ز«
  ن كه همه فرزندانت شجاعند و دليربيم مك

  »نه دستخوش وهمند و نه ترسو
  :خواند قعقاع نيز رجزى به اين مضمون مى 
  وقتى به آب تيره در آييم«

  آنرا صاف كنيم
  و كسى به آبگاه ممنوع ما

  »در آمدن نتواند
  .گفت و اين را از شاعر ديگر به تمثيل مى

همـه  . روى شتر جنگيد زفر بن حارث بود كه قعقاع بدو حمله برد آخرين كسى كه پيش: محمد گويد
اى بجير پسر دلجه به قوم «: قعقاع گفت. عامريان سالخورده بدور شتر جان دادند و سوى مرگ شتابان بودند

  ».ن نيز كشته شود شتر را پى كنندخويش بانگ بزن تا پيش از آنكه همگى كشته شوند و مادر مؤمنا
در «: گفـت  او را بخوانـد   ضبيان، اى عمرو پسر دلجه، مرا سوى خويش بخوان و چوناى «: بجير گفت

  »امانم تا باز پس آيم؟
  »آرى«: گفت



 185    ششمجلد 

 

شما در «: ساق شتر را قطع كرد كه به پهلو در افتاد و بانگ بر آورد قعقاع به مجاوران شتر گفت: گويد
ند و به زمين نهادنـد و اطـراف آنـرا گرفتنـد و     و با همدستى فرتنگ شتر را بريدند و هودج را برگرفت» امانيد

  .ديگر كسان فرارى شدند
وقتى شب آمد على پيش رفت و شتر با هر كه اطراف آن بود محاصره شد بجير : صعب بن عطيه گويد

و مردم از همديگر دست بداشتند و شبانگاه كه جنگ بسر » شما در امانيد«: بن دلجه شتر را پى كرد و گفت
  :شعرى به اين مضمون گفت رفته بود على

  آورم يا شكايت غم خويش به تو مىخدا«
  اين جماعت كه با من دغلى كردند از

  انشان را با مضريانم بكشتن دادمكه مضري
  »م خنك شد، اما جماعتم بكشتن رفتدل

خدايا هر چه خواهى از من بجاى عثمان بگيـر  «: به روز جنگ جمل طلحه گفت: حكيم بن جابر گويد
شود، و تيرى ناشناس بيامد و همچنانكه توقف كـرده بـود بـاالى زانـوى وى را بـزين دوخـت و او        كه راضى

پشت سر من سوار شو و «: همچنان ببود تا پاپوشش از خون پر شد و چون سنگين شد به غالم خويش گفت
  ».ام كه خون پيرى چنين تباه شود جايى براى من بجوى كه آنجا ناشناس باشم كه هرگز نديده

تـا وى را بـه   » .مخالفان بمـا رسـيدند  «: گفت غالم طلحه سوار شد و وى را بگرفت و پيوسته مى: گويد
هاى بصره رسانيد كه ويرانه بود و در سايه آن فرود آورد كه در همان ويرانه بمرد و در محله بنى  يكى از خانه

  .سعد به خاك رفت
دند كه يك سوم مـردم كوفـه بودنـد و يـك     در جنگ جمل قبيله ربيعه با على بو: بخترى عبدى گويد

بودند و ربيعيان در مقابل ربيعيان و يمنيـان    و ترتيب چنان بود كه مضريان در مقابل مضريان. نيمه جماعت
و اجازه داد و » اى امير مؤمنان اجازه بده در مقابل مضريان باشيم«: پسران صوحان گفتند. در مقابل يمنيان

ست و مقابل تـو  اى كه مرگ قرين ت چرا در مقابل شتر و مقابل مضريان ايستاده« :چون زيد بيامد بدو گفتند
  ».است بطرف ما بيا

  »خواهيم ما مرگ مى«: گفت
  .و چنان شد كه در آن روز همگى كشته شدند و صعصعه از ميانه جان برد: گويد

مضر، براى چه  اى آل« :يكى از ما بنام حارث بن عطيه به روز جنگ جمل گفت: صعب بن عطيه گويد
  ».داريد ييم و از اين دست بر نمىكشيد و شتاب داريد؟ نميدانيم، ما دستخوش قضا همديگر را مى

به روز جنگ جمل به كعب بن سور گذشتم كه مهار شتر عايشه را بدست داشت و بـه  : ابو جبير گويد
  »نه پيكارپسركم نه دورى كن «: يداى ابو جبير بخدا ما چنانيم كه آن زن گو«: من گفت
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دانـيم در كـار    بخدا تا آنجا كه مى«: على بر كشته كعب گذشت و بايستاد و گفت: زبير بن حريث گويد
  .و او را ستود» كردى و چنين و چنان بودى حق استوار بودى و به عدالت حكم مى

در جنگ جمل نيمه اول روز جنگ با طلحه و زبيـر بـود كـه كسـان هزيمـت      : جرير بن اشرس گويد 
اش كردند و مردم بجنـگ   د، عايشه در انظار صلح بود كه يكباره كسان سوى وى آمدند و مصريان احاطهشدن

  .1...نگ ميان عايشه بود و على ايستادند و نيمه دوم روز ج
داد كه  كعب بن سور مصحف عايشه را گرفت و ميان دو صف آمد و كسان را به خدا عز و جل قسم مى

پا افكند، سـپرش را پـيش آوردنـد كـه پـس زد       اش را به او دادند كه زير زرهخونهاى خويش را حفظ كنند، 
كعـب  . تيربارانش كردند كه جان داد و جماعت به تيراندازان مهلت ندادند و حمله بردند و جنـگ آغـاز شـد   

  .نخستين كس بود كه از بصريان و كوفيان در مقابل عايشه كشته شد
را فرستاديم كه پدرزادگان مـا را بخوانـد، او را    عبداهللالم بن مس: مخلد بن كثير به نقل از پدرش گويد

تيرباران كردند و كشتند، چنانكه قلب سپاه، كعب را تيرباران كرده بود، و نخستين كس بـود كـه در مقابـل    
  .امير مؤمنان و عايشه كشته شد

  :مادر مسلم به رثاى او شعرى گفت به اين مضمون: گويد
  تخدايا مسلم سوى آنها رف«

  كه بمرگ گردن نهاده بود
  خواند يفان را به كتاب خدا مىو حر

  قتى نزديكشان رسيد بخونش كشيدندو«و بيم نداشت 
  مادرش ايستاده بود

  و ميديدشان كه
  »بگمراهى دل داده بودند

شبانگاه جمل وقتى دو پهلوى سـپاه كوفـه در هـم    : صعب بن حكيم بن شريك به نقل از جدش گويد
بن يثربى كه پيش از كعب بن سور، قاضى بصره بوده بود با برادرش عمرو  عبداهللا. تندشكست، سوى قلب رف

مردى كه به شتر حمله كند «: على گفت. در جنگ جمل حضور داشتند، وى مقابل شتر بر اسبى نشسته بود
  »كيست؟

زدند و ابن هند بن عمرو مرادى آهنگ شتر كرد، ابن يثربى راه او را گرفت و ضربتى به همديگر : گويد
پس از آن سيحان بن صوحان حملـه بـرد و ابـن يثربـى راه وى را گرفـت و ضـربتى بـه        . يثربى او را بكشت

پس از آن علباء بن هيثم حمله بـرد و ابـن يثربـى راه او را گرفـت و     . همديگر زدند و ابن يثربى او را بكشت

                                                           

  .دارد گيمتن افتاد. 1
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علباء و هنـد و  : ا در نبردگاه كشتآن صعصعه حمله برد كه بدو ضربت زد، سه كس ر پس از. خونش بريخت
  .صعصعه و زيد را نيز زخمدار كرد كه يكيشان بمرد و ديگرى بماند. سيحان

در جنگ جمل هفتاد كس از قرشيان مهار شتر را گرفتند كه همه در حالى كه مهار را به : شعبى گويد
: گفـت  و مـى او به زمين افتـاد   با وى در آويخت و با عبداهللاشدند اشتر حمله آورد و  دست داشتند كشته مى

  ».من و مالك را بكشيد«
شناختند، اگر گفته بود اشتر و هزار هزار جان داشت يكـى را بـه در    مردم او را به نام مالك نمى: گويد

بـرد و   زد تا رها شد و چنان بود كه هر كه به شتر حمله مى دست و پا مى عبداهللاهمچنان در دست . برد نمى
  .بن زبير زخمدار شدند عبداهللادر آن روز مروان و . برد باز نى آمد جان مى

يكـى بـه مقابلـه او     .خواند و هماورد طلبيـد  در جنگ جمل ابن يثربى رجز مى: داود بن ابى هند گويد
  :ه كشته شد، آنگاه رجزى به اين مضمون خواندرفت كه كشته شد، يكى ديگر رفت ك

  ريزم بينم و خونشان را مى ا مىعلى ر«
  »زنم اگر بخواهم باو نيز ضربت مى

كسـان وقتـى   . وى از همه كسانى كه مقابل او رفته بودند ضعيفتر بـود . عمار بن ياسر بمقابله وى رفت
وى . پيوندد ه خدا اين نيز به كشتگان ديگر مىگفتم ب عمار را ديدند انا هللا گفتند و من بسبب ضعف عمار مى

ابـى  . الغر بود و ساقهاى باريك داشت شمشيرش به پهلويش آويخته بود و دسته آن نزديك زير بازويش بود
عمار به او ضربت زد تا ضعيفش كرد و . يثربى با شمشير او را ميزد و شمشيرش در سپر چرمين وى فرو رفت

  .زدند تا زخمدار شد و از پا در آمد ياران على به ابن يثربى سنگ
  :خواند كه به روز جنگ جمل وقتى ضبى رجز مى: خارجة بن صلت گويد

  ما بنى ضبه ياران شتريم«
  »پير ما را به ما پس دهيد

  :عمير بن ابى الحارث بپاسخ وى گفت
  ونه پير شما را يس دهيم كه نيستچگ«

  »م كه نابود شداش زدي چندان به سينه
. شتر را يكى از مردم بنى ضبه پى كرد كه عمرو يا بجير نام داشت پسـر دلجـه  : حكيم گويدصعب بن 

  :حارث بن قيس كه از ياران عايشه بود در اين باب گفت
  ق شتر را زديم كه به زمين افتادما سا« 

  و يك ضربت كار را يكسره كرد
  مبر نبوديماگر همراه باقيمانده و حرم پي

  »ده بودندما را با شتاب تقسيم كر
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  .اند اين را به مثنى بن مخرمه نيز كه از ياران على بود نسبت داده

   شدت نبرد در جنگ جمل و خبر اعين بن ضبيعه كه در هودج نگريست

ها  ما با نيزه. هيچ چيز را چنان همانند نديدم كه نبرد قلب در جنگ جمل و جنگ صفين: قعقاع گويد
كردنـد، چنانكـه اگـر كسـى روى      داديم، آنها نيز چنين مـى  ها تكيه مى زديم و به سر نيزه حريفان را پس مى

  .ها ميرفت بر آن قرار توانست گرفت نيزه
هـا ضـربت    در جنگ جمل تير انداختيم تا تيرها تمام شد آنگاه بـا نيـزه  : بن سنان كاهلى گويد عبداهللا
اى «: ن توانست رفت، آنگاه على گفتها ميان ما و حريفان چنان به هم پيوسته بود كه اسبى بر آ زديم و نيزه

  ».شمشير برگيريد! رزندان مهاجرانف
  .هر وقت بخانه وليد رفتم آن روز را بياد آوردم: راوى گويد

و صـداى گـازران را     گذشـتم  در جنگ جمل با مواليم بودم و هر وقت به خانه وليد مـى : ابو بشر گويد
  .آوردم كوفتند، جنگ كسان را به ياد مى شنيدم كه مى مى

جماعت هزيمت شد و ما بازگشتيم، عايشه بر شتر سرخ در هـودجى بـود كـه    : عيسى بن حطان گويد
  .نمود از بس تير خورده بود چون خار پشتى مى
بيـنم كـه گـويى     گويى پرده عايشه را مى«: از جنگ جمل سخن آوردند و ابو رجا گفت: ابو عون گويد

  ».از بس تير كه به آن زده بودند خارپشتى بود،
  »در آن روز نبرد كردى؟: رجا گفتمبه ابو : گويد
  »دانم چه شد يرهايى افكندم و نمىبه خدا ت«: گفت

محمد بن ابى بكر و عمار بن ياسر پيش عايشه آمدند، شتر پى شده بود، طناب بـار را  : ابو جميله گويد
» عايشه را به بصره ببريد«: د تا على درباره آن دستور داد و گفتبريدند و هودج را برگرفتند و به يكسو نهادن

  .بن خلف خزاعى بردند عبداهللاو او را به خانه 
على به چند كس دستور داد كه هودج را از ميان كشتگان بردارند، قعقاع و زفر بن حارث : محمد گويد

ابى بكر پيش آمد، كسانى نيز همـراه وى   آنرا از پشت شتر پايين آوردند و پهلوى آن نهادند، آنگاه محمد بن
  .بودند، دست خويش را درون هودج برد

  »كيستى؟«: عايشه گفت
  ».برادر نكوكارت«: گفت
  ».ناسپاس«: گفت

  »دى؟مادرجان ضربت فرزندان خويش را چگونه دي«: عمار بن ياسر گفت
  »تو كيستى؟«: گفت
  »عمار پسر نكو كار تو«: گفت
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  »من مادر تو نيستم«: گفت
  »چرا، هستى اگرچه نخواهى«: گفت

ايد به خدا كسـى كـه    ايد خورده ايد، همانند ضربتها كه زده كنيد كه پيروز شده فخر مي«: عايشه گفت
  ».باشد هرگز ظفر نيابد كارش چنين
آنگاه وى را با هودج از ميان كشتگان به كنار بردند و يكى را نزديـك وى نهادنـد، هـودج چـون     : گويد

  .نمود از بس تير به آن خورده بود ورده، مىجوجه پر در آ
  .ه مجاشعى بيامد و در هودج نگريستاعين بن ضبيع: گويد
  ».دور شو خدايت لعنت كند«: ه گفتعايش
  ».بينم به خدا جز سرخولويى نمى« :گفت
  ».را ببرد و عورتت را آشكار كند ات را بدرد و دستت خدا پرده«: گفت
هاى  اش را برگرفتند و دستش قطع شد و برهنه در يكى از خرابه جامه و او در بصره كشته شد و: گويد

  .مردم ازدش افكندند
  ».خدا ما و شما را ببخشد مادرجان،«: على پيش عايشه آمد و گفت: گويد
  ».خدا ما و شما را ببخشد«: گفت

بـود،   محمد بن ابى بكر بيامد، عمـار نيـز بـا وى   : صعب بن حكيم بن شريك بنقل از جد خويش گويد
: ه درون بـرد و گفـت  طنابهاى هودج را بريد و آنرا برداشتند و چون به زمين نهادند محمد دست خويش را ب

  »برادرت محمد«
  »مممذ«: گفت
  »اى؟ آسيبى نديده! خواهركم«: گفت
  »به تو چه مربوط؟«: گفت
  »گمرهان چه شدند؟«: گفت
  »هدايت يافتگان«: گفت
  »چطورى؟ مادرجان«: ى بيامد و گفتعل: گويد
  »خوبم«: گفت
  »خدايت ببخشد«: گفت
  »ترا نيز«: گفت

بـن خلـف خزاعـى     عبـداهللا آخر شب محمد بن ابى بكر، عايشه را به بصره برد و در خانه : محمد گويد
  .ابن خلف بود عبداهللاپيش صفيه دختر حارث جاى داد، وى مادر طلحه پسر 

  .خر سال سى و يكم بودبگفته واقدى جنگ جمل به روز پنجشنبه دهم جمادى اال
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   كشته شدن زبير بن عوام

به روز جنگ جمل وقتى كسان طلحـه و زبيـر هزيمـت شـدند     : به نقل از پدرش گويد عبداهللاوليد بن 
بـه خـدا ايـن    «: زبير برفت و بر اردوى احنف گذشت و چون احنف بدانسـت و از كـارش خبـر يافـت گفـت     

  ».گيرى نيست كناره
  »آورد؟ كى از او خبر مى«: ان گفتآنگاه احنف به كس

  »نم«: عمرو بن جرموز به ياران خود گفت
چـه  «: ت خشمگين بود و پرسـيد به تعقيب وى رفت و چون بدو رسيد زبير در او نگريست، سخ: گويد

  »خبر؟
  »خواستم از تو بپرسم مى«: رو گفتعم

  ».كند اين حمله مى«: وى بود گفت غالم زبير كه عطيه نام داشت و همراه
  »ترسى؟ از يك مرد چه مى«: گفتير زب

  »نماز كنيم«: وقت نماز شد، ابن جرموز گفت: گويد
  »نماز كنيم«: ابن زبير گفت

با نيزه بزد و او را بكشـت    پس فرود آمدند، ابن جرموز پشت سر وى ايستاد و از پشت سر از شكاف زره
ادى السباع به خاك سپرد، و او با خبر و اسب و انگشتر و سالحش را بگرفت و غالم را رها كرد كه وى را در و

  .پيش كسان بازگشت
  »اى يا بد دانم خوب كرده نمى«: تاحنف گف

: علـى شمشـير را خواسـت و گفـت    . احنف با ابن جرموز پيش على رفت و خبر را بـا وى بگفـت  : گويد
ش عايشـه  و آنـرا پـي  » شمشيريست كه مدتها محنت از مقابل پيمبر خدا صـلى اهللا عليـه و سـلم برداشـته    «

  »مراقب ماندى؟« :فرستاد، آنگاه رو سوى احنف كرد و گفت
مدارا كن كه ! ام، آنچه بوده به دستور تو بوده اى امير مؤمنان پندارم كه درست كار كرده«: احنف گفت

راهى دراز در پيش دارى و فردا بيشتر از ديروز به من نياز دارى، قدر كار مرا بدان و دوستى مرا بـراى فـردا   
  ».هدار و چنين سخن مگوى كه من پيوسته نيكخواه توامنگ

  كسانى كه در جنگ جمل هزيمت شدند و به شهرها رفتند

  .زبير در آغاز روز هزيمت، پياده سوى مدينه به راه افتاد و ابن جرموز او را بكشت: محمد گويد
دار شـده بودنـد،   عتبة بن ابى سفيان و عبد الرحمان و يحيى، پسران حكم، بـروز هزيمـت زخمـ   : گويد

  »خواهيد؟ پناه مى« :سرگردان برفتند و به عصمة بن ابير تيمى بر خوردند كه گفت
  »تو كيستى؟«: گفتند
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  »عصمة بن ابير«: گفت
  »آرى«: گفتند

  »شما تا يك سال در پناه منيد«: تگف
 دوست داريـد هر كجا را « :آنها را ببرد و حفاظت كرد و به خدمت ايستاد تا به شدند آنگاه گفت: گويد

  ».بگوييد تا شما را آنجا برسانم
  »شام«: گفتند
آنها را با چهار صد سوار از قوم تيم الرباب ببرد و چون به دومه، سرزمين طايفه كلـب، رسـيدند   : گويد

و او » به تعهد خويش و تعهد اين جمع وفا كردى و آنچه را به عهده داشـتى بسـر بـردى، بـاز گـرد     «: گفتند
  :اين باب گويدبازگشت شاعر در 

  .هاى افراشته ابن ابير با نيزه«
  ».دان ابى العاص درست پيمانى كردبا خان
ابن عامر نيز زخمدار بود كه برفت و يكى از بنى حرقوص بنام مرى او را بديـد و گفـت كـه او را    : گويد

كجـا را بيشـتر   «: گفت ابن عامر پذيرفت و حرقوصى او را پناه داد و به وى پرداخت، پس از آن. دهد پناه مى
  »دوست دارى؟

  »دمشق«: گفت
مرد حرقوصى ابن عامر را با گروهى از بنى حرقوص به دمشـق رسـانيد و حارثـة بـن بـدر كـه       «: گويد

  :با عايشه بوده بود و در جنگ كشته شده بود شعرى به اين مضمون گفت) يا ذراع(پسرش يا برادرش، زراع 
  خبر آمد كه ابن عامر«

  »فت و لنگر انداختدر دمشق اقامت گر
به مالك بن مسـمع  «: مروان بن حكم نيز به روز هزيمت به يك خانواده از طايفه عنزه پناه برد و گفت

  .آنها نيز پيش مالك آمدند و حضور مروان را خبر دادند» خبر دهيد كه من اينجا هستم
ا خبـر داده چـه   با اين مرد كه كس فرسـتاده و حضـور خـويش ر   «: مالك به برادر خويش مقاتل گفت

  »كنيم؟
برادرزاده مرا بفرست و پناهش بده و از على بـراى وى امـان بخواهيـد، اگـر امـانش داد      «: مقاتل گفت
بريم، اگر متعرض او شدند براى  رويم و او را مى خواهيم و اگر امان نداد با شمشيرهايمان مى همانست كه مى

  ».دهيم محترمانه جان مىمانيم يا  كشيم، يا به سالمت مى محافظتش شمشير مى
مالك پيش از آن در همين مورد با كسان ديگر از خاندان خود مشورت كرده بود كه وى را منع كـرده  
بودند، اما به رأى برادر كار كرد و رأى آنها را واگذاشت و كس پيش مروان فرستاد و وى را به خانـه خـويش   

  ».ر كار پناه دادن، وفا كردن استمرگ د«: و گفت آورد و قصد داشت اگر الزم آمد به حمايت او بر خيزد
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  .بعدها بنى مروان اين را به ياد داشتند و خاندان مالك از آن سودگرفتند و اعتبار يافتند: گويد
پيش عايشه رو و بگـو مـن   « :بن زبير به خانه يكى از مردم ازد، وزير نام، پناه برد و گفت عبداهللا: گويد

  ».بى بكر از اين قضيه خبردار شودمد بن ااينجا هستم، اما مبادا مح
  .مرد ازدى پيش عايشه رفت و خبر را با او بگفت

  »محمد را پيش من آريد«: ايشه گفتع
  »بمن گفته كه محمد اين را نداند اى مادر مؤمنان،«: ازدى گفت

  ».ات را پيش من آر و و خواهرزادهبا اين مرد بر«: اما عايشه محمد را پيش خواند و گفت
آمدم كـه مـادر مؤمنـان اصـرار     به خدا نابدلخواه پيش تو «: محمد با ازدى پيش ابن زبير رفت و گفت

  ».كرد
محمـد از عثمـان سـخن آورد و ناسـزاى او     . گفتنـد  با محمد برون شد و به هم ناسزا مى عبداهللا: گويد

بن خلف پـيش   عبداهللا. يدبن خلف پيش عايشه رس عبداهللانيز محمد را ناسزا گفت تا در خانه  عبداهللاگفت، 
عايشه كس به طلب زخميـان  . برادر وى جزو ياران على كشته شده بود  از جنگ جمل با عايشه بود و عثمان

  .فرستاد و تنى چند از آنها را نگهدارى كرد و مروان را نيز به آنها پيوست كه در اطاقهاى خانه بودند
قعقاع جزو نخستين كسـانى   .در اردوگاه خويش بودسران قوم دور عايشه را گرفتند، على : محمد گويد

كردنـد و چنـين و    امروز دو كس را ديدم كه پيش روى من پيكار مـى «: بود كه پيش عايشه آمدند كه گفت
  »دانى كه كدامشان كوفى بود؟ ، مىخواندند چنان رجز مى

كه تو نكوكارترين مادرى ايم اما دروغ گفته  گفته بد رفتارترين مادرى كه شناخته آرى، آنكه مى«: گفت
  ».عت تو نكردندايم اما اطا هستى كه شناخته
  »بيست سال پيش از اين مرده بودم اى كاش«: عايشه گفت

  ».اره مرد كوفى از او پرسيده استقعقاع پيش على رفت و گفت كه عايشه درب: گويد
  »اند؟ اين دو مرد كى بوده«: گفت على

  »اى آنكه يار وى، على را نبينمبرگفته  ابو هاله بوده كه مى«: گفت
  .و سخنشان يكى بود» اى كاش بيست سال پيش مرده بودم«: على گفت

عايشـه سـراغ   . از جمله كشتگان، آنها كه نيروى برخاستن داشتند شبانه وارد بصره شدند: محمد گويد
بن خلـف، كسـان دور وى را    عبداهللادر خانه . كسانى را گرفت كه بعضيشان موافق وى بودند و بعضى مخالف

  ».خدايش بيامرزد«: گفت دادند مى گرفته بودند و چون مرگ يكى از آنها را خبر مى
  »چگونه چنين باشد؟«: ن عايشه گفتيكى از يارا

  ».بهشت است و فالنى در بهشت است فالنى در«: پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم گفت: گفت
  ».داشته به بهشت رود  ميدوارم هر كس از اين جمع كه قلبى پاكا«: على بن ابى طالب نيز گفت: گويد
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اى كه نزول يافت همانند اين گفتار  پيمبر صلى اهللا عليه و سلم از هيچ آيه: ابو ايوب بنقل از على گويد
  :خدا عز و جل خوشدل نشد كه گويد

 »ي و يُكمدأَي تبةٍ َفبِما كَسيبصمن م ُكمما أَصاب ُفوويرٍ عنْ َكث30: 42ا ع«  
  .هر مصيبتى به شما رسد براى كارهايى است كه دستهايتان كرده و بسيارى را نيز ببخشد: يعنى

هر مصيبتى كه در دنيا براى مؤمن رخ دهد بسـبب گنـاهى اسـت و    «: و او صلى اهللا عليه و سلم گفت
و بخشـش گناهـان اسـت كـه بـه روز      رسد كفـاره   گذرد مصيبتى كه در دنيا بدو مى خدا از بيشتر آن در مى

بيند و گناهانى را كه خدا عز و جل در دنيا بخشيده خدا بزرگتر از آن است  رستاخيز به سبب آن عقوبت نمى
  ».كه عفو خويش را نديده گيرد

خاك كردنشان و فراهم آوردن لوازم اردو و فرسـتادن  ه غمخوارى على بر كشتگان جنگ و ب

   آن سوى بصره

كسان را سوى مردگانشـان فرسـتاد   . على سه روز در اردوگاه خويش بود و به بصره نرفت: محمد گويد
: على با آنها بر كشتگان گذر كرد و چون بنزد كعب بـن سـور رسـيد گفـت    . كه برفتند و بدفن آنها پرداختند

لرحمـان بـن   و چون بـر عبـد ا  » بينيد عالم است اند ولى اين كه مى گفتيد سفيهان قوم با آنها آمده شما مى«
مقصـود ايـن بـود كـه جماعـت دربـاره او       » آمدند اين سرور قوم بود كه بر او گرد مى«: عتاب گذر كرد گفت

  .همسخن شده بودند و پيشواى نمازش كرده بودند
جز غوغاييان كسى بـه    اند كه پنداشته«: گفت گذشت مى اى مى بدينسان على بر هر مرد شايسته: گويد

  ».اين عابد كوشا بودنيامد، اما  مقابله ما
على بر كشتگان جنگ از كوفى و بصرى نماز كرد و هم بر كشتگان قريش از موالف و مخالف، از : گويد

مردم مدينه و مكه، نماز كرد و همه را در گورى بزرگ به خاك كرد، سپس آنچه را در اردوگـاه بـود فـراهم    
ها آمده و  ناسد بردارد مگر سالحى كه از خزينهش هر كه چيزى را مى«: آورد و به مسجد بصره فرستاد و گفت

اند  آنچه را از مال خدا بر ضد شما بكار انداخته. نشان حكومت دارد كه بايد چون چيزهاى ناشناخته بجا ماند
بگيريد، چيزى از مال مسلمان در گذشته، بر مسلمان حالل نيست، اين سالح بى اجازه حكومت بدست آنهـا  

  ».بوده است

   ان جنگ جملشمار كشتگ

در جنگ جمل در اطراف جمل ده هزار كس كشته شد كه يك نيمه از ياران على بودند و : محمد گويد
يك نيمه از ياران عايشه، دو هزار كس از قبيله ازد و پانصد كس از ديگر قبايل يمنى، دو هـزار كـس از قـوم    

س از قبيله بنى ضبه و پانصد كـس از  مضر و پانصد كس از قبيله قيس و پانصد كس از قبيله تميم و هزار ك
  .قبيله بكر بن وائل
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بقولى در نبرد اول از مردم بصره پنجهزار كس كشته شد و در نبرد دوم نيز از مردم بصره پنجهزار كس 
  .از مردم كوفه نيز پنجهزار كشته بود. كشته شد كه ده هزار كشته از مردم بصره بود

نى عدى كشته شد كه همگى قارى قرآن بودند، بجـز جوانـان و   در آن روز هفتاد پير از ب: محمد گويد
كسانى كه قارى نبودند، عايشه گفته بود تا وقتى صداى مردم بنى عدى خاموش نشـده بـود اميـد فيـروزى     

  .داشتم

  .رفتن على به نزد عايشه و دستور مجازات كسانى كه به وى ناسزا گفته بودند

ه آمد و به مسجد رفت و نماز كرد و وارد بصره شد و كسان على به روز دوشنبه سوى بصر: محمد گويد
بن خلف رسيد، كه بزرگترين  عبداهللاآنگاه بر استر خويش سوى عايشه رفت و چون به خانه . پيش وى آمدند

صفيه دختر حارث نيز . گريستند و عثمان پسران خلف مى عبداهللاخانه بصره بود، زنان را ديد كه با عايشه بر 
اى على، اى قاتل دوستان اى متفرق كننـده جمـع،   «: گريست و چون على را بديد گفت و مى روسرى داشت

  ».را يتيم كردى عبداهللاخدا فرزندانت را يتيم كند چنانكه فرزندان 
: على جوابى نداد و همچنان آرام پيش عايشه رفت و به او سالم گفت و پيش وى نشست و گفت: گويد

  ».مه خدا از وقتى كه دختر بود ديگر او را نديده بودصفيه با ما درشتگويى كرد، ب«
و چون على بيرون آمد، صفيه پيش آمد و همان سخن را تكرار كرد، على استر خويش را بداشت : گويد

قصد آن دارم كه اين در را بگشايم و كسانى را كه آنجا هستند «: و به درها كه در خانه بود اشاره كرد و گفت
و كسـانى را كـه   ا بگشايم و كسانى را كه آنجا هستند بكشم، سپس اين در را بگشايم بكشم، سپس اين در ر

  ».آنجا هستند بكشم
و چنان بود كه كسانى از زخميان به عايشه پناه برده بودند و على از بودنشان خبر يافته بود اما تغافـل  

  .صفيه از شنيدن اين سخنان خاموش شد و على برون رفت. كرده بود
  ».به خدا نبايد اين زن جان از دست ما بدر برد«: ى از ازديان گفتيك: گويد

اى مشو و زنى را آزار مكـن   اى را پاره مكن و وارد خانه پرده» !خاموش«: اما على خشمگين شد و گفت
ما دستور داشتيم از . و گرچه به عرض شما بد گويند و اميران و پارسايانتان را سفيه شمارند كه زنان ضعيفند

. ن مشرك نيز دست بداريم، مردى كه زنى را مكافات دهد و او را بزند مايه ننگ باقيمانـدگان خـود شـود   زنا
  ».كنم چون بدترين مردم عقوبت مى نشنوم كه كسى متعرض زنى شده كه او را

اى امير مؤمنان، دو تن را بر در ديدم كه با كسى كـه  «: گويد آنگاه على برفت مردى بدو رسيد و گفت
  ».گفت، ناروا گفتند ناسزاى تو مىسختتر از صفيه 

  »واى بر تو شايد اين عايشه بود؟«: گفت
  ».مادر، سزاى تو نافرمانى است«: آرى، دو تن بر در خانه بودند و يكيشان گفت: گفت
  »مادر خطا كردى توبه كن«: رى گفتو ديگ
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: على، قعقاع را سوى در فرستاد و كسانى را كه آنجا بود بياورد و دو تن را معلوم داشـتند، علـى گفـت   
و هر كدام را صد تازيانه زد كه لباسشان را در آورده » كنم عقوبتشان مى«: سپس گفت» زنم گردنشان را مى«

  .بود
  .عبداهللاعجل و سعد پسران : ز قبيله ازد بودنداينان دو تن ا: ابى الكنود گويد

  بيعت مردم بصره با على و تقسيم موجودى بيت المال بر آنها

وى و قبيله بنى سعد بيرون بصره بودنـد و همگـى بـه بصـره     . همانشب احنف بيعت كرد: محمد گويد
و چون مروان باز . ته بودندمردم بصره نيز گروه گروه بيعت كردند، حتى زخميان و كسانى كه امان ياف. آمدند

  .آمد به معاويه پيوست و بقولى تا خاتمه جنگ صفين از مدينه بيرون نرفت
وقتى على از بيعت مردم بصره فراغت يافت در بيت المال نظر كرد كه ششصد هزار و بيشـتر در  : گويد

هر كس پانصـد رسـيد،   آن بود و همه را بر كسانى كه با وى در جنگ حضور داشته بودند تقسيم كرد كه به 
سـبائيان در  » اگر خدا عز و جل شما را بر شام ظفر داد همينقدر خواهيد داشت بعالوه مقرريهايتـان «: گفت

  .اين باب سخن آوردند و پشت سر على خرده گيرى كردند

   رفتار على با جنگاوران جنگ جمل

د و زخمدار را بيجان نكنند و روش على اين بود كه فرارى را نكش: محمد بن راشد بنقل از پدرش گويد
  »خونشان حالل است و مالشان حرام؟چگونه «: اى را بر ندارند و مالى نگيرند و كسانى گفتند پرده

اند هر كه بما نپردازد از ماست و ما از اوييم و هر كه اصرار كند  اينان نيز همانند شما بوده«: على گفت
  ».را بس استرواست و خمس وى شما  تا كشته شود جنگ با وى

  .از اين موقع خوارج سخن آغاز كردند: گويد

   فرستادن اشتر، شترى را كه براى عايشه خريده بود بنزد وى و رفتن عايشه از بصره سوى مكه

وقتى از كار جنگ فراغت يافتند اشتر مرا فرستاد كـه از يكـى از   : عاصم بن كليب بنقل از پدرش گويد
ارث، ايـن را  شتر را پيش عايشه ببر و بگو اشتر، مالك بـن حـ  «: و گفتمردم مهره شترى به هفتصد خريدم 

  ».بجاى شترت فرستاده
ايـن شـتر بـه جـاى      گويـد  فرسـتد و مـى   مالك سالمت مى«: شتر را پيش عايشه بردم و گفتم«: گويد

  ».شترت
  ».شت و با خواهرزاده من چنان كردخدايش سالم نگويد كه سرور عرب، يعنى پسر طلحه، را ك«: گفت
: شتر را پيش اشتر بردم و خبر را با وى بگفتم و او دو دست پر موى خويش را بلند كرد و گفت: گويد

  ».كردم مرا بكشند، جز اين چه مى خواستند مى«



196  http://bertrandrussell.mihanblog.com   خ طبرييترجمه تار 

 

مروان و اسـود بـن ابـى البختـرى از راه     . عايشه از بصره حركت كرد و آهنگ مكه داشت: محمد گويد
  .در مكه بماند پس از آن سوى مدينه رفت سوى مدينه رفتند و عايشه تا وقت حج

   آنچه على درباره فتح به عامل كوفه نوشت

  :على خبر فتح را براى عامل كوفه نوشت كه در آن وقت در مكه بود به اين مضمون: محمد گويد
  از بنده خدا على، امير مؤمنان«

تالقـى كـرديم و   بصره خر در خريبه يكى از نواحى بيرون اما بعد، در نيمه جمادى اال
كس از ما و آنها كشـته شـد، از جملـه    ا درباره آنها روان كرد و بسيار خدا روش مسلمانان ر

بن عمرو و علباء بن هيثم و سـيحان و زيـد پسـران    ما ثمامة بن مثنى بود، با هند  كشتگان
  »صوحان و محدوج

  .خوش را به كوفه بردى االخر خبر بن رافع نوشت و زفر بن قيس در ماه جماد عبداهللانامه را 

   بيعت گرفتن على از مردم و خبر زياد بن ابى سفيان و عبد الرحمان ابن ابى بكره

مضمون بيعت چنين بود كه با پيمان و قرار خدا متعهدى كه با هر كه با ما به صلح است به صلح باشى 
  .بدارىو با هر كه به با ما جنگ است به جنگ باشى و زبان و دست خويش را از ما 

زياد بن ابى سفيان از جمله كناره گيران بود كه در جنگ حضور نيافته بـود و بجـاى مانـده بـود و در     
وقتى على از كار بيعت فراغت يافت عبد الرحمان بن ابى بكره جزو امانخواهان بيامد . خانه نافع بن حارث بود

  »موى تو بجاى نشست و مراقب ماند؟ع«: على گفت. و سالم گفت
است، از او  ام كه بيمار اى امير مؤمنان او دوستدار تو است و بخوشدليت عالقه دارد ولى شنيده« :گفت

  ».خبر بگيرم و بيايم
زياد گفت كه جاى وى را با علـى  . عبد الرحمان محل زياد را از على مكتوم داشت تا از او رأى خواست

  .بگويد و بگفت
  ».جلو برو و مرا پيش وى ببر«: فتعلى گ
  »بجاى ماندى و مراقب بودى؟«: گفتالرحمان چنان كرد و چون على پيش وى رسيد عبد 

آنگاه از على عـذر خواسـت كـه عـذر وى را     . اين درد مشخص است«: زياد دست به سينه نهاد و گفت
يكى از خاندان تو بايد كـه مـردم بـدو    «: خواست كه گفت وى را براى بصره مى. پذيرفت و با او مشورت كرد

دربـاره ابـن   » .دهـم  كـنم و مشـورت مـى    رند كه بهتر اطمينان يابند و مطيع شوند من با او كمك مىآرام گي
  .عباس همسخن شدند و على به منزل خويش بازگشت

  امارت دادن ابن عباس بر بصره و سپردن خراج به زياد
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اس گفـت بـه   على، ابن عباس را امير بصره كرد و زياد را بر خراج و بيت المال گماشـت و بـه ابـن عبـ    
  .مشورت وى كار كند
اگـر دانـى كـه تـو     «: اى كه پيش آمده بود با وى مشورت كردم گفت درباره حادثه: گفت ابن عباس مى

  ».گر ندانى راى چنان دهم كه بايدحقى و مخالف تو بر باطل است، رأى چنان دهم كه بايد و ا
ست نافرمان را درهم بكوب و اگر زدن بكمك آنكه مطيع ا«: گفت» من بر حقم و آنها بر باطلند«: گفتم

  ».بزنگردنش مايه قوت و صالح اسالم است گردنش را 
وى را به دبيرى گرفتم و چون واليتدار شد ديدم كه چگونه عمل كرد و بدانستم كـه  : ابن عباس گويد
  .راى صميمانه داده بود

على از دنبالشان رفـت تـا اگـر     اجازه وى حركت كردند اما سبائيان شتاب كردند و با على نماندند و بى
  .كه هنوز مقرش انجام بود. قصدى دارند جلوگيرى كند

مردم مدينه روز پنجشنبه پيش از غروب آفتاب از جنگ جمل خبر يافتند بوسـيله بـازى   : محمد گويد
كه از حدود مدينه گذشت و چيزى آويخته داشت و مردم نيك نگريسـتند و چـون بيفتـاد دسـتى بـود كـه       

داشت و نقش آن عبد الرحمان بن عتاب بود و كسانى كـه مـا بـين مكـه و مدينـه و بصـره بودنـد        انگشترى 
  .آوردند بدانستند بيمناك شدند و حادثه را از دست و پاها كه بازها مى

   تدارك على عليه السالم براى حركت عايشه از بصره

ازم فراهم كرد و همه كسـانى را  على براى عايشه هر چه بايسته بود از مركب و توشه و لو: محمد گويد
چهل كس از . خواستند بمانند كه همراه وى آمده بودند و سالم مانده بودند همراهش فرستاد مگر آنها كه مى

  ».محمد تدارك ببين و او را برساناى «: زنان معتبر بصره را براى همراهى وى برگزيد و گفت
، كسان نيز حضور يافتند، عايشـه بـرون شـد    و چون روز حركت عايشه رسيد على پيش وى آمد: گويد

جويى از  ما بسبب توقع يا زيادت! پسركان من« :كسان با وى وداع گفتند و او نيز با كسان وداع گفت و افزود
به خدا سابقا ميان من و على چيزى . ها داشتيم، هر كه از اين باب چيزى شنيده بدان اعتنا نكند همديگر گله

  ».ام، از نيكان است با وجود گله دهد ولى او بنزد من، ن و اقوام شوهرش رخ مىنبوده جز آنچه ميان ز
اى مردم به خدا راست گفت و نكو گفت، ميان من و او جز اين چيزى نبود، وى در دنيا و «: على گفت

  ».ر شما صلى اهللا عليه و سلم استآخرت همسر پيمب
ت كرد على چند ميـل او را بدرقـه كـرد و    عايشه به روز شنبه غره رجب سال سى و ششم حرك: گويد

  .را تا يك منزل همراه او فرستاد فرزندان خويش

  اند روايتهايى كه از فزونى كشتگان جنگ آورده

  .اند ما گفتگو داشتيم كه كشتگان جنگ جمل از ششهزار كس بيشتر بوده: سعيد قطعى گويد
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  »گويى؟ ناسزا مىچرا درباره على «: به مازة بن زياد گفتم: ابو لبيد گويد
  »وز آفتاب آنجا بود ناسزا نگويم؟چرا درباره كسى كه دو هزار و پانصد كس از ما را كشت و هن«: گفت

على بن ابى طالب در جنـگ جمـل دو   «: گفت شنيدم كه ابن ابى يعقوب مى: جرير بن ابى حازم گويد
سيصـد و   تصد كس از بنى ضـبه و هزار و سيصد و پنجاه كس از مردم ازد، هش. هزار و پانصد كس را بكشت

  ».پنجاه كس از مردم ديگر
  :معرض بن غالط در جنگ جمل كشته شد و برادرش حجاج شعرى به اين مضمون گفت: جرير گويد

  روزى نديدم كه بيشتر از آن«
  دست چپ افتاده باشد

  »كه دست راست از آن جدا مانده باشد

   سخنانى كه عمار پس از جنگ جمل با عايشه گفت

اى «: وقتى كسان از جنگ جمل فراغت يافتند عمار بن ياسـر بـه عايشـه گفـت    : ابو يزيد مدينى گويد
  ».ا تو گفته بود، بسيار بعيد بودمادر مؤمنان، اين راه سپردن از آنچه پيمبر ب

  »ابو اليقظان؟«: عايشه گفت
  »آرى«: گفت
  ».اى گفته دانم همه حق مى كه مى به خدا تا آنجا«: گفت
  ».كه به زبان تو بنفع من حكم كردمد خداى ح«: گفت

  .سخن از جنگ جمل به پايان رسيد

  فرستادن على بن ابى طالب قيس بن سعد بن عباده را به امارت مصر

سبب كشته شدنش اين بود كـه  . در اين سال، يعنى سال سى و يكم، محمد بن ابى حذيفه كشته شد
بـن سـعد بـن ابـى      عبداهللان شدند، وى در مصر بماند و وقتى مصريان با محمد بن ابى بكر سوى عثمان رو

سرح را از آنجا برون كرد و مصر را به تصرف آورد و همچنان آنجا ببود تا عثمان كشته شد و بـا علـى بيعـت    
كردند و معاويه مخالفت آشكار كرد و عمرو بن عاص با وى بيعت كرد، آنگاه معاويه و عمرو از آن بـيش كـه   

صر آيد سوى محمد بن ابـى حذيفـه روان شـدند و كوشـيدند كـه وارد مصـر شـوند امـا         قيس ابن سعد به م
نتوانستند و با محمد بن ابى حذيفه چندان خدعه كردند كه وى با هزار كس بـه عـريش مصـر آمـد و آنجـا      
حصارى شد و عمرو بن عاص بر ضد وى منجنيق به كار انداخت تا محمد با سى كس از ياران خود از حصـار  

  .د كه همه را گرفتند، و كشتند خدايشان بيامرزاددر آم
محمد پسر ابى حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ابن عبد منـاف  : عباس بن سهل ساعدى گويد

بود كه مصريان را سوى عثمان روانه كرد و چون سوى عثمان رفتند و او را محاصره كردند، وى در مصـر بـه   
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عامر بن لوى قرشى بود و در آن هنگام از جانـب عثمـان    ه يكى از بنىد بن ابى سرح تاخت كبن سع عبداهللا
  .عامل مصر بود و او را برون راند و پيشواى نماز مردم شد

بن سعد بن ابى سرح از مصر در آمد و در حدود سرزمين مصر، مجاور فلسطين، بمانـد و   عبداهللا: گويد
ا، چه خبر؟ از اخبار كسـان  اى بنده خد«: بدو گفت شود تا سوارى بيامد كه منتظر بود كه كار عثمان چه مى

  ».بگوى
  ».گويم، مسلمانان عثمان را كشتند مى«: گفت

  »پس از آن چه كردند؟! كه اى بنده خدا«بن سعد، انا هللا گفت و پرسيد  عبداهللا
  ».دا على بن ابى طالب بيعت كردندپس از آن با پسر عم پيمبر خ«: گفت 

  .باز انا هللا گفت عبداهللا
  »بنظر تو همانند كشتن عثمان است؟خالفت على «: آن مرد بوى گفت

  »آرى«: گفت
  »بن سعد بن ابى سرح باشى؟ عبداهللاگويى «: مرد در وى نظر كرد و بشناخت و گفت: گويد
  »آرى«: گفت
اگر جانت را دوست دارى فرار كن كه امير مؤمنان درباره تو و يارانت نظر بد دارد و اگر به شما «: گفت

اسـت كـه سـوى تـو      كند، اينك امير پشت سر مـن  كشدتان يا از قلمرو مسلمانان بيرونتان مى دست يابد مى
  ».آيد مى

  »اين امير كيست؟«: گفت عبداهللا
  »قيس بن سعد بن عباده انصارى«: تگف

خدا محمد بن ابى حذيفه را لعنت كند كه ياغى پسر عم خويش شد كه متكفل و مربى «: گفت عبداهللا
ده بود و نكويى كرده بود و رعايت وى نكرد و به عامالنش تاخت و كسان را بمخالفت وى آماده كـرد و  وى بو

آنگاه كسى به خالفت رسيد كه از او و عثمان دور بود و يك سال و يك ماه حكومـت  . روانه كرد تا كشته شد
  ».و او را شايسته اين كار ندانستواليت باو نداد 

  »كشته نشوى فرار كن كه«: مرد گفتآن 
  .بن سعد فرارى شد و به دمشق پيش معاوية بن ابى سفيان رفت عبداهللاپس 

دارد كه وقتى قيس بن سعد واليتدار مصر شد هنوز محمد بن ابى  اين روايت معلوم مى: ابو جعفر گويد
  .حذيفه زنده بود

بـن سـعد    قـيس  وقتى عثمان كشته شد و على بن ابى طالب بـه خالفـت رسـيد   : سهل بن سعد گويد
ام، بجاى خويش رو و معتمدان  سوى مصر روان شو كه ترا واليتدار آنجا كرده«: انصارى را پيش خواند و گفت

رسى سپاهى داشته باشى كه  خواهى همراه تو باشند فراهم آر تا وقتى به مصر مى خويش را با كسانى كه مى
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اهللا آنجا رسيدى با نيكوكار، نكويى كن و  شود و چون ان شاء اين، مايه ترس دشمن و نيرو گرفتن دوست مى
  ».ارا كن كه مدارا مايه سكون استبا عامه و خاصه مد. با مشكوك الحال، سختى كن

اى امير مؤمنان، خدايت رحمت آرد، آنچه را گفتى فهم كردم، اينكـه گفتـى بـا سـپاهى     «: قيس گفت
گذارم كه  ا نروم كه اين سپاه را براى تو وا مىسوى مصر روم، به خدا اگر بايد سپاهى از مدينه ببرم هرگز آنج

اگر به آنها حاجت يافتى نزديك تو باشند و اگر خواستى بجايى فرستى كمك تو باشند و خـودم بـا خانـدانم    
  ».و جل بر اين كار كمك بايد جست روم، اينكه سفارش كردى مدارا و نيكى كنم از خدا عز آنجا مى

خويش روان شد تا به مصر رسيد و به منبر رفـت و آنجـا نشسـت و    قيس با هفت كس از ياران : گويد
  :بگفت تا نامه امير مؤمنان را كه همراه داشت براى مردم مصر بخوانند

  به نام خداى رحمان رحيم«
كـه ايـن نامـه بـدو     به هر كس از مؤمنان و مسلمانان  از بنده خدا على، امير مؤمنان،

  .خدايى جز او نيستكه كنم  دايى مىرسد، سالم بر شما، حمد خ
و فرشـتگان و  و تدبير نكو، اسالم را دين خود  اما بعد خدا عز و جل، به صنع و تقدير

فرسـتاد و آنـرا خـاص    السالم بدعوت اسالم سوى بندگان  پيمبران كرد و پيمبران را عليهم
ص مخلوق منتخب كرد، از جمله كرامتها كه خدا عز و جل به اين امت داد و فضيلتها كه خا

و سلم را سوى آنها فرستاد كه كتاب و حكمـت و  اين بود كه محمد صلى اهللا عليه  آن كرد
نباشند و مهذبشان كرد هدايت يابند و فراهمشان آورد تا پراكنده  فرايض و سنت آموخت تا

خدا عـز و  د، و چون تكليف خويش را بسر برد باشند و حرمتشان داد تا ستم نكننتا پاكيزه 
آنگـاه مسـلمانان دو اميـر    ات خدا قرين باد، سوى خويش برد، با صلوات و بركجل او را، كه 

شايسته را جانشين وى كردند كه به كتاب و سنت عمل كردنـد و رفتـار نكـو داشـتند و از     
آن يكى بـه  پس از . كه از آنها راضى باد، ببردشانل، آنگاه خدا عز و ج. سنت تجاوز نكردند

افت كه بگفتند و اعتـراض  ه كرد و امت بر ضد او مقالتى يسابق بىخالفت رسيد كه كارهاى 
عـز و جـل    و با من بيعت كردند اينك از خـدا  آنگاه سوى من آمدند. عيب گرفتندكردند و 

ما مكلفيم كه دربـاره  . كنددر كار پرهيزكارى كمك خواهم كه مرا قرين هدايت بدارد و  مى
عمل كنيم و حق وى را بپا داريـم و  لم سنت پيمبر صلى اهللا عليه و س شما به كتاب خدا و

جوييم و خدا ما را بـس كـه    باشيم و كمك از خدا مىاو را روان كنيم و نيكخواه شما  سنت
  .گاهى نكوست تكيه

و مـددكار وى  امارت سوى شما فرستادم، پشتيبان من قيس بن سعد بن عباده را به 
كارتان نيكى كند و با مشـكوك  ام با نيكو  يد، بدو دستور دادهباشيد و در كار حق ياريش كن

رفتارش مدارا كند وى از جمله كسانى است كه سختى كند و با عامه و خاصه شما  الحالتان
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عز و جل بـراى خودمـان و شـما     از خداى. نيكخواهى او اميدوارمپسندم و به صالح و  را مى
و بركـات  سالم بر شما باد با رحمت . خواهم ىپاكيزه و ثواب بسيار و رحمت گسترده معمل 
  .خداى

  ».در ماه صفر سال سى و ششم. نوشتبن رافع  عبداهللا
پس از آن قيس بن سعد به سخن ايستاد و حمد خدا گفت و ثناى او كرد و بـر محمـد صـلوات    : گويد

رهم كوفت، اى مردم، حمد خدايى را كه حق را بياورد و باطل را محو كرد و ستمكاران را د«: فرستاد و گفت
شناختيم بيعت كرديم، شما نيز برخيزيد و بر كتاب خدا عز و  مىذ با بهترين كسى كه پس از محمد پيمبرتان

  ».رديم بيعتى به گردن شما نداريمجل و سنت پيمبر او صلى اهللا عليه و سلم بيعت كنيد و اگر بدان عمل نك
ر او استوار شد و عامالن خويش را به همه جا فرستاد مردم برخاستند و بيعت كردند و كار مصر ب: گويد

شمردند و يكـى   بجز يك دهكده كه خربتا نام داشت و كسانى آنجا بودند كه كشته شدن عثمان را فجيع مى
از مردم مدلج بنى كنانه آنجا بود بنام يزيد پسر حارث كه از تيره بنى حارث مدلج بود اين گروه كس پـيش  

كنيم، عامل خويش را بفرست كه سرزمين، سرزمين تـو اسـت    كه ما با تو پيكار نمى قيس بن سعد فرستادند
  .شود ولى ما را به حال خودمان واگذار تا ببينيم سرانجام كار مردم چه مى

آنگاه مسلمة بن مخلد انصارى كه از طايفه قيس بن سعد، يعنى بنى ساعده، بود قيـام كـرد و از   : گويد
  .خونخواهى وى دعوت كرد مرگ عثمان سخن راند و به

كنى بخدا اگر حكومت شام را نيـز   بر ضد من قيام مى! قيس كس پيش او فرستاد كه واى بر تو: گويد 
  .با مصر به من دهند دوست ندارم كه ترا بكشم

  .دارم مسلمه كس پيش او فرستاد كه تا وقتى واليتدار مصر باشى كسان را از تو باز مى
دورانديش و مدبر بود، كس پيش آن جمع فرستاد كـه در خربتـا بودنـد و    قيس بن سعد مردى : گويد

دارم، پس با آنها صلح كرد، بـا   گذارم و دست از شما مى كنم و شما را مى پيغام داد كه به بيعت وادارتان نمى
  .مسلمة بن مخلد نيز صلح كرد و به جمع آورى خراج پرداخت و كس مخالف او نبود

ان سوى ياران جمل رفت و قيس همچنان عامل مصر بود سـپس علـى از بصـره    آنگاه امير مؤمن: گويد
سوى كوفه رفت و قيس همچنان در جاى خويش بود و بـراى معاويـة بـن ابـى سـفيان از همـه خلـق خـدا         
ناخوشتر بود از آن رو كه به شام نزديك بود و معاويه بيم داشت على با مردم عراق سوى وى آيد و قيس بن 

  .گيرد دم مصر بيايد و او در ميان هر دو قرارسعد نيز با مر
به همين جهت معاويه به قيس بن سعد نامه نوشت، در آن وقت على در كوفه بود و هنوز سوى صفين 

  :نرفته بود، نوشت
  از معاوية بن ابى سفيان«

  به قيس بن سعد
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رده بود، كه تبعيضى كعتراضى بر عثمان بن عفان داشتيد اما بعد، اگر ا. درود بر تو باد
يا كسى را تبعيد كرده بود، يا جوانـان را  د يا، ناسزايى به كسى گفته بود، اى زده بو يا تازيانه

نبـود كـه كـارى     دانيد كه خونش به شما حالل بدانيد مىبه كار گماشته بود، اگر بخواهيد 
سعد اگـر در كـار كشـتن    پسر ! عملى فجيع داشتيد، بنابر اين اى قيسآور كرديد و  وحشت

اى  و از جمله كسـانى بـوده  سودى داشته باشد، به خداى عز و جل توبه بر، كه تمؤمن، توبه 
بر ضد او بـر  دانيم كه يار تو مردم را  قين مىاى، بي كه بر ضد عثمان بن عفان تحريك كرده

تـو از خـون وى بـر كنـار     رد تا او را بكشتند و بيشـتر قـوم   انگيخت و به قتل وى ترغيب ك
كننـد، بـاش، و    باشى كه خونخواهى عثمان مىاگر توانى از جمله كسانى ! سى قيا. نماندند

و تـا وقتـى   ام حكومت عراقين از تو باشـد   مادام كه زندهيرو كار ما شو و چون غلبه يافتم پ
خـواهى   جز ايـن هـر چـه مـى    . يكى از خاندان تو باشد كه خواهىقدرتى دارم حاكم حجاز 

ـ  بخواهى مىبخواه كه هر چه  اره آنچـه نوشـتم راى خـويش را بـه مـن بنـويس، و       كنم درب
  ».السالم

و چون نامه معاويه به قيس رسيد خواست تعلل كند و كار خويش را ظاهر نكند كه معاويه به جنـگ   
  :وى شتاب نيارد و بدو نوشت

مـن  . بودى بدانستمآنچه را درباره قتل عثمان نوشته اما بعد، نامه تو به من رسيد و «
يار من مردم را بر ضد عثمان تحريك نوشته بودى كه . و نزديك آن نشدماين كار را نكردم 

كـه بيشـتر   نوشـته بـودى   . من از اين خبر نداشـتم  كرد و بر انگيختشان تا خونش بريختند
اين مورد به پـا خاسـتند   بر كنار نماندند، نخستين كسانى كه در عشيره من از خون عثمان 

اين كـار  و پاداشى عرضه كرده بودى مرا در خواسته بودى به نزد تو شوم . بودندشيره من ع
من كسان . شتاب توان كرداز آن چيزها نيست كه درباره آن  نظر و انديشه هست و اين كار

ناخوشايندى نخواهى ديد تا بنگرى و بنگريم، ان شاء دارم و از جانب من چيز  و باز مىرا از ت
  »رحمت و بركات خداى. م بر تو بادسال. پناه بايد جستل دا عز و جاهللا، از خ

گيرد و بيم كـرد كـه    شود و فاصله مى و چون معاويه نامه وى را بخواند چنان ديد كه نزديك مى: گويد
  :گر باشد و باز بدو نامه نوشت فاصله گير و حيله

اى كه  نه دورى گرفتهم و اى كه ترا بصلح دان زديك شدهاما بعد، نامه ترا خواندم، نه ن«
 كسى همانند من كه گروهى مرد. اى آويختهم، در اين كار همانند چانه شترى جنگت را ساز

شـود   و دستخوش مكار نمىكند  گر، تساهل نمى با خدعهدارد و عنان اسبان به دست اوست 
  »و السالم
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پذيرد، ما فى الضمير خويش  ىو چون قيس بن سعد نامه معاويه را خواند و بدانست كه تعلل و طفره نم
  :را عيان كرد و بدو نوشت
  بنام خداى رحمن رحيم«

  از قيس بن سعد
  به معاوية بن ابى سفيان

اى و راى مـرا   آوردهخواهى مرا بفريبـى و در مـن طمـع     ىاما بعد، عجيب است كه م
 است وبيشتر از همه شايسته زمامدارى خواهى مرا از اطاعت كسى كه  مى. اى ناچيز دانسته

از همه نزديكتر است  راهش روشنتر است و به پيمبر خداگويد و  حق را صريحتر از همه مى
  باطاعت خويش برى كه از همه كسان از اين كـار دورتـرى و سـخن نادرسـت    برون كنى و 

فرزنـد دو گمـراه   ا عز و جل و پيمبـر او دورتـرى كـه    ترى و از خد گويى و گمراه بيشتر مى
اى كه مصر را از سوار و پياده  اينكه گفتهاما . اند طغيانگران ابليس بوده زگمراهى افكنى كه ا

ان خويش چيزى نخواهى خوش خود مشغول نكنم كه جز جبخدا اگر چنانت به كنى  پر مى
  ».مو السالاقبالى 

  .و چون نامه قيس به معاويه رسيد از او نوميد شد و حضور وى را در مصر ناخوش داشت
وى در ايـام پيمبـر خـدا    . قت خالفت على قيس بن سعد بن عباده واليتدار مصر بـود از و: زهرى گويد

معاوية بن ابى سفيان و عمرو بن عاص كوشش داشتند كه وى را . پرچمدار انصار بود و مردى دلير و مدبر بود
بـا وى   داشت كـه  از مصر برون كنند و بر آنجا تسلط يابند ولى وى خويشتن را به تدبير و خدعه محفوظ مى

  .بر نيامدند و مصر را نتوانستند گشود، عاقبت معاويه از جانب على با قيس خدعه كرد
هرگـز  «: گفـت  كرد و مـى  و چنان بود كه معاويه با كسانى از مردم صاحب راى قريش سخن مى: گويد

سـليم مـن   وقتى قـيس ت . اى جالبتر از آن نكرده بودم كه با قيس كردم، از جانب على كه در عراق بود خدعه
بد قيس ابن سعد مگوييد و كسان را به غزاى وى مخوانيد كه وى دوستدار ماست «: نشد به مردم شام گفتم

رسد، مگر رفتار وى را با برادرانتان مردم خربتا كـه پـيش وى هسـتند     و نصايح خردمندانه وى نهانى بما مى
 هر كس از شما سوى وى رود بـا او نكـويى  دارد و  دهد و جمعشان را ايمن مى بينيد كه مقرريشان را مى نمى
  ».كند و آزردگى از او ندارند مى

خواستم اين را براى دوستداران خود در عراق بنويسم كه جاسوسـان علـى در شـام و     مى: معاويه گويد
  .عراق بشنوند
اين خبر به على رسيد، محمد بن ابى بكر و محمد ابن جعفر بن ابى طالب باو خبر دادند، و چون : گويد

در آن وقت مردم خربتا ده هزار كـس  . بشنيد از قيس بدگمان شد و بدو نوشت كه با مردم خربتا جنگ كند
جنگ آنها دريغ كرد و به على نوشت كـه آنهـا سـران و اشـراف و معتبـران مصـرند و بـدين         بودند، قيس از
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اى  ا معاويـه دارنـد، خدعـه   ام كـه دل بـ   خوشدلند كه جمعشان در امان باشد و مقرريهاشان را بدهم، دانسـته 
كنم، اگر بجنگشان روم همسنگ من باشند كه سران عربند از جملـه بسـر    آسانتر از اين نيست كه با آنها مى

  .دانم چگونه با آنها مدارا كنم مرا بگذار كه بهتر مى. بن ارطاة و مسلمة بن مخلد و معاوية بن حديج
قيس به علـى نوشـت اگـر از مـن     . يدن را نپذيرفتعلى مصر شد كه قيس با آنها بجنگد اما قيس جنگ

  .بدگمانى مرا از كار خويش بردار و ديگرى را براى آن بفرست
على اشتر را به امارت مصر فرستاد و چون به قلزم رسيد، شربت عسلى نوشيد كه مايه مرگ وى شد و 

  ».داردخدا سپاهى از عسل «: و گفتچون معاويه و عمرو از قضيه خبر يافتند عمر
  .و چون على از درگذشت اشتر در قلزم خبر يافت محمد بن ابى بكر را به امارت مصر فرستاد

ولى روايت هشام بن محمد چنين است كه گويد از آن پس كه محمد بن ابى بكر در مصر هالك شـد  
  .على اشتر را به امارت مصر فرستاد

سخت نگران شد كه دليرى و دور انديشى وقتى معاويه از پيروى قيس نوميد شد : سهل بن سعد گويد
اى را كه  دانست و به اطرافيان خود چنان وانمود كه قيس پيرو شما شده براى وى دعا كنيد و نامه وى را مى

  .قيس ضمن آن نرمش كرده بود و نزديكى جسته بود براى آنها خواند
  :بخوانداى به نام قيس بن سعد ساخت و براى مردم شام  معاويه نامه: گويد

  به نام خداى رحمان رحيم«
  به امير معاوية بن ابى سفيان

  از قيس بن سعد
بعـد، چـون نيـك    امـا  . كنم كه جز او خدايى نيست ىدرود بر تو و من حمد خداى م

محرم و نيكوكار و پرهيزكار خود يبانى از قومى كه امام مسلمان و نگريستم دانستم كه پشت
او طلـبم و از   براى گناهان خويش بخشـش مـى  عز و جل  از خدا. اند ميسرم نيست را كشته

عـوت تـرا بـراى    بدارد، بدان كه من با شما بـه صـلحم و د  خواهم كه دين ما را محفوظ  مى
م، از مـال و مـرد هـر چـه     پـذير  پيشواى هدايت كه مظلـوم بـود، مـى   جنگ قاتالن عثمان، 

  »واه كه با شتاب بفرستم و السالماز من بخخواهى  مى
ن مردم شام شيوع يافت كه قيس بن سعد با معاوية بن ابى سفيان بيعت كرده و خبرگيـران  ميا: گويد

على بن ابى طالب اين را بدو خبر دادند كه حيرت آور شمرد و شگفتى كرد و فرزندان خويش را پيش خواند، 
  »راى شما چيست؟« :بن جعفر را نيز پيش خواند و گفت عبداهللا

  ».را بگير، قيس را از مصر بردار مشكوك را بگذار و نامشكوك! مير مؤمناناى ا«: بن جعفر گفت عبداهللا
  »كنم به خدا اين را در مورد قيس باور نمى«: على گفت

  ».كند است باشد از كار كناره نمىاى امير مؤمنان وى را بردار، به خدا اگر اين قضيه ر«: گفت عبداهللا
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  :سعد آمد به اين مضمون اى از قيس بن در اين حال بودند كه نامه: گويد
اينجا مردانى هستند دهم كه  خدايش مكرم دارد خبر مى اما بعد، به امير مؤمنان كه«

بدارم و به حال خودشان واگذارم، تا اند كه دست از آنها  ز من خواستهاند و ا كه گوشه گرفته
ز آنها بدارم و رأى من اينست كه دست ا. و آنها بنگرندمردم استقامت گيرد و ما بنگريم  كار

دازم شايد خدا عز و جل دلهايشـان  شتاب نكنم و در اين اثنا با آنها الفت ان در كار جنگشان
  ».را مقبل كند و از ضاللت بازشان آرد، ان شاء اهللا

اى امير مؤمنان بيم دارم كه اين بـه سـبب رعـايتى باشـد كـه قـيس از آنهـا        «: بن جعفر گفت عبداهللا
  .با اينان جنگ كندباو دستور بده كند  مى

  :على بدو نوشت: گويد 
  به نام خداى رحمان رحيم«

اگـر بـه جماعـت    ز آنهـا سـخن آورده بـودى حركـت كـن،      اما بعد، سوى قومى كه ا
  ».با آنها پيكار كن ان شاء اهللامسلمانان پيوستند كه خوب و گر نه 

نتوانست و به اميـر مؤمنـان چنـين    و چون نامه به قيس بن سعد رسيد و آنرا بخواند خود دارى : گويد
  :نوشت

بـا كسـانى كـه    گـويى   تور تو در شگفتم، به من مـى اما بعد، اى امير مؤمنان، از دس«
پيكار كنم كه وقتـى بـا آنهـا    اند  اى جنگ دشمنان آزادت گذاشتهاند و بر دست از تو بداشته

و دست از آنها بدار  امير مؤمنان از من بشنواى ! دپيكار كنى دشمنت را بر ضد تو يارى كنن
  ».ه حال خودشان واگذارى و السالمرا ب«كه راى درست اينست كه آنها 

محمد بن ابى بكر را بـه  ! اى امير مؤمنان«: بن جعفر گفت عبداهللاو چون اين نامه به على رسيد : گويد
: گويـد  قـيس مـى  ام كـه   واليتدارى مصر فرست كه كار آنرا كفايت كند، و قيس را معزول كن، به خدا شنيده

به خدا دوست ندارم كه ملك شـام  . حكومتى كه جز با قتل مسلمة بن مخلد كامل نشود، حكومت بدى است
  ».تا مصر را داشته باشم و اين مخلد را كشته باشم

بن جعفر برادر مادرى محمد بن ابى بكـر بـود، پـس علـى، محمـد بـن ابـى بكـر را بـه           عبداهللا: گويد 
  .و قيس را از آنجا برداشتواليتدارى مصر فرستاد 

  واليتدارى محمد بن ابى بكر در مصر

اى بـراى مـردم    على همراه محمد بن ابى بكر نامـه : حارث بن كعب والبى ازدى به نقل از پدرش گويد
ا كسى شود، چه چيز او را تغيير داده، آي امير مؤمنان را چه مى«: مصر نوشت و چون نامه را به قيس داد گفت

  »او دخالت كرده؟ميان من و 
  ».نه و اين حكومت حكومت تو است« :گفت
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و از عزل خويش خشمگين شد و از مصر برون شـد و راه  » مانم نه به خدا يك ساعت با تو نمى«: گفت
: حسان عثمانى بود، بـدو گفـت  . مدينه گرفت و چون به آنجا رسيد حسان بن ثابت به شماتت پيش وى آمد

  ».ه بر تو بماند و حقشناسى نديدىكرد، گنا عثمان را كشتى و على معزولت«
بخدا اگر بيم اين نبود كه ميان عشيره من و تـو جنـگ   ! اى كور دل و ديده«: قيس بن سعد بدو گفت

  ».گردنت را ميزدم، از پيش من بروافتد 
آنگاه قيس با سهل بن حنيف پيش على رفتند و قيس خبرها را بگفت و على تصديق وى كـرد،  : گويد

  .آن قيس و سهل با على در صفين حضور يافتندپس از 
مروان و اسود بن . محمد بن ابى بكر سوى مصر آمد و قيس برون شد و سوى مدينه رفت: زهرى گويد

  .ابى البخترى او را بيم دادند و ترسيد كه بگيرندش يا بكشند و بر مركب نشست و پيش على رفت
قيس بن سعد و رأى و اعتبـار  «: شم كرد و پيغام دادمعاويه كس پيش مروان و اسود فرستاد و ابراز خ

وى را به كمك على فرستاديد، به خدا اگر يكصد هزار جنگاور بكمك او فرستاده بوديد مرا چنين بـه خشـم   
  ».پيش على فرستاديد آورد كه قيس بن سعد را نمى

ر رسـيد بدانسـت   ابى بكرا با وى بگفت و خبر قتل محمد بن قيس پيش على آمد و چون قضيه : گويد
كه قيس با تدبير به كارهاى مهم پرداخته و كسى كه وى را به عزل قيس وا داشته نيكخواه نبوده، از آن پس 

  .كرد على در همه كارها به رأى او كار مى
چون بيامد دستور . وقتى محمد بن ابى بكر به مصر آمد با وى بودم: كعب والبى به نقل از پدرش گويد 

  .ريان بخواندعلى را براى مص
  به نام خداى رحمان رحيم«

هنگـامى كـه او را   مؤمنان است به محمد بن ابى بكـر   اين دستور بنده خدا على امير
پرهيزكار و مطيـع خـدا باشـد و در    دهد كه در نهان و عيان  دستور مى. دار مصر كرد واليت

ذمه عدالت،  با اهل مدارا كند و با بدكار خشونت وشهود از خدا بترسد، با مسلمانان غيب و 
كـه   و با ظالم سختى، و تا آنجا كه تواند با مردم گذشت و نيكـى كنـد  با مظلوم انصاف كند 

  .كند دهد و خطاكاران را عقوبت مى نيكوكاران را پاداش مىخدا 
بـه جماعـت   لمرو خويش را بـه اطاعـت و پيوسـتن    دهد كه كسان ق و نيز دستور مى
چندان كه مقـدار آن نداننـد و   بت است و ثواب بزرگ، كار حسن عاقدعوت كند كه در اين 

  .كنه آن نشناسند
انـد،   گرفتـه  پـيش مـى  را به همان مقدار گيـرد كـه از   دهد كه خراج زمين  دستور مى

مستحقانش تقسيم كند بهمان ترتيب كه آنگاه خراج را ميان . زى نيفزايدچيزى نكاهد و چي
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برابـرى آرد   ند و در مجلس و توجـه ميـان آنهـا   نرمى كاند و با آنها  كرده يش تقسيم مىاز پ
  .در حق مساوى باشندچنانكه نزديك و دور 

و پيـرو هـوس   مطابق حق داورى كند و عدالت كند دهد كه ميان مردم  و دستور مى
خدا جل ثنائه يار كسى اسـت  جل از مالمت مالمتگرى نهراسد كه نشود و در كار خدا عز و 

  .بر ديگران مرجح دارد رمان وى راكه پرهيزكارى كند و اطاعت و ف
و سـلم نوشـته در غـره مـاه     بن ابى رافع آزاد شده پيمبر خدا صلى اهللا عليـه   عبداهللا

  ».رمضان
: پس از آن محمد بن ابى بكر به سخن ايستاد و حمد خدا گفـت و ثنـاى او كـرد سـپس گفـت     : گويد

يت كرد و بسيار چيزها را كه جاهالن از حمد خدايى را كه ما و شما را سوى حق كه مورد اختالف شده هدا«
بدانيد كه امير مؤمنان كارهاى شما را به من سپرد، و به من چنان . اند، به ما و شما نمود ديدن آن كور مانده

كوشـم و   كه شنيديد و بسيارى سفارشهاى شفاهى نيز كرده، و من تا بتوانم براى خيـر شـما مـى   . دستور داد
گـردم، اگـر امـارت و اعمـال مـرا بـر        كنم و سوى او باز مى نشود، بر او تكيه مى توفيق جز بوسيله خدا ميسر

مبناى طاعت و پرهيزكارى خدا ديديد حمد خدا عز و جل كنيد كه هدايت كننده اوست و اگـر ديديـد كـه    
شود به من خبر دهيد و مالمتم كنيـد كـه ايـن را خوشـتر      كند و منحرف مى يكى از عمال من كار ناحق مى

  ».و شما را توفيق اعمال نيك دهد و شما شايسته چنين كاريد خدا به رحمت خويش ما دارم
  .اين بگفت و پايين آمد

بن ابى سفيان نامه  وقتى واليتدار مصر شد به معاوية محمد بن ابى بكر،: يزيد بن ظبيان همدانى گويد
  .نوشت

خوش ندارم زيرا مطالبى در آن هسـت  هايى را كه ميان دو طرف بوده نقل كرده كه نقل آنرا  راوى نامه
  .كه عامه تحمل آن ندارند

يك ماه از اقامت محمد بن ابى بكر نگذشته بود كه كس پيش آن گروه كناره گرفتگان فرسـتاد  : گويد
  ».ا در آييد يا از ديار ما برويداى گروه يا به اطاعت م«: كرده بود و گفت كه قيس با آنها مسالمت مى

شود و به كـار   كنيم بگذارمان تا ببينيم سرانجام كارهايمان چه مى د كه چنين نمىآن گروه پاسخ دادن
  .جنگ ما شتاب مكن

اما محمد نپذيرفت آنها نيز سركشى كردند و احتياط خويش بداشتند، و تا وقتى جنگ صـفين پـيش   
اند  مقاومت كردهآمد همچنان از محمد بيمناك بودند و چون خبر آمد كه معاويه و مردم شام در مقابل على 

اند و كارشان به حكميت كشيده بر ضد محمد بـن   و على و مردم عراق از مقابله معاويه و مردم شام باز گشته
  .ابى بكر جرئت آوردند و جنگ آغاز كردند
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و چون محمد بن ابى بكر اين بديد حارث بن جمهان جعفى را سوى مردم خربتا فرسـتاد يزيـد   : گويد
محمد يكى از مردم كلب را به نـام  . حارث با آنها بجنگيد و كشته شد. جزو سپاه وى بودبن حارث كنانى نيز 

  .ابن مضاهم فرستاد كه او را نيز بكشتند
اند ماهويه مرزبان مرو پيش على آمد و صلحى را كه ميـان او   در اين سال چنانكه گفته: ابو جعفر گويد

  .و ابن عامر بوده بود تأييد كرد
ماهويه ابراز مرزبان مرو پس از جنگ جمل پيش على بن ابى طالب آمد و على بـراى   :ابو اسحاق گويد

  .وى مكتوبى نوشت
  :به دهقانان مرو و چابكسواران و سپهساالران و مردم مرو نوشت

  به نام خداى رحمان رحيم«
و پيش من آمد و از او درود بر هر كه پيرو هدايت باشد، اما بعد ماهويه ابراز مرزبان مر

  .ايت دارمرض
  ».به سال سى و ششم نوشته شد

  .آنگاه آن جماعت كافر شدند و ابر شهر را ببستند: گويد

   فرستادن على خليد بن طريف را سوى خراسان

على خليد بن قره يربوعى، و به قولى خليد بن طريف، را سوى خراسـان  : اصبع بن نباته مجاشعى گويد
  .فرستاد

   وى با معاويه سخن از عمرو بن عاص و بيعت كردن

در اين سال يعنى سال سى و ششم عمرو بن عاص با معاويه بيعت كرد و با وى بر پيكار علـى همـدل   
  .شد

و سبب اين، چنانكه در روايت ابو عثمان و ديگران آمده، چنين بود كه وقتى عثمان را محاصره كردنـد  
هر كه در مدينـه باشـد و   » بخدا«نه اى مردم مدي« :عمرو بن عاص از مدينه به آهنگ شام برون شد و گفت

  ».رداند دچار كند، بايد فرار ك عثمان كشته شود خدا عز و جل او را به ذلت كسانى كه توان يارى وى نداشته
ابن ثابت نيـز راهـى    پس از او حسان. نيز با وى برفتندو محمد  عبداهللاعمرو برفت و دو پسرش : گويد

  .ست از پى آنها برون شدندخوا شد و كسان ديگر چندان كه خدا مى
عمرو بن عاص در عجالن نشسته بود و دو پسرش نيز با وى بودند كه سوارى بر آنهـا  : ابو عثمان گويد

  .گذشت
  »آيى؟ از كجا مى«: دگفتن
  »از مدينه«: گفت
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  »نامت چيست؟«: عمرو گفت
  »حصيره«: گفت

  »اند؟ آن مرد را محصور كرده«: فتعمرو گ
  »خبر چه دارى؟«: گفت
  »آن مرد محصور بود«: گفت

  »شود كشته مى«: عمرو گفت
  .چند روز گذشت و سوار ديگرى بر آنها گذشت: گويد

  »آيى؟ از كجا مى«: گفتند
  ».از مدينه«: گفت

  »نامت چيست؟«: عمرو گفت
  »قتال«: گفت

  »آن مرد مقتول شد، خبر چه دارى« :عمرو گفت
  ».چيز ديگر نبود ى كه من در آمدمآن مرد مقتول شد و تا وقت«: گفت
  .چند روز ديگر گذشت و سوارى بر آنها گذشت: گويد

  »آيى؟ ز كجا مىا«: گفتند
  ».از مدينه«: گفت

  »نامت چيست؟«: عمرو گفت
  »حرب«: گفت

  »شود، چه خبر دارى؟ جنگ مى«: عمرو گفت
  ».با على بن ابى طالب بيعت كردندعثمان بن عفان كشته شد و «: گفت 

گويند، جنگى رخ دهد كه در اثناى آن هر كه دملى را دست زند سرباز كند،  مى هللاعبدامرا ابو «: گفت
  ».كند و از او راضى شود و ببخشدشخدا عثمان را رحمت 

كـه   اى گروه قرشيان بخدا ما بين شما و عربان درى بود، اينـك «: سالمة بن زنباع جذامى گفت: گويد
  ».در شكست در ديگر پيدا كنيد

اى بايد كه حق را از ورطه جنگ در آرد و مردم در  خواهيم، اصالح در را مته را مى همين«: عمرو گفت
  :آنگاه شعرى به تمثيل خواند به اين مضمون» .عدالت همانند باشند

  اى دريغ از مالك«
  كند ريغ خوردن تقدير را ديگر مىمگر د

   مگر گرما نابودشان كرد كه معذورشان دارم
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  ».يا قوم من دچار مستى بودند
و » اى دريغ از عثمان، حيا و دين از ميان رفت«: گفت گريست و مى آنگاه پياده راه افتاد و چون زن مى

  .همچنان برفت تا به دمشق رسيد
  .و چنان بود كه از حوادث آينده دانشى بدست وى افتاده بود و طبق آن عمل كرد: گويد

پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم عمرو را سوى عمان فرسـتاده بـود و آنجـا از يكـى از     : ابو عثمان گويد
از در گذشـت  «: عالمان يهود چيزى شنيد و تا آنجا بود صحت آنرا بديد و عالم يهودى پيش را خواند و گفت

  »بگوى كه پس از او كه خواهد بود؟پيمبر با من سخن كن و 
  ».تو نامه نوشت پس از او خواهد بود و مدت او كوتاه خواهد بودآنكه براى «: گفت
  »پس از آن كى؟«: گفت
  »ز قوم وى كه بمنزلت همانند اوستيكى ا«: گفت
  »مدت وى چگونه است؟«: گفت
  »دراز است و پس از آن كشته شود« :گفت
  »به غافلگيرى يا با اطالع جماعت؟«: گفت
  »به غافلگيرى«: گفت
  »كى خواهد بود؟پس از او «: گفت

  »يكى از قومش كه مانند اوست«: فتگ
  »ى چگونه است؟مدت و«: گفت
  ».دراز است و پس از آن كشته شود«: گفت
  »به غافلگيرى يا با اطالع جماعت؟«: گفت
  ».با اطالع جماعت«: گفت
  »تر است، پس از او كى خواهد بود؟اين بد«: گفت
شـوند و بـه دوران او جنگـى سـخت ميـان مـردم رخ        يكى از قوم وى كه مردم از وى پراكنده«: گفت

  ».اعت بر او فراهم آيند كشته شوددهد و پيش از آنكه جم مى
  »به غافلگيرى يا با اطالع جماعت؟«: گفت
  »كسى را همانند وى نخواهند داشت به غافلگيرى و پس از آن«: گفت
  »پس از او كى خواهد بود؟«: گفت

وى فراهم شوند، پس از آن دراز باشه و مردم پراكنده، به دور  امير سرزمين مقدس كه ملكش«: گفت 
  ».بميرد
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م در وادى عبـدالله من كه ابو «: بگفته واقدى وقتى خبر قتل عثمان رضى اهللا عنه به عمرو رسيد گفت
رسد؟ اگر طلحه خليفه شود به بخشش، جـوانمرد عـرب    السباع بودم و او را كشتم، كى پس از او بخالفت مى

فت او را از همه ناخوشـتر  دارد، اما خال بينمش كه حق را پاكيزه مى گر پسر ابو طالب خليفه شود مىاست و ا
  ».دارم

روزى چنـد  . اند و اين براى وى نـاگوار بـود   پس از آن به عمرو خبر رسيد كه با على بيعت كرده: گويد
تأمل «: تاند و با خود گف هى شدهخبر يافت كه طلحه و زبير و عايشه را. كنند مراقب بود ببيند مردم چه مى

  »كنند؟ كنم ببينم چه مى
معاويـه در  «: يكى بـدو گفـت  . اند و در كار خويش فرو ماند آنگاه خبر آمد كه طلحه و زبير كشته شده

  ».كند بهتر است همدست معاويه شوىخواهد با على بيعت  شام است و نمى
معاويـه قضـيه قتـل عثمـان را     «: بدو گفتنـد  معاويه را بيش از على بن ابى طالب دوست داشت: گويد

  ».كند رد و بخونخواهى وى دعوت مىشما سخت فجيع مى
ايد كـه عثمـان كشـته     شنيده«: و چون بياوردند گفت» را پيش من آريد عبداهللامحمد و «: عمرو گفت

راى شـما  «: گفـت آنگاه » رود كه معاويه با على مخالفت كند؟ اند و انتظار مى شده و مردم با على بيعت كرده
  ».و مرا در كارى شركت نخواهد دادبالد  سابقه خود مى  چيست؟ از على اميدى نيست مردى است كه به

پيمبر صلى اهللا عليه و سلم در گذشت و از تو خشنود بود، ابو بكـر رضـى اهللا   «: بن عمرو گفت عبداهللا
تو خشنود بـود، رأى مـن اينسـت كـه      عنه در گذشت و از تو خشنود بود، عمر رضى اهللا عنه در گذشت و از

  ».ى همسخن شوند و با او بيعت كنىدست بدارى و در خانه خويش بنشينى تا مردم درباره پيشواي
ى و اثـرى  تو يكى از سران عربى نبايد اين كار به اتفاق انجامـد و تـو در آن رأ  «: محمد بن عمرو گفت

  ».نداشته باشى
براى آخرتم بهتر است و از لحاظ دين بسالمت نزديكتـر، امـا اى   آنچه گفتى ! عبداهللاى «: عمرو گفت

  ».يم بهتر است و براى آخرتم بدترآنچه گفتى براى دنيا! محمد
آنگاه عمرو بن عاص با دو پسر خود حركت كرد و پيش معاويه رفت و ديد كه مردم معاويه را به : گويد

با شماست، انتقام خون خليفـه سـتمديده را   حق « :كنند، عمرو بن عاص گفت خونخواهى عثمان ترغيب مى
  ».بگيريد
بينى كـه   مگر نمى«: در اين وقت معاويه به سخن عمرو بن عاص توجه نداشت، دو پسرش بدو گفتند 

  »تو توجه ندارد پيش كسى ديگر رو معاويه به سخن
ام و بـه   به خدا شگفت آور است كه من بدينسان پيش تو آمده«: عمرو پيش معاويه رفت و گفت: گويد

خواهيم، اما اين دغدغه به خاطر هست  من توجه ندارى، به خدا اگر همراه تو جنگ كنيم، خون خليفه را مى
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پـس معاويـه بـا وى    » .اسـت دانى بجنگيم منظور ما دني كه بايد با كسى كه سابقه و فضيلت و قرابت او را مى
  .سازش كرد و بدو متمايل شد

   بجلى را سوى معاويه و دعوت وى به اطاعت عبداهللافرستادن على بن ابى طالب جرير بن 

بجلـى را   عبـداهللا در اين سال على هنگام بازگشت از بصره به كوفه و فراغت از جنگ جمل جريـر بـن   
چنان بود كه وقتى على براى جنـگ بـا مخالفـان سـوى     . ندپيش معاويه فرستاد و او را به بيعت خويش خوا

اشعث بـن  . رفت جرير در قبيله همدان بود و عامل آن بود كه عثمان وى را به اين كار گماشته بود بصره مى
قيس نيز عامل آذربيجان بود و عثمان وى را به آنجا گماشته بود و چون على از بصره به كوفه باز گشـت بـه   

و دستور داد از مردم قلمرو خويش براى او بيعت بگيرند و پيش وى آينـد، آنهـا نيـز چنـين     آنها نامه نوشت 
مـرا  «: گفـت  عبـداهللا خواست يكى را پيش معاويه فرستد جرير بن  كردند و پيش على آمدند و چون على مى

  ».و او را به اطاعت تو دعوت كنم سوى او فرست كه دوست من است تا بروم
  ».پندار من دل وى با معاويه است و را نفرست كه بها«: اشتر به على گفت

اى  پس او را سوى معاويه فرسـتاد و نامـه  » .شود بگذار برود ببينيم حاصل كار وى چه مى«: على گفت
نوشت و از اتفاق مهاجران و انصار بر بيعت خويش و پيمان شكنى طلحه و زبير و جنگى كه با آنها كرده بـود  

  ».ان و انصار به اطاعت وى در آيدعوت كرد كه مانند مهاجرسخن آورد و معاويه را د
وقتى جرير پيش معاويه رسيد طفره رفت و گفت منتظر بماند و عمرو را پيش خواند و با وى مشـورت  

عمرو گفت كس پيش سران مردم شام فرستد و خون عثمان را به گردن على نهد و به كمك مردم شام . كرد
  .نين كردبا على جنگ كند و معاويه چ

طبق روايت محمد، كار مردم شام چنان بود كه نعمان بن بشير پيراهن عثمان را كه وقت كشته شدن  
كه دو انگشت با چيـزى از كـف    -همسر وى  به تن داشته بود و به خون وى رنگين شده بود با انگشتان نائله

رده بود و معاويه پيراهن را به منبـر  سوى شام ب -دست و دو انگشت از بيخ و انگشت ميانى از نيمه بريده بود
نهاد و خبر را به واليتها نوشت و كسان سوى آن آمدند و سالى بگريستند و مردان شام سوگند خوردنـد كـه   
پيش زنان نروند و آب براى غسل به تن نزنند جز به سبب احتالم، و بر بستر نخوابند تا قاتالن عثمان را با هر 

يك سال بدور پيراهن بودند كه هر روز آنرا به  .كشند يا جان بر سر اين كار نهندكه به حمايت آنها برخيزد ب
كـرد و   هاى آن جا داده بودند گاهى نيز پيراهن را نهان مى نهادند، انگشتان نائله را نيز بر مچ آستين منبر مى

  .كشيد پرده بر آن مى
با اتفاق مردم شام براى جنگ بـا وى   پيش على بازگشت و خبر معاويه را عبداهللاجرير بن : عوانه گويد

گويند على او را كشته و قاتالنش را پناه داده و از او دست بر نميدارند  گريند و مى بگفت و اينكه بر عثمان مى
  .تا قاتالن عثمان را بكشد يا خود او را بكشند
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خبر دادم، اگـر مـرا   به تو گفتم كه جرير را نفرستى و دشمنى و دغلى او را به تو «: اشتر به على گفت
فرستاده بودى بهتر از اين شخص بود كه پيش معاويه بماند تا وقتى كه هر درى را كه اميد خيرى از گشودن 

  ».درى را كه از آن بيم داشت ببستآن داشت گشود و هر 
  ».گفتند تو هم از قاتالن عثمانى كشتند، مى اگر آنجا بودى ترا مى«: جرير گفت
كـردم كـه    ماندم و چنـان مـى   بخدا اگر پيش آنها رفته بودم از جوابشان باز نمى !اى جرير«: اشتر گفت

داشـت   كرد ترا و امثال ترا در محبسى مـى  معاويه فرصت تفكر نيابد، اگر امير مؤمنان مطابق رأى من كار مى
  ».ياييد تا اين كارها سامان گيردكه از آنجا در ن

معاويه نامه نوشت و او نيز به جرير نامه نوشـت و گفـت   سوى قرقيسيا رفت و به  عبداهللاپس جرير بن 
بن عباس بـا آن گـروه از مـردم     عبداهللاردو زد و   امير مؤمنان نيز حركت كرد و در نخيله. كه پيش وى رود

  .به پا خاسته بودند پيش على آمد بصره كه با وى

   رفتن على بن ابى طالب سوى صفين

بن عباس را در بصره جانشين خويش كرد از آنجا به كوفه رفـت   عبداهللاوقتى على : ابو بكر هذلى گويد
شد، با كسان مشورت كرد كه جمعى گفتند سپاه بفرستد و خود بمانـد   و براى حركت سوى صفين آماده مى

  .جمعى ديگر گفتند كه شخصا برود و او رفتن را پذيرفت و كسان را آماده كرد
  .را پيش خواند و با وى مشورت كرد خبر به معاويه رسيد و عمرو بن عاص: گويد

بـا رأى و تـدبير   كند تو نيـز شخصـا بـرو و     اى كه خود او حركت مى اينك كه خبر يافته«: عمرو گفت
  ».خويش غايب مباش
آنگاه عمرو برفت و مردم  .و به آماده كردن مردم پرداخت» كنم چنين مى عبداهللاى ابو «: معاويه گفت

اند و شـوكت   وى را ناچيز وانمود و گفت كه مردم عراق جمع خويش را پراكنده را ترغيب كرد و على و ياران
اند، مردم بصره نيز با على مخالفند كه خـونى آنهـا    اند و نيروى خويش را متفرق كرده خويش را سست كرده

ا اند و على بـ  در جنگ جمل سران مردم بصره و سران مردم كوفه نابود شده. است و كسانشان را كشته است
اندك گروهى از آنها حركت كرده كه بعضيشان قاتالن خليفه شمايند، خدا را، خدا را، نگذاريد حقتان ضـايع  

  .شود و خونتان معوق ماند
بست بـراى وردان   معاويه نامه به واليات نوشت و پرچمى براى عمرو بست و جزو پرچمها كه مى: گويد

  .پرچمى بستو محمد نيز هر كدام  عبداهللاغالم وى و دو پسرش 
  .على نيز براى غالم خويش قنبر پرچمى بسته بود

  :عمرو بن عاص شعرى بدين مضمون گفت
  وقتى دليران سالح پوشند«

  وردان قنبر را از من باز تواند داشت؟
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  »قبيله حمير را باز تواند داشت؟ و طايفه سكون،
  :و اين سخن به على رسيد و شعرى به اين مضمون گفت

  انى بستهمرد پيشبا هفتاد هزار «
  كشند اسبان را همراه شتر يدك مىكه 

  .اند ها را از پشت آويخته و زره
  »روم سوى عاصى پسر عاصى مى«

  ».پسر ابو طالب حقت را ادا كرد«: و چون معاويه اين بشنيد گفت
و دانست از على بيم دارنـد يـا عيـب ا    پيمود و به همه كسانى كه مى معاويه روان شد و آهسته راه مى 

  .مه نوشت و آنها را به كمك طلبيدگويند و به كسانى كه از قتل عثمان آشفته بودند نا مى
على، زياد بن نضر حارثى را با هشت هزار كس پيش فرستاد شريح بن هانى را نيز با چهار هـزار كـس   

نى كه آنجـا  همراه وى فرستاد، آنگاه با همراهان خويش از نخيله حركت كرد و چون به مداين رسيد جنگاورا
سعد بن مسعود ثقفى عموى مختار بن ابى عبيد را واليتدار مداين كـرد و معقـل بـن    . بودند به وى پيوستند

  .قيس را با سه هزار كس از آنجا فرستاد و گفت از راه موصل برود تا پيش وى رسد

  دستورى كه على بن ابى طالب براى پل زدن روى فرات داد

براى مـن  «: رقه گفت  بن عمار بارقى آمده به مردم عبداهللاكه در روايت و چون على به رقه رسيد چنان
اما آنها دريغ كردند، كشتيهاشان را نيز برده بودند، على از آنجا حركت » پلى بزنيد كه از اينجا سوى شام روم

. روان شـد  وقتى على با كسان براى عبور از پل منبج. كرد كه از پل منبج عبور كند و اشتر را بر رقه گماشت
خورم اگر امير مؤمنان برود و به  به خدا عز و جل قسم مى! اى مردم قلعه«: اشتر به مردم رقه بانگ زد و گفت

كشـم و سـرزمين را    نهم و مـردان را مـى   نزديك شهرتان براى او پل نزنيد كه عبور كند، شمشير در شما مى
  ».گيرم كنم و اموالتان را مى مى ويران

  »كند؟ اشتر به قسم خويش وفا نمى مگر«: ا هم سخن كردند و گفتندمردم رقه ب: گويد
  »چرا«: گفتند

على باز آمد و براى او پل زدند كـه بـا   . زنيم، بياييد پس كس پيش وى فرستادند كه براى شما پل مى
كردند  بنه و سپاه از آن گذشت، به اشتر دستور داد كه با سه هزار سوار آنجا توقف كرد تا وقتى كه همه عبور

  .و كس نماند و على پس از همه، پياده عبور كرد
بن ابى الحصين ازدى بيفتاد كه پياده شـد و   عبداهللاكرد ازدحام شد و كاله  وقتى سپاه عبور مى: گويد

بن حجاج ازدى بيفتاد كه پياده شد و آنرا برگرفت و دوبـاره   عبداهللاآنرا برگرفت و دوباره سوار شد و نيز كاله 
ته بينان از روى حركت پرندگان درست باشد به زودى من كش اگر پندار فال« :سوار شد و به يار خويش گفت

  ».شوى شوم، تو نيز كشته مى مى
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در صـفين  و هـر دو  » چيزى را بيشتر از اين كه گفتـى دوسـت نـدارم   «: بن ابى الحصين گفت عبداهللا
  .كشته شدند

وقتى على از فرات گذشت، زياد بن نضر و شريح بن هانى را پيش خوانـد  «: خالد بن قطن حارثى گويد
شان كرد، آنها از ساحل فـرات كـه بـه سـمت      و با همان گروه كه از كوفه برون شده بودند سوى معاويه روانه

على راه جزيره گرفته و نيز خبر يافتند كه معاويه خبر يافتند كه  كوفه بود راهى شدند تا به عانات رسيدند و
بخدا اين راى درست نيست كه پيش رويم و ميـان مـا و   «: با سپاه شام از دمشق بمقابله على ميĤيد و گفتند

مسلمانان و امير مؤمنان اين شط فاصله باشد، صالح نيست كه با اين عده كم كه همراه داريم، بدور از كمك، 
  ».ل شويمبا سپاه شام مقاب

پس برفتند كه از عانات عبور كنند، اما مردم عانات مانع عبورشان شدند و كشتى ندادند كه بـاز  : گويد
اى نزديك قرقيسيا به علـى رسـيدند، آهنـگ مـردم عانـات كـرده        گشتند و از هيث عبور كردند و در دهكده

يعه سـپاه مـن از   طل«: على رسيد گفت و چون طليعه سپاه پيش .گى شدند يا فرار كردند بودند، اما آنها قلعه
  »!رسد پشت سرم مى

زياد بن نضر حارثى و شريح بن هانى پيش آمدند و نظرى را كه به وقت خبر يافتن از حركـت معاويـه   
  ».ديدكار صواب كر«: پيدا كرده بودند با وى بگفتند كه گفت

چون بـه  . سوى معاويه فرستادآنگاه على برفت و چون از فرات گذشت زياد و شريح را پيشاپيش : گويد
سور الروم رسيدند ابو االعور سلمى، عمرو بن سفيان، با سپاهى از مردم شام به آنها برخورد، كسى پيش على 

ايم و هـيچكس از   ايم و آنها را دعوت كرده فرستادند كه ما به ابو االعور سلمى و سپاهى از مردم شام برخورده
  .خويش بگوى آنها دعوت ما را نپذيرفته، فرمان

انـد و خبـر    اى مالك، زياد و شريح كس پـيش مـن فرسـتاده   «: على اشتر را پيش خواند و گفت: گويد
اند و فرستاده به مـن خبـر داد كـه آنهـا روبـرو       اند كه به ابو االعور سلمى و گروهى از اهل شام برخورده داده
ساالر جمع تويى، با گروه شاميان پيش از اند، زودتر به كمك ياران خويش برو و چون پيش آنها رسيدى  بوده

آنكه دعوتشان كنى و سخنشان بشنوى جنگ آغاز مكن مگر آنها آغاز كنند، دشمنى قـوم سـبب نشـود كـه     
پهلوى راست سپاه را به زياد سپار و پهلوى چـپ را  . پيش از دعوتشان و اتمام حجت مكرر با آنها جنگ كنى

خواهى جنـگ آغـاز    چندان نزديك مشو كه گويى مى  به حريفان. تبه شريح سپار و خود در ميان سپاه بايس
ز دنبـال تـو   كنى و چندان دور مشو كه گويى از جنگ باك دارى و باش تا من پيش تو رسم كه بـا شـتاب ا  

  ».آيم ان شاء اهللا مى
  .فرستاده، حارث بن جمهان جعفى بود: گويد
  :على به زياد و شريح نوشت: گويد
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كـه بـه خـدا او در    شما كردم، شنوا و مطيـع وى باشـيد   ا ساالر اما بعد، من مالك ر«
كند، بـدو   كه كندى بايد شتاب نمىو آنجا كند  كارى كه شتاب بايد كندى و واماندگى نمى

ام كـه پـيش از آنكـه حريفـان را ببينـد و       دستور دادهچنانكه به شما دستور داده بودم، نيز 
  ».دو حجت تمام كند جنگ آغاز نكندعوتشان كند 

اشتر برفت تا پيش جماعت رسيد و به پيروى از دستور على از جنگ دست بداشـت و همچنـان   : گويد
مقابل هم بودند تا شبانگاهى ابو االعور سلمى به آنها حمله برد كه مقابله كردند و اندك وقتى سالح بـه كـار   

سـوار و پيـاده مجهـز، سـوى      روز ديگر هاشم بن عتبه زهرى بـا گروهـى   .افتاد، پس از آن مردم شام برفتند
بردنـد و   شاميان رفت و ابو االعور به مقابله وى آمد و همه روز را جنگ كردند، سواران به سواران حملـه مـى  

اشتر نيز حملـه كـرده   . دو گروه پايمردى كردند آنگاه از هم جدا شدند. كردند پيادگان به پيادگان هجوم مى
ه شد قاتل وى ظبيان بن عماره تميمى بود كه جوانى نوسـال بـود،   بن منذر تنوخى كشت عبداهللاآن روز . بود

  .در صورتى كه تنوخى يكه سوار مردم شام بشمار بود
امـا ابـو االعـور كسـان را     » .واى شما، ابو االعور را به من نشان بدهيـد «: گفت اشتر به هنگام حمله مى

ده بود توقف كرد، اشتر نيز بيامد و يـاران  فراخواند كه سوى او رفتند و آن سوى جايى كه نخستين بار ايستا
پيش ابو االعور برو «: خويش را جايى كه ابو االعور بوده بود به صف كرد، آنگاه به سنان بن مالك نخعى گفت

  ».هماوردى دعوت كن  و او را به
  »هماوردى من با تو؟«: گفت 

  »كنى؟ گويم با او هماوردى كنى مىاگر ب«: گفت
  ».ردم تا با شمشير صفشان را بدرمگ بگويى با شمشير به صف آنها بزنم باز نمى آرى بخدا اگر«: گفت

برادر زاده، خدا عمرت را دراز كند، گفتم او را به همـاوردى مـن دعـوت كنـى، اگـر      «: اشتر به او گفت
آيـد، تـو بـه حمـد خـداى همشـأن و        آمدنى باشد جز به هماوردى مردم سالخورده و همشأن و محترم نمى

  ».، وى را به هماوردى من دعوت كنكند ولى جوانى نو سالى و او با نوساالن هماوردى نمى محترمى
و چون امانش دادنـد برفـت تـا    » ام امانم دهيد كه من فرستاده«: پس سنان بن مالك برفت و بانگ زد

  .پيش ابو االعور رسيد
  ».خواند به هماوردى مىاشتر ترا «: بدو نزديك شدم و گفتم: نضر بن صالح به نقل از سنان گويد

سبكسرى و بى تدبيرى اشتر بود كه وادارش كرد كـه عـامالن   «: مدتى خاموش ماند آنگاه گفت: گويد
و نيـز سبكسـرى و   . بـرد  عثمان را از عراق بيرون كند، قيام وى بر ضد عثمان خوبيهاى وى را به زشـتى مـى  

را با كسان ديگر بكشت و خـون عثمـان را بـه    تدبيرى اشتر سبب شد كه به خانه و مقر عثمان تاخت و او  بى
  ».د مرا به هماوردى وى حاجت نيستگردن دار

  ».ى، اكنون بشنو تا جواب تو گويمسخن كرد«گفتم : گويد
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  ».جواب تو ندارم، از پيش من برو حاجت به استماع تو و«: گفت
ذر و حجت اشتر را بـه او  پس ياران وى به من بانگ زدند و من بيامدم، اگر گوش فرا داده بود ع: گويد
  ».كه ابو االعور هماوردى را نپذيرفت«: پيش اشتر آمدم و گفتم. گفته بودم

  »جانش را دوست داشت«گفت، 
و ما همچنان ببوديم تا شب در آمد و شب را به مراقبت گذرانديم صبحگاهان متوجه شديم كـه  : گويد

  .اند حريفان هنگام شب رفته
ام صبح بيامد و اشتر و همراهان وى را پيش فرسـتاد كـه پـيش معاويـه     على بن ابى طالب هنگ: گويد

دو گـروه مـدتى   . على نيز از پى بيامد و با شتاب به اشتر پيوست و توقف كـرد . رسيد و مقابل او جاى گرفت
مقابل هم بودند، پس از آن على براى اردوگاه خويش جايى جست و چون بيافت به مردم گفـت تـا بارهـا را    

پس از آن جوانان و غالمان براى آب گرفتن رفتند كه مردم شام مانعشان شدند و دو گروه بر سر آب بنهادند 
اند، اگر  اشتر پيش از آن به على گفته بود كه شاميان آبگاه و عرصه هموار و فراخ را گرفته. به جنگ پرداختند
ند آمد و چون به ما پيوستند فرود آييم اند كه از دنبال ما خواه اى رويم كه از آنجا در آمده خواهى به دهكده

و همانجـا  » همه مردم تاب رفتن ندارند«: اما على اين را خوش نداشت و گفت. و جاى ما و آنها همانند شود
  .فرود آمد

   جنگ بر سر آب

وقتى مقابل معاويه رسيديم ديديم كه پيش از رسيدن مـا در جـاى همـوار و    : گويد عبداهللاجندب بن 
بگاه فرات كه در آن حوالى آبگاهى جز آن نبود فرود آمده و آنجا را به تصرف گرفته و ابو االعور فراخ پهلوى آ

  .را فرستاده كه آنجا را حفظ كند و ممنوع بدارد
نيـاز شـويم امـا     ما بر ساحل فرات باال رفتيم به اين اميد كه آبگاهى جز آن بجوييم و از آبگاه آنهـا بـى  

  .نيافتيم
  .ايم اند و جز آبگاه حريفان آبگاهى نيافته مردم تشنه: فتيمپيش على آمديم و گ

  »آبگاهشان را به جنگ بگيريد«: فتگ
  .روم اشعث بن قيس كندى بيامد و گفت كه به طرف آنها مى: گويد

  »برو«: على گفت
او روان شد و ما نيز همراه وى برفتيم و چون نزديك آب رسيديم به ما تاختند و تيراندازى آغاز : گويد

ما نيز مدتى تيراندازى كرديم، آنگاه با نيزه به جان هم افتاديم، عاقبت ما و حريفان دست به شمشير . كردند
به كمك حريف آمد كه بسـوى مـا حملـه    آنگاه يزيد بن اسد بجلى با سوار و پياده . برديم و لختى بجنگيديم

و چون پـيش رفـتم و نيـك نگريسـتم     » فرستد امير مؤمنان براى ما كمكى نمى«: آوردند و من با خود گفتم
سـاالر  . بشمار حريفان يا بيشتر كس فرستاده بود كه ما را در مقابل يزيـد بـن اسـد و يـارانش كمـك كننـد      



218  http://bertrandrussell.mihanblog.com   خ طبرييترجمه تار 

 

ت و عمرو بن عاص با سپاهى فراوان از اردوگاه معاويه به جنگ شدت گرف. كمكيان شيث بن ربعى رياحى بود
اشتر نيز از جانب على با جمعى بسيار بيامد و چون ديـد كـه عمـرو بـن     . كمك ابو االعور و يزيد بن اسد آمد

عاص به كمك ابو االعور و يزيد بن اسد آمده با اشعث بن قيس و شيث بن ربعى كمك كـرد و جنـگ مـا بـا     
  :كنم به اين مضمون بن عوف احمر ازدى را فراموش نمى عبداهللاهرگز شعر  .تر شد حريفان سخت

  آب روان فرات را رها كنيد«
  مقابل سپاهى فراوان مقاومت كنيديا در 

  در مقابل دليران جانباز فداكار
  كنند كه با نيزه حمله مى

  »زنند و به سرهاى دشمن ضربت مى
كـرد و   گفت كه ظبيان بن عمار آن روز جنـگ مـى   مردى از آل خارجة بن تميمى به من: راوى گويد

  :خواند شعرى به اين مضمون مى
  توانى اى ظبيان مگر مى«

  در زمين بدون آب بمانى
   قسم به خداى زمين و آسمان، نه

  پس چهره دشمنان نامرد را
  شير بزندر گرما گرم جنگ با شم

  ».تا به انصاف باز آيند
  .يم تا ما را با آبگاه واگذاشتندبه خدا چندان ضربتشان زد: ظبيان گويد

آن روز با پدرم، ابـو مخنـف بـن سـليم بـودم، هفـده سـال داشـتم و مقـررى          : محمد بن مخنف گويد
اما چون ديدم كه مسلمانان به » از پيش بار دور مشو«: وقتى مردم را از آب بداشتند، پدرم گفت. گرفتم نمى

  .را برگرفتم و با كسان برفتم و جنگ كردم روند خود دارى نتوانستم و شمشير خويش طرف آب مى
غالم يكى از عراقيان را ديدم كه مشكى همراه داشت و چون ديد كه مردم شام سـوى آبگـاه راه   : گويد

دادند با شتاب برفت و مشك را پر آب كرد و بازگشت، يكى از شاميان سوى وى تاخـت و ضـربتى زد كـه از    
ن سوى شامى تاختم و ضربتى باو زدم كه از پاى در آمد و يارانش م. پاى در آمد و مشك از دست وى بيفتاد

  ».بر تو ايمن نيستيم«: گفتند مى شتابان بيامدند و نجاتش دادند و شنيدم كه
سوى غالم بازگشتم و او را برداشتم، با من سخن كرد، زخمى عميـق برداشـته بـود، مالـك وى     : گويد

  »اى؟ از كجا آورده«: ف بردم، گفتبود برداشتم و پيش ابو مخنبيامد و او را ببرد و من مشك را كه پر آب 
  .و نخواستم قصه را با وى بگويم كه آزرده خاطر شود» ام خريده«: گفتم
  »آب را به كسان بنوشان«: گفت
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و من آب را به كسان نوشانيدم، دلم مرا سوى جنگ كشانيد و برفتم و به جنگـاوران پيوسـتم و   : گويد
نگيديم، آنگاه آبگاه را رها كردند و شبانگاه آبگيران ما و آبگيران آنها بر آبگاه ازدحام كرده مدتى با حريفان بج

مشك تـو پـيش ماسـت    «: هنگام بازگشت صاحب غالم را ديدم و گفتم. كرد بودند و كسى كسى را آزار نمى
  ».يكى را بفرست كه آنرا بگيرد يا جايت را بگو تا برايت بفرستم

  »كند به قدر كافى مشك داريمرحمت خدايت «: گفت
روز بعد بر پدر من گذشت و ايستاد و سالم گفت و مرا پهلوى وى ديد و . پس من برفتم و او نيز برفت

  »ين جوان را با تو چه نسبت است؟ا«: گفت
  »پسر من است«: گفت
دن ديروز خدا عز و جل غـالم مـرا بوسـيله وى از كشـته شـ     . خدا وى را مايه خوشدلى تو كند«: گفت

  ».كه ديروز از همه كس شجاعتر بوداند  نجات داد، جوانان طايفه به من گفته
: پدرم نگاهى به من كرد كه نشان خشم را در چهره او ديدم، خاموش ماند تـا آن مـرد برفـت و گفـت    

اجازه او به جنگ نـروم، و جـز آن روز كـه از     آنگاه مرا قسم داد كه بى» همينجور بدستور من عمل كردى؟«
  .جنگهاى سخت بود در جنگ شركت نداشتم

جنگيد و مشك بدست داشت و چون  به خدا موالى من بر سر آب مى: مهران غالم يزيد بن هانى گويد
  .انداختم كردم و تير مى مردم شام از آبگاه بگشتند، من رفتم كه آب بنوشم در همان اثنا جنگ مى

ل معاويـه و مـردم شـام رسـيديم ديـديم كـه در       وقتى در صفين مقاب: بن عوف بن احمر گويد عبداهللا
اند كه در تصرف آنها بود و ابو االعور سلمى با سـوار و   اند و آبگاه را گرفته جايگاهى هموار و گشاده فرود آمده

تيراندازان، صف جلو بودند و نيزه و سپر داشتند و خود بـه سـر داشـتند و مصـمم     . پياده آنجا صف بسته بود
سوى امير مؤمنان رفتيم و قضيه را با وى بگفتم و او صعصعة بن صوحان را پيش  .آب بدارند بودند كه ما را از

ايم و با شما جنگ نخواهيم كرد تا حجت بر شـما تمـام    ما اينجا آمده: پيش معاويه برو و بگو«: خواند و گفت
اى و جنـگ   نداختـه اى و پيش از آنكه مـا بـه جنـگ آيـيم جنـگ ا      كنيم، تو سوار و پياده خويش را فرستاده

خواهيم دست از تو بداريم تا ترا دعوت كنيم و حجت بياريم، اين خطـاى ديگـر اسـت كـه      ما مى. اى آغازيده
دارند تا آب بنوشند، كس پـيش يـاران خـود     شويد، مردم دست بر نمى كنيد و ميان مردم و آب حايل مى مى

ايـم   كارى كه ميان ما و شما هست و براى آن آمـده كه مردم را از آب باز ندارند و دست بدارند تا در   بفرست
كه چيره ايم رها كنيم و بگذاريم مردم بر سر آب بجنگند تا هر  بنگريم، اگر خواهى كارى را كه براى آن آمده

  »شود آب بنوشد چنين كنيم
  »راى شما چيست؟«: ياران خويش گفتمعاويه به : گويد
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چهـل روز  . چنانكـه عثمـان را از آب ممنـوع داشـتند     كنـيم  از آب منعشان مـى «: وليد بن عقبه گفت
شيمشـان كـه خـدا از تشـنگى     ك از تشنگى مـى . اش كردند و آب خنك و غذاى نرم را از او بداشتند محاصره

  »بكشدشان
و تـو چيـزى بجـز آب    . مانع آب مشو كه اين جماعت تشنه نخواهنـد مانـد  «: عمرو بن عاص بدو گفت

  »يست؟شى، ببين تفاوت تو و آنها چبنو
  .اما وليد بن عقبه سخن خويش را تكرار كرد

دارم، اگـر بـه آب دسـت نيافتنـد بـاز       تا شب آنها را از آب باز مى«: بن سعد بن ابى سرح گفت عبداهللا
روز رسـتاخيز از آب منعشـان    كـنم، خـدا   گردند و اگر بازگشتند اين شكست آنهاست از آب منعشان مـى  مى
  ».كند

 -عنى وليـد ي -خدا كافران و فاسقان و شرابخواران همانند تو و اين فاسق روز رستاخيز«: صعصعه گفت
  ».كند را از آب منع مى

  .كردند گفتند و تهديد مى به طرف او جستند و ناسزا مى: گويد
  ».اين مرد بداريد كه فرستاده استدست از «: معاويه گفت

اويه گفته بود با سخنان وى و جوابهـا  صعصعه پيش ما آمد و آنچه را با مع: بن عوف احمر گويد عبداهللا
  »چه جواب داد؟«: ن نقل كرد گفتيمكه داده بود برايما

  »دهى؟ جوابم چه مى: ى بيايم گفتموقتى خواستم از پيش و«: گفت
پس از آن ديديم كه سواران پيش ابو االعور فرستاد كـه  » از راى من خبر خواهيد يافت«: معاويه گفت

  .دجماعت را از آب باز داري
على ما را بمقابله آنها فرستاد كه تيراندازى كرديم و نيزه بكار برديم آنگاه شمشيرها به كار افتاد : گويد

  ».به خدا آب به آنها نخواهيم داد«و بر آنها فيروز شديم و آب به دست ما افتاد و گفتيم 
بازگرديد و مـانع آنهـا    اما على كس پيش ما فرستاد كه به قدر احتياجتان آب بگيريد و به اردوگاهتان

  .م و تعديشان بر آنها فيروزى دادمشويد كه خدا عز و جل شما را به سبب ست

   دعوت على معاويه را به اطاعت و پيوستن به جماعت

  ».وز به سبب غيرت، فيروزى يافتيدامر«: على گفت: عبد الملك بن ابى حره حنفى گويد
پـس از آن  . نفرستاد، معاويه نيز كس سوى او نفرستادآنگاه على دو روز صبر كرد و كس سوى معاويه 

پيش «: على بشير بن عمرو انصارى و سعيد بن قيس همدانى و شيث ابن ربعى تميمى را پيش خواند و گفت
  ».ت و پيوستن به جماعت دعوت كنيداين مرد رويد و او را سوى خدا و اطاع

ى كه اگر با تو بيعت كرد حكـومتى بـه او   كن اى امير مؤمنان چرا تطميعش نمى«: شيث بن ربعى گفت
  ».نزلتى ممتاز پيش تو خواهد داشتدهى و م مى
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  »ت بگوييد و ببينيد راى او چيست؟برويد او را ببينيد و حج«: على گفت
  .و اين در اول ذى حجه بود

اى «: پس برفتند و به نزد وى وارد شدند، بشر بن عمرو حمد خدا گفت و ثناى او كرد و گفـت «: گويد
كشـد و بـه    يابد و سوى آخرت ميروى و خدا عز و جل ترا به سبب عملت به حساب مـى  معاويه دنيا زوال مى

دهد، ترا به خدا قسم جماعت ايـن امـت را پراكنـده مكـن و مگـذار خـون همـديگر را         اى جزا مى آنچه كرده
  ».بريزند

  »چرا اين را به يارت نگفتى؟«: فتمعاويه سخن او را بريد و گ
يار من همانند تو نيست، يار من به فضيلت و دين سابقه در اسالم و قرابت پيمبـر خـدا از   «: گفت بشر

  ».تر است كس به كار خالفت شايستههمه 
  »گويد؟ چه مى«: گفت
كنـد   گويد از خدا عز و جل بترسى و دعوت پسر عموى خويش را كه سوى حق دعوتت مى مى«: گفت

  ».كتر است و براى سرانجامت نكوترنزديبپذيرى كه براى دنيايت بسالمت 
  ».كنم به خدا هرگز چنين كارى نمىو خون عثمان را معوق گذاريم؟ نه «: معاويه گفت

سعيد بن قيس خواست سخن كند اما شبث بن ربعى پيشدستى كرد و سخن كرد حمد خـدا گفـت و   
بـه خـدا آنچـه    . فتـى فهميـدم  آنچه را بـه جـواب ابـن محصـن گ    ! اى معاويه«: ثناى او به زبان آورد و گفت

چيزى كه مردم را بدان گمراه كنى و هوسهايشـان را جلـب كنـى و    . طلبى بر ما نهان نيست خواهى و مى مى
كنـيم و   مطيع خويش كنى نيافتى جز اينكه بگويى پيشوايتان به ستم كشـته شـد و مـا خونخـواهى او مـى     

يارى عثمان كند بودى كه كشتن او را بـراى منزلتـى   ايم كه در  سفيهان بى سر و پا اين را پذيرفتند، دانسته
اى خوش داشتى بسيار كس باشد كه چيـزى را آرزو كنـد و طلـب كنـد امـا       كه اكنون به طلب آن برخاسته

بسا باشد كه آرزومند آرزوى خويش را بيابد و بيشـتر از آرزو  . خداى عز و جل به قدرت خويش مانع آن شود
جويى نيابى بدحال ترين عربان باشـى   اين دو براى تو نكو نباشد، اگر آنچه را مىبه خدا هيچيك از . نيز بيابد

اى معاويه، از خداى . و اگر آرزوى خويش را بيابى بدان نرسى جز اينكه از جانب خداى مستحق جهنم شوى
  ».كسى كه شايسته آنست مخالفت مكنبترس و از اين قصد در گذر و در كار خالفت با 

دانستم سفاهت و سبك   اما بعد، نخستين چيزى كه«: گفت و ثناى او كرد آنگاه گفت معاويه حمد خدا
خردى تو است كه سخن اين مرد مكرم شريف را كه ساالر قوم است بريدى، آنگاه به چيزى پرداختى كـه از  

خبرى و دروغ گفتى و پستى كردى، اى بدوى خشن كه هر چه گفتى به خطا بود از پيش من برويـد   آن بى
ما را «: گفت شبث مى. و سخت خشمگين شد و كسان برون شدند» كه ميان من و شما به جز شمشير نيست

  ».زود باشد كه شمشير سوى تو آيد ترسانى، قسم به خدا از شمشير مى
  .آنگاه پيش على رفتند و سخنان معاويه را با وى بگفتند و اين به ماه ذى حجه بود: گويد
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رفت و يكى از ياران معاويـه بـا    كرد كه با گروهى مى مردان معتبر را روانه مىآنگاه على هر روز يكى از 
گشتند و خوش نداشتند كه بـا   كردند سپس باز مى آمد و با سواره و پياده جنگ مى گروهى به مقابله وى مى

علـى   همه سپاه عراق با مردم شام روبرو شوند كه بيم داشتند اين كار سبب هالك و فناى قوم شـود، يكبـار  
شد يكبار اشتر، يك بار حجر بن عدى كندى، يك بار شبث بن ربعى، يك بار خالد بن معمر، يك بار  برون مى

زياد بن نضر حارثى، يك بار زياد بن خصفه تيمى، يك بار سعيد بن قيس، يك بار معقل بـن قـيس ريـاحى،    
  .رفت يك بار قيس بن سعد، اما اشتر از همه بيشتر مى

فرستاد، يك  يكبار عبد الرحمان بن خالد مخزومى يا ابو االعور سلمى را سوى آنها مى معاويه نيز: گويد
بار حبيب بن مسلمه فهرى، يك بار مرة بن ذو الكالع حميرى، يك بار عبيد اهللا بن عمر بن خطاب، يك بـار  

  .شرحبيل بن سمط كندى و بار ديگر حمزة بن مالك همدانى را
شد كـه در يـك روز دو بـار، اول و     جه را با جنگ سر كردند و گاه مىبدين گونه همه ماه ذى ح: گويد

  .آخر روز، جنگ بود
يـك روز اشـتر بـا دو صـف كـه      : بن عامر فائشى به نقل از يكى از مردان طايفه خويش گويـد  عبداهللا 

 جنگ برون شد و جنگشان سخت شـد آنگـاه    جمعى از قاريان قرآن بودند و جمعى از يكه سواران عرب براى
تر از او كس نديده بودم سوى ما آمد و هماورد خواست و هيچكس جز  مردى كه به خدا تنومندتر و بلندقامت

به خـدا وقتـى   . دو ضربت در ميانه رد و بدل شد و اشتر ضربتى بزد و او را بكشت. اشتر به هماوردى او نرفت
قسم به خدا : ى از ياران وى ندا دادرفت بر او بيمناك بودم و چون حريف را بكشت، يك اشتر به هماوردى مى

كشم يا مرا نيز بكشد، آنگاه بيامد و به اشتر حمله برد، اشتر بدو پرداخت و ضـربتى بـزد كـه از     قاتل تو را مى
: ابو رفيقه فهمـى گفـت  . اسب بيفتاد و يارانش هجوم آوردند و او را كه زخمدار شده بود از ميانه به در بردند

  ».وفان مقابل شدآتشى بود كه با طاين «
همه ماه ذى حجه دو گروه بجنگ بودند و چون ذى حجه برفت سخن آوردند كه در ماه محـرم  : گويد

  .دست از همديگر بدارند شايد خدا صلحى بيارد و جماعت را بهم پيوندد و از همديگر دست بداشتند
لب به دستور علـى سـاالر   بن عباس بن عبد المط عبداهللادر اين سال چنانكه در روايت ابو معشر آمده 

  .حج شد
  .در همين سال بگفته واقدى قدامة بن مظعون در گذشت

  .آنگاه سال سى و هفتم در آمد

   سخن از حوادث سال سى و هفتم و متاركه جنگ ميان على و معاويه

در نخستين ماه اين سال، يعنى محرم، متاركه جنگ ميان على و معاويه رخ داد و توافق كردند كه تـا  
  .داشتند ر ماه جنگ نكنند كه اميد صلح مىآخ
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وقتى در اثناى جنگ صفين على و معاويه متاركه كردند، فرسـتادگان بـه   : محل بن حليفه طايى گويد
على عدى بن حاتم و يزيد بن قيس ارحبى و شبث بن ربعى و زياد بن . اميد صلح در ميانه رفت و آمد كردند

ما «: يش وى رسيدند عدى بن حاتم حمد خداى كرد و سپس گفتپ  خصفه را سوى معاويه فرستاد كه چون
كنيم كه خدا عز و جل به سبب آن امت ما و جماعتمان را فراهم آرد  ايم و به كارى دعوتت مى پيش تو آمده

و خونها به وسيله آن محفوظ ماند و راهها امن شود و صلح در ميان آيد، پسر عموى تو سرور مسلمانان است 
اند و خداى عز و جل در ايـن   مردم بر او فراهم آمده. بيشتر است و آثار وى در مسلمانى نيكتر كه سابقه وى

جنگى  اى معاويه بس كن، مبادا خدا تو و يارانت را به. كار ارشادشان كرده و كس جز تو و يارانت باقى نمانده
  ».همانند جنگ جمل دچار كند

به خدا من پسر حربم و بـا تهديـد از   ! اى عدى هرگز. صلحاى، نه به  گويا به تهديد آمده«: معاويه گفت
انـد و از جملـه قـاتالن اويـى و      روم، به خدا تو از آنهايى كه كسان را بر ضـد پسـر عفـان كشـانيده     جاى نمى

اى عدى پسر حـاتم، انتظـار   ! اميدوارم از جمله كسانى باشى كه خدا عز و جل به عوض او ميكشدشان، هرگز
  ».رىبيجا دا

ن ربعى و زياد بن خصفه در سخن هم افتادند و يك جواب دادند كه ما به قصد اصالح فيما بين شبث ب
يزى كـه نفـع عـام    حاصل را به يكسونه و درباره چ كنى، گفتار و كردار بى ايم و تو براى ما سخنورى مى آمده

  ».دارد پاسخ بگوى
اند به تو برسـانيم و   را كه به ما دادهايم كه پيغامى  ما براى آن آمده«: يزيد بن قيس سخن كرد و گفت

مـانيم و از تـذكار حجتـى كـه      شنويم از جانب تو بگوييم، معذلك از اندرزگويى تو بـاز نمـى   آنچه را از تو مى
اى  يار ما همانست كه فضيلت او را دانسته. كنيم پنداريم به وسيله آن به الفت و جماعت توانى آمد دريغ نمى

و مـا  . كنند اند، گويا از تو نهان نمانده كه اهل دين و فضيلت كسى را با على برابر نمى و مسلمانان نيز دانسته
ايم كـه   اى معاويه از خدا بترس و با على مخالفت مكن كه به خدا كسى را نديده. مانند بين تو و او مردد نمى

  ».چون او پاى بند پرهيزكارى و زاهد دنيا و جامع خصال نيك باشد
اما بعد مرا به اطاعت و پيوستن به جماعـت  «: مد خدا گفت و ثناى او كرد سپس گفتمعاويه ح: گويد

از يـار شـما اطاعـت كنـيم، مـا ايـن را         خوانيـد بـا ماسـت، امـا اينكـه      خوانيد، جماعتى كه ما را بدان مى مى
يار شما . ناه دادهها و قاتالن ما را پ پسنديم كه يار شما خليفه ما را كشته و جماعتمان را پراكنده و خونى نمى
دانيد كه آنها ياران  ايد؟ مگر نمى كنيم، آيا قاتالن عثمان را ديده گويد خليفه را او نكشته، ما اين را رد نمى مى

ت و پيوسـتن بـه   يار شمايند؟ آنها را به ما بدهيد تا به قصاص عثمان بكشيم، آنگاه دعـوت شـما را بـه اطاعـ    
  ».پذيريم جماعت مى

  »به عمار دست يابى و او را بكشى؟شوى كه  يه آيا خرسند مىاى معاو«: شبث گفت
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كشـم   چه مانعى دارد، به خدا اگر به پسر سميه دست يابم او را به قصاص عثمـان نمـى  «: معاويه گفت
  ».كشم غالم عثمان مىبلكه به قصاص قاتل 

او خـدايى  به خداى زمين و خداى آسمان قسم كه انصاف ندارى، نه، به خدايى كـه جـز   «: شبث گفت
  ».نيست به عمار دست نخواهى يافت تا سرها از دوش گروهها بريزد و زمين با همه گشادگى بر تو تنگ شود

  »چنين شود زمين بر تو تنگتر شود اگر«: معاويه گفت 
آنگاه فرستادگان از معاويه جدا شدند و چون برفتند معاويه كس به طلب زياد ابن خصفه تيمى فرستاد 

اما بعد، اى برادر ربيعى، على رعايت خويشاوندى «: كرد و حمد خدا گفت و ثناى او كرد و گفتو با او خلوت 
خواهم كه با خاندان و عشيره خود بر ضد وى برخيـزى و بـه نـام     نكرد، و قاتالن يار ما را پناه داده، از تو مى

  ».يت كنم كه دوست دارىاز دو وال كنم كه وقتى تسلط يافتم ترا واليتدار هر يك خدا عز و جل تعهد مى
وقتى معاويه سخن بـه  «: گفت و گفت شنيدم كه زياد بن خصفه اين حديث مى: محل بن خليفه گويد

اما بعد، من به پروردگار خويش و نعمتها كه : سر برد حمد خداى عز و جل گفتم و ثناى او كردم آنگاه گفتم
برخاستم و معاويه به عمرو بن عـاص كـه پهلـوى     آنگاه» شوم به من داده يقين دارم و پشتيبان مجرمان نمى

انـد،   كند كه جوابى نيك شنود، چرا چنين ما با هيچيك از آنها سخن نمى هيچيك از«: وى نشسته بود گفت
  ».ان كند كه دلهايشان همانند استخدا دچار شرش

ن سمط و معن معاويه، حبيب بن مسلمه فهرى و شرحبيل اب: عبد الرحمان بن عبيد، ابى الكنود، گويد
حبيب حمد خداى گفت . بن يزيد بن اخنس را پيش على فرستاد، هنگامى كه پيش وى آمدند من آنجا بودم

اى بود هدايتگر كه به كتاب خدا عز  اما بعد عثمان بن عفان رضى اهللا عنه خليفه«: و ثناى او كرد سپس گفت
او به تنـگ آمديـد، در كـار مـرگ وى عجلـه      كرد و مطيع امر خداى تعالى بود، اما از زندگى  و جل عمل مى

اى قـاتالنش را بمـا    داشتيد كه بر او تاختيد و خونش بريختيد، رضى اهللا عنه، اگر پندارى كه قاتل وى نبوده
بده تا به قصاص او بكشيم، آنگاه از كار مردم كناره كن كه كارشان بـه مشـورت فيمـا بـين باشـد و خالفـت       

  ».همسخن شوند كسى دهند كه بر او خويش را به
بى مادر، ترا با خالفـت و كنـاره گيـرى چكـار؟ سـاكت شـو كـه        «: على بن ابى طالب بدو گفت: گويد

  ».تر از اينى و حق اين سخن ندارىكوچك
  ».خواهى ديد كه خوش نداشته باشى مرا در وضعى«: حبيب برخاست و گفت: گويد

خواهى بود، خدايت نابود كند اگر مرا نابود اگر همه سوار و پياده خويش را بيارى تازه چه «: على گفت
  ».خواهى بكن برو هر چه مى! ببين نكنى، حقارت و زشتى را

من نيز اگر با تو سخن كنم، بجان خودم كـه سـخنم هماننـد سـخن يـارم      «: شرحبيل بن سمط گفت
  »جوابى جز آنچه با وى گفتى دارى؟خواهد بود، آيا 
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آنگاه حمد خدا گفت و ثنـاى او كـرد و   » جز آنچه دادم هستآرى براى تو و يارت جوابى «: على گفت
  :گفت

به وسـيله او  لم را به حق فرستاد و اما بعد، خدا جل ثنائه محمد صلى اهللا عليه و س«
به جماعـت آورد و هنگـامى كـه      از گمراهى رهايى آورد و از هالكت خالصى داد و از تفرقه

ش برد، صلى اهللا عليه و سلم، آنگاه مردم، ابـو  خويود را به سر برده بود او را سوى تكليف خ
اهللا عنه كه رفتار نكو اهللا عنه، بو بكر نيز عمر را خليفه كرد رضى كر را خليفه كردند رضى ب

بوديم م كه بر ما كه خاندان پيمبر خدا با امت عدالت كردند، ما از آنها آزرده بوديداشتند و 
رضـى اهللا عنـه و كارهـا    م، آنگاه عثمان خليفه شد بخشيدي خالفت كردند، اما اين را بر آنها

كرد كه مردم نپسنديدند و سوى وى تاختند و خونش بريختند، آنگاه مردم سوى من آمدند 
عت كن كه بي: كه من نپذيرفتم بازگفتند. بيعت كن :كه از كارهايشان بر كنار بودم و گفتند

و من نيز بيعت كـردم  . ر مردم اوفتدو بيم داريم اگر نكنى تفرقه دامت جز به تو رضا ندهد 
خداى عز كرده بودند و مخالفت معاويه كه  نبود جز مخالفت دو كس كه با من بيعتنگرانى 

اى بود پسر  ندارد، رها شدهيش نداده و سلف شايسته در اسالم و جل در اين دين سابقه نكو
ش دشمن خدا عـز  پيوسته خودش و پدراى از دستگان ضد مسلمانى كه  ستهد. اى رها شده

لمانى و مسـلمانان بودنـد تـا بـه كراهـت بـه مسـ       خدا صلى اهللا عليه و سلم و جل و پيمبر 
ايد و خاندان  اعت وى رفتهايد و به اط با مخالفت آنها انباز شدهعجب است كه شما . گراييدند

برابـر  آنهـا  «ايد كه مخالفتشان روا نيست و نبايد هـيچكس را بـا    خويش را واگذاشتهپيمبر 
پيمبر خـدا و محـو باطـل و    خوانم و سنت  به خدا عز و جل مى بدانيد كه من شما را. كنيد

 شما و هر مرد و زن مؤمن و هر مـرد و زن گويم و براى خودم و  اين را مى. احياى آثار دين
  ».خواهم مسلمان از خدا مغفرت مى

  ».ن رضى اهللا عنه به ستم كشته شدشهادت بده كه عثما«: گفتند
  ».گويم كه ستمگر بود و كشته شد ىگويم كه به ستم كشته شد و نه م نه مى«: فتگ

  ».هر كه عقيده ندارد كه عثمان به ستم كشته شده ما ازو بيزاريم«: گفتند
ذا ولَّوا و ال تُسمع الصم الدعاء إِ  إِنَّك ال تُسمع الْموتى«: آنگاه برخاستند و برفتند و على اين آيه را خواند

  »81 -80: 27هم مسلمونَ مدِبرِينَ و ما أَنْت بِهادي اْلعميِ عنْ َضالَلتِهم إِنْ تُسمع إِلَّا من يؤْمنُ ِبĤياتنا َف
تو كوران را . تو مردگان را شنوا نكنى و ندا را به كران، چون به فرار روى بگردانند، نتوانى شنواند: يعنى
  ».شنوانى ن دارند و مسلمانند نمىهاى ما ايما ان هدايت نتوانى كرد و جز آن كسانى را كه به آيهاز ضاللتش

طاعـت  مبـادا اينـان در ضاللتشـان از شـما در كـار حقتـان و ا      «: آنگاه رو به ياران خويش كرد و گفت
  ».پروردگارتان كوشاتر باشند
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يس حزمرى در صفين پـرچم از عـدى بـن    عابد بن ق: جعفر بن حذيفه از خاندان عامر بن جوين گويد
بن خليفه طايى بوالنى بنزد على بـا   عبداهللا .حاتم گرفت كه جمع حزمر از بنى عدى، گروه حاتم، بيشتر بود

مگر در ميان شما كسى همانند عدى هسـت يـا   ! تازيد به عدى مى! اى بنى حزمر«: آنها مخالفت كرد و گفت
ت؟ مگر نگهبان مشك نبود و بروز آبگيرى آب را حفاظـت نكـرد؟   ميان پدرانتان كسى همانند پدر عدى هس

داد و  دريغ نمـى  مگر پدرش يك چهارم گير نبود؟ مگر پدرش بخشنده عرب نبود؟ مگر پدرش مال خود را بى
كرد؟ مگر كسى نبود كه نامردى و بدكارى و جهالت و خسـت نكـرد و منـت     همسايه خويش را حمايت نمى

ميان پدرانتان يكى چون پدر او بياريد، يا از ميان خودتان يكى چون او بياريد، مگر در ننهاد و ترسو نبود؟ از 
مگر فرستاده شما سوى پيمبر خدا نبود؟، مگر در جنگ نخيله و روز قادسيه و  تان برتر نيست؟ اسالم از همه

بـه خـدا   ! دجنگ مداين و جنگ جلوال و جنگ نهاوند و جنگ شوشتر سـاالر شـما نبـود؟ بـا او چكـار داريـ      
  ».طلبيد موافق نيست آنچه شما مى هيچكس از مؤمنان با

پـيش مـن آييـد و جماعـت طـى را نيـز       ! بس است، اى قوم! اى ابن خليفه«: على بن ابى طالب گفت
  ».بياريد

  »در اين جنگها كى ساالر شما بود؟«: و چون همه بيامدند، على گفت: گويد
  »عدى«: مردم طى گفتند
  »يا از ساالرى عدى خوشدل نيستيد؟از آنها بپرس كه آ! ى امير مؤمنانا«: ابن خليفه گفت

  »چرا«: على پرسش كرد و جواب دادند
  »رچم را به عدى بدهيد كه حق اوستپ«: گفت

وى پيش از اين ساالرتان بوده همه قوم وى بجز شما بـه سـاالريش   «: بنى حزمر بناليدند و على گفت
  ».كنم وى مىد و من از اكثريت پيران تسليم شده

  .آنگاه عدى پرچم را بگرفت

   تشكيل گروهها و آرايش كسان براى جنگ

على به مرثد بن حارث جشمى دستور داد . مردم انتظار بردند تا وقتى كه آخر محرم نزديك شد: گويد
كـه  گويد مهلتتـان دادم   بدانيد كه امير مؤمنان به شما مى«: كه هنگام غروب آفتاب ميان مردم شام بانگ زد

سوى حق باز آييد و از كتاب خدا عز و جل براى شما حجت آوردم و سوى آن دعوتتان كردم امـا از طغيـان   
خـدا خيانتكـاران را دوسـت     كـنم كـه   باز نيامديد و حق را نپذيرفتيد، اينك منصفانه به شما اعالم جنگ مى

  ».ندارد
بن عاص ميان كسان رفتند و بـه   مردم شام سوى اميران و سران خويش دويدند، معاويه و عمرو: گويد

آرايش مردم پرداختند و آتش افروختند، على نيز همه شب به آرايش كسان اشتغال داشت و گروهها تشكيل 
  .كرد گشت و ترغيبشان مى داد و ميان مردم مى مى
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علـى بـا دشـمنى روبـرو       در هر جنگى كه همراه: عبد الرحمان بن جندب ازدى به نقل از پدرش گويد
با اين قوم جنگ ميندازيد تا با شما جنگ آغازند كه شما بـه حمـد   «: گفت داد و مى دم به ما دستور مىش مى

و چون با آنها جنگيديد . خداى عز و جل حجت داريد و اينكه بگذاريد آنها جنگ آغاز كنند حجت ديگر است
. اى را اعضاء نبريد يد، كشتهو هزيمتشان كرديد فرارى را مكشيد، زخمى را بيجان مكنيد عورتى را عيان مكن

اى مشويد و چيزى از اموال آنها بر مگيريد،  اجازه وارد خانه اى را مدريد، بى و چون به محل قوم رسيديد پرده
ايد، اگرچه به عرضتان ناسزا گويند و به اميران و صلحايتان بد گويند كه  جز آنچه را كه در اردوگاهشان يافته

  ».ف استجان و نيرويشان ضعي
در جنگ صفين و جنگ جمل : كرد على را شنيدم كه در سه جنگ كسان را ترغيب مى: گويد حضر مى

اى بندگان خدا از خدا بترسيد و چشمها را فرو گذاريد و «: گفت كرد، مى و جنگ نهروان كسان را ترغيب مى
آزمايى و ضربت زنى  صداها را آرام كنيد و سخن كمتر كنيد و براى پيكارجويى و جوالن و هماوردى و جنگ

و درگيرى و گازگيرى و درهم آويزى آماده باشيد پايمردى كنيد و ياد خدا بسيار كنيد شـايد توفيـق يابيـد،    
خـدايا صبرشـان عطـا    . اختالف مكنيد كه ناكام شويد و نيرويتان برود، صبورى كنيد كه خدا با صابران است

  .كن و فيروزشان كن و پاداش بسيار ده
  .ان على كسانى را بر پهلوى راست و پهلوى چپ سپاه و پيادگان و سواران گماشتصبحگاه: گويد

على اشتر را به سواران كوفه گماشت و سهل بـن حنيـف را بـه سـواران     : فضيل بن خديج كندى گويد
برد، مسعر بن فدكى تميمى را بر قاريان بصره  بصره گماشت، هاشم بن عتبه نيز با وى بود كه پرچم او را مى

  .بن بديل و عمار بن ياسر بودند عبداهللااشت و قاريان كوفه با گم
معاويه، ابن ذى الكالع حميـرى را بـر پهلـوى راسـت سـپاه خـود       : قاسم وابسته يزيد بن معاويه گويد

از دمشق آمد ابو االعور سلمى را كـه    گماشت، حنيف بن مسلمه فهرى را بر پهلوى چپ گماشت و روزى كه
بود بر مقدمه گماشت، عمرو ابن عاص ساالر همه سواران شام بود، مسلم بن عقبه مرى ساالر سواران دمشق 

ساالر پيادگان دمشق بود، ضحاك بن قيس فهرى ساالر پيادگان بود، كسانى از مردم شام پيمان مرگ كردند 
ز يـازده  شدند، مردم عـراق نيـ   ها بستند، بستگان پنج صف بودند و همگان ده صف مى و خويشتن را با عمامه

  .صف بودند
  .در نخستين روز صفين دو گروه شدند و بجنگيدند: گويد

. در اين روز ساالر كوفيان اشتر بود و ساالر شاميان حبيب بن مسلمه بود و اين به روز چهارشـنبه بـود  
  .بيشتر روز را جنگى سخت كردند آنگاه بازگشتند، و دو گروه بهمديگر آسيب بسيار زده بودند

شم بن عتبه با جمعى سوار و پياده نيكو به شمار و لوازم به نبردگاه رفت ابو االعور بمقابله پس از آن ها
بردند و پيادگان به پيادگان، آنگـاه بازگشـتند، دو    وى آمد، همه روز را جنگيدند، سواران به سواران حمله مى

  .گروه در مقابل همديگر پايمردى كرده بودند
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عمرو بن عاص بمقابله وى آمد و دو گـروه بـه سـختى جنگيدنـد، عمـار      روز سوم عمار بن ياسر بيامد، 
خواهيد كسى را ببينيد كه با خدا و پيمبرش دشمنى كرد و با آنها بجنگيد و بر  اى مردم عراق مى«: گفت مى

دهد  ضد مسلمانان قيام كرد و با مشركان همكارى كرد و چون ديد كه خدا عز و جل دين خويش را نيرو مى
دهد، پيش پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم آمـد و از روى تـرس نـه بـه دلخـواه،       خويش را غلبه مى و پيمبر

به خدا اين كـس پيوسـته بـه دشـمنى مسـلمانان و      . مسلمان شد، آنگاه خدا عز و جل پيمبر خويش را ببرد
ر خـدا را خـاموش   خواهد نـو  تساهل با بدكار شهره بود، در مقابل وى پايمردى كنيد و با وى بجنگيد كه مى

  ».شمنان خدا عز و جل را چيره كندكند و د
زياد بن نضر همراه عمار بود و ساالر سواران بود، عمار بدو گفت با سواران حمله كند و او حملـه  : گويد

با پيادگان حمله برد و عمرو بن عـاص را از جـاى    برد و حريفان با وى بجنگيدند و پايمردى كردند، عمار نيز
  .ببرد

در آن روز زياد بن نضر با برادر مادرى خود كه عمرو نام داشت، پسر معاويه بن منتفـق، مقابـل   : دگوي
شد، مادرشان زنى از بنى يزيد بود و چون روبرو شدند نام و نسب خويش بگفتند و توقفى كردند آنگاه از هم 

  .جدا شدند، كسان نيز بازگشتند
يك با جمعى انبوه به نبردگـاه آمدنـد و جنگـى سـخت      روز بعد محمد بن على و عبيد اهللا بن عمر هر

  .كردند، آنگاه عبيد اهللا كس پيش ابن حنفيه فرستاد كه سوى من آى
  »اين دو هماورد كيانند؟«: و گفت محمد بن حنفيه پذيرفت و سوى او روان شد، على او را بديد

  »ابن حنفيه و عبيد اهللا بن عمر« :گفتند
  ».مركوب مرا نگهدار« :و محمد را ندا داد كه بايستاد و بدو گفت پس على مركوب خويش راهى كرد

  :ابن حنفيه مركوب وى را نگهداشت و على سوى عبيد اهللا روان شد و گفت
  ».ام پيش بيا به هماوردى تو آمده«

  »مرا به هماوردى تو حاجت نيست«: عبيد اهللا گفت
  »بيا«: گفت
  »نه«: گفت
پدر جان چرا مرا از همـاوردى وى بـاز   «: گفت حنفيه به پدر خويش مىابن عمر بازگشت، ابن «: گويد

  ».ته بودى اميد داشتم او را بكشمداشتى؟ بخدا اگر گذاش
  ».ترسيدم ترا بكشد بريزى اما مى اگر با او هماوردى كرده بودى اميد داشتم كه خونش«: گفت
خواست هماورد تو باشد من ايـن   به خدا اگر پدرش مى! پدر جان به هماوردى اين فاسق رفتى«: گفت

  ».دانستم كار را شايسته تو نمى
  »باره پدر او بجز نيكى مگوىپسركم در«: على گفت
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  .آنگاه مردم از هم جدا شدند و بازگشتند: گويد
ابن عباس . بن عباس و وليد بن عقبه به نبردگاه آمدند و جنگى سخت كردند عبداهللابروز پنجم : گويد

اى ابـن عبـاس، رعايـت    «: گفـت  رفت، وليد بنى عبد المطلب را ناسزا گفتن گرفت، مى نزديك وليد بن عقبه
خواستيد بشما ندادند و  ديديد كه خدا با شما چه كرد آنچه را مى .خويشاوندى نكرديد و پيشوايتان را كشتيد

  ».دهد كند و دشمنتان را نصرت مى به آرزويتان نرسيديد ان شاء اهللا خدا هالكتان مى
  .ابن عباس كس پيش وى فرستاد كه به هماوردى من آى اما او نپذيرفت :گويد
در آن روز ابن عباس سخت بجنگيد و شخصا به دشمنان حمله برد، پس از آن قيس بن سـعد  «: گويد

انصارى و ابن ذى الكالع حميرى به نبردگاه آمدند و جنگى سخت كردند آنگاه برفتند، و ايـن بـه روز ششـم    
  .بود

شتر به نبردگاه آمد و حبيب بن مسلمه به مقابله وى آمد، اين بـه روز هفـتم بـود، جنگـى     پس از آن ا
  .سخت كردند و به هنگام نيمروز بازگشتند و هيچكس غلبه نيافته بود و اين به روز سه شنبه بود

شـامگاه سـه   » تا كى با همه جمع خويش با اين قـوم جنـگ نكنـيم؟   «: على گفت: زيد بن وهب گويد
حمـد خـداى را كـه آنچـه را     «: ب چهارشنبه پس از پسينگاه ميان مردم به سخن ايستاد و گفـت شنبه و ش

خواست دو كس از مخلوق  بشكند استحكام نگيرد و هر چه را محكم كند شكنندگان نتوانند شكست، اگر مى
يلت پيشه كرد و بى فضيلت منكر فضيلت فض كردند و امت درباره چيزى از امور خويش نزاع نمى اختالف نمى

خواست  اينك خدا بينا و شنواى ماست، اگر مى. شد، تقدير، ما و اين قوم را كشانيد و در اينجا روبرو كرد نمى
كـرد   كرد و سرانجام حق را عيان مـى  آورد و ستمگر را تكذيب مى كرد و دگرگونى مى در كار عذاب شتاب مى

 كرده تا اعمال بـدكاران را جـزا دهـد و نيكوكـاران را    ولى خدا دنيا را خانه اعمال كرده و آخرت را خانه قرار 
شويد، امشب نماز بسيار كنيد و قرآن بسيار خوانيد و از خدا  بدانيد كه فردا با اين قوم مقابل مى. پاداش نيك

  ».ها مقابل شويد و راستكار باشيدعز و جل نصرت و صبورى خواهيد با كوشش و دقت با آن
ها و تيرهاى خويش دويدنـد و بـه اصـالح آن     به طرف شمشيرها و نيزه آنگاه على برفت و مردم: گويد

  :خواند به اين مضمون پرداختند، كعب بن جعيل تغلبى بر آنها گذشت و شعرى مى
  امت به كارى شگفت افتاده«

  ك از آن كسى ميشود كه غلبه يابدفردا مل
  گويم كه دروغ ندارد خنى راست مىس
  ».درسن ردا سران عرب به هالكت مىف

چون شب در آمد على برون شد و همه شب به آرايـش سـپاه مشـغول بـود و چـون صـبح شـد        : گويد
اين كدام قبيلـه اسـت؟ ايـن كـدام     «: گفت على مى. جماعت حمله آغاز كردند، معاويه نيز با مردم شام بيامد

  »قبيله است؟
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به ازديان گفت بـا ازديـان    قبايل شام را براى وى بگفتند و چون آنها را بشناخت و محلشان را بدانست
مقابل شويد، به خثعميان گفت با خثعميان مقابل شويد و بهر قبيله از مردم عراق گفت تا بمردم همان قبيله 

اى كه از آنها كس در ميان شـاميان نبـود كـه آنهـا را سـوى قبيلـه ديگـر         از اهل شام حمله برند، مگر قبيله
مانند بجيله كه عـده كمـى از آنهـا در شـام بـود و سـوى لخميـان        فرستاد كه در عراق از آنها كس نبود،  مى

  .شامشان فرستاد
آنگاه روز چهارشنبه كسان حمله بردند و همه روز جنگى سخت كردند و هنگام شب باز آمدند و غلبـه  

  .با هيچكس نبود
  .صبحگاه پنجشنبه على هنگام تاريك و روشن نماز كرد

. تـاريكى نمـاز كنـد    نديده بودم كه على مانند آن شـب در  هرگز: عبد الرحمان بن جندب ازدى گويد
كرد و سوى آنها حمله  آنگاه با كسان سوى مردم شام رفت و به آنها حمله برد و چنان بود كه جنگ آغاز مى

  .آمدند ديدند به مقابله مى برد و چون او را مى مى
: ون مقابل آنها رسيد گفتصبحگاه چهارشنبه على بطرف شاميان رفت و چ: زيد بن وهب جهنى گويد

اى و معبر آفتاب و ماه و منزلگاه  خدايا، پروردگار سقف بلند محفوظ مصون كه آنرا گذرگاه شب و روز كرده«
شـوند، و پروردگـار    اى كه از عبادت خسته نمى اى و جمع فرشتگان را در آن جا داده ستارگان را در آن نهاده

شـمار مرئـى و نـامرئى از مخلـوق بـا عظمـت خـويش         حيوانات بىاين زمين كه آنرا مقر كسان و حشرات و 
اى، و پروردگار كشتى كه به دريا بسود مردم روان است، و پروردگار ابر كه آنـرا ميـان آسـمان و زمـين      كرده

اى، و پروردگار درياى پر آب كه بر عالم احاطه دارد، پروردگار كوههاى اسـتوار كـه آنـرا ميخهـاى      نگهداشته
اى ما را بر دشمنان غلبه ده و از تعدى بدور دار و بر حق استوار دار، اگر آنها را بر  ع مخلوق كردهزمين و تمت
  ».ه يارانم را از فتنه محفوظ داردهى شهادت نصيب من كن و باقيماند ما غلبه مى
ز روز چهار شنبه كسان بيامدند و همه روز تا شب بسختى جنگيدند كه جز براى نماز از جنگ با: گويد

  .ماندند و كشته از دو طرف بسيار شد، هنگام شب از هم جدا شدند و غلبه با هيچكس نبود نمى
روز بعد على نماز صبحگاه پنجشنبه را در تاريكى با كسان خواند آنگاه سوى مردم شـام رفـت و   : گويد

ت سپاه على بـود و  بن بديل بر پهلوى راس عبداهللا .چون آمدن وى را بديدند با سران خويش به مقابله آمدند
 عبـداهللا عمار بن ياسر و قيس بن سعد و : قاريان عراق با سه كس بودند .بن عباس بر پهلوى چپ بود عبداهللا

على با مردم مدينه در قلب، ما بين مردم كوفـه و  . كسان با پرچمهايشان بودند و در جاهاى خويش. بن بديل
بودند از انصار بودند، از مـردم خزاعـه و كنانـه و مـردم     بيشتر مردم مدينه كه با وى . مردم بصره جاى داشت

مدينه نيز، بجز انصار بسيار كس با وى بودند از انصار بودند، از مردم خزاعه و كنانه و مردم مدينه نيـز، بجـز   
  .دشمن حمله برد  انصار بسيار كس با وى بودند، آنگاه با جمع سوى
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معاويه سراپرده بزرگى بر افراشته بود و كرباس بر آن كشيده بود، بيشتر مردم شام با وى پيمان مـرگ  
بن بديل با پهلوى راست سپاه سوى  عبداهللا. بسته بودند، سواران دمشق را اطراف سراپرده خويش بداشته بود

كـرد و هنگـام    هلوى چپ دور مىحبيب بن مسلمه حمله برد و پيوسته با وى درگير بود و سواران وى را از پ
  .نيمروز آنها را سوى سرا پرده معاويه راند

بدانيد كه معاويه دعوى چيزى «: ابن بديل با ياران خود سخن كرد و گفت: زيد بن وهب جهنى گويد 
بوسـيله باطـل   . كند كـه همسـنگ وى نيسـت    دارد كه شايستگى آن ندارد و بر سر اين كار با كسى نزاع مى

كند تا حق را از ميان ببرد، با بدويان و احزاب بر ضد شما قيام كرده ضاللت را براى آنها آراسته و  مجادله مى
شـما پيـرو نـور    . عالقه به فتنه را در دلهاشان نشانده و كار را بر آنها مشتبه كرده و آاليـش آنهـا را بيفـزوده   

يد و از آنها بيم مكنيد، چگونـه از آنهـا   با اين ياغيان ستمگر بجنگ. پروردگار خويشتنيد و برهان روشن داريد
از آنها بيم مداريد كه اگر ايمـان داريـد   . كنيد كه كتاب خدا عز و جل پاكيزه و نكو به دست شماست بيم مى

با آنها بجنگيد كه خدا به دست شما عذابشان كند و خوارشان كند و شما را بر . بايد از خدا بيم داشته باشيد
ايـم و اينـك    يكبار همراه پيمبر با آنها جنگيده. اى قومى را كه ايمان دارند خنك كندآنها فيروزى دهد و دله

ش رويـد كـه   سـوى دشـمن خـوي   . تـر نيسـتند   بخدا آنها در اين بار پرهيزكارتر و هدايت يافته. بار دوم است
  ».خدايتان بركت دهد

  .پس از آن همراه ياران خود جنگى سخت كرد
خـداى عـز و جـل    « :جنگ صفين على با ترغيب كسـان پرداخـت و گفـت   در : ابو عمره انصارى گويد

رساند يعنى ايمان به خدا  دهد و شما را به نيكى مى تجارتى را به شما نموده كه از عذاب رنج آور نجاتتان مى
عز و جل و پيمبر وى صلى اهللا عليه و سلم و جهاد در راه خدا تعالى ذكره كه ثواب آنرا بخشش گناهان كرده 

  .عدن  مسكنهاى پاكيزه در بهشتهاىو 
جنگند كه گويى بنايى استوارند دوسـت دارد،   خدا به شما گفته كه مردمى را كه در راه وى بصف مى«

دنـدانها را  . زره را مؤخر داريـد  دار را پيش فرستيد و بى صفهاى خويش را چون بنايى استوار مرتب كنيد، زره
. كننـد  ها را بپيچيد كه سر نيزه را بهتر حفظ مى دور نيزه. راند ها مىبهم بفشاريد كه شمشيرها را بهتر از سر

صداها را فرو گذاريد كه به وقار . كند و خاطرها را آرامش ميدهد چشمها را فرو بنديد كه دلها را محكمتر مى
هيـد  پرچمهايتان را كج مكنيد و فرو منهيد و جز بدست شـجاعان مد . كند نزديكتر است و ناكامى را دور مى

كه حافظ حرمت و صبور بهنگام وقوع حادثات، مدافعانند كه دور پرچم خويش را بگيرند و از پيش و پس آن 
كند كه بمقابل خويش بپردازد و  تكليف خويش را كسى ادا مى. خدايتان رحمت كند .بجنگند و آنرا وانگذارند

انگذارد، كه ايـن موجـب مالمـت اسـت و     با مجاور خويش بجان همراهى كند و كار مقابل را به برادر مجاور و
مايه دنائت و چرا چنين نباشد كه يكى با دو كس بجنگد و آن ديگر دست بداشته و مقابل خويش را به برادر 

هر كه چنين كند خداى عز و جل او را مبغـوض  . نگرد مجاور واگذاشته و از او گريزان شده يا ايستاده باو مى
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مرويد كه سرانجام شما سوى خداست خداى، گوينده عزيـز، بـه جمـاعتى    به معرض بغض خدا سبحانه . دارد
  .16: 33ونَ إِلَّا َقليلًا لَنْ يْنَفعُكم اْلفرار إِنْ َفرَرُتم من الْموت أَوِ اْلَقتْلِ و إِذاً ال تُمتَّع: گويد

ين صورت جز مدت كمى اگر از مردن يا كشته شدن فرار كنيد فرار كردن سودتان ندهد كه در ا: يعنى
  .برخوردار نخواهيد شد

از راسـتكارى و صـبورى   . بخدا اگر از شمشير حاضر سالم بمانيد از شمشير آخرت سالم نخواهيد ماند«
  ».آورد كمك جوييد كه خدا از پس صبورى نصرت مى

   تالش در كار جنگ

سلمان سالم آن كس است م« :يزيد بن قيس ارحبى مردم را ترغيب كرد و گفت: ابو روق همدانى گويد
ايم يا حقى را  كنند كه دينى را تباه كرده كه دين و راى وى سالم ماند بخدا اين قوم از آن رو با ما جنگ نمى

شان  كنند كه ملوك جبار شوند، اگر بر شما غلبه يافتند، و خدا غلبه ايم، بر سر اين دنيا جنگ مى از ميان برده
بن عامر سفيه گمراه را بشما گمارند كـه در مجلـس    عبداهللاعيد و وليد و ندهد، و خوشدلشان نكند، امثال س

ام،  خويش معادل خونبهاى خود و پدر و جدش را بيكى بخشد و گويـد ايـن از آن منسـت و خطـايى نكـرده     
گويى ارث پدر و مادر خـويش را بخشـيده و ندانـد كـه ايـن مـال از آن خداسـت كـه بوسـيله شمشـيرها و           

كننـد   ت ما كرده، اى بندگان خدا با قوم ستمگران كه بخالف آيات منـزل خـدا داورى مـى   هايمان غنيم نيزه
بجنگيد و در كار جنگشان از مالمت مالمتگران بيم مكنيد كه آنها اگر غلبه يابند دين و دنياى شـما را تبـاه   

  ».كنون شرشان بيشتر شدهايد بخدا تا ايد و آزموده كنند، آنها را شناخته
بن بديل همراه پهلوى راست، جنگى سخت كرد تا به سراپرده معاويه رسيدند و آنها كـه   عبداهللا: گويد

و » .با ابن بديل و پهلوى راسـت مقاومـت كنيـد   «: با معاويه پيمان مرگ كرده بودند پيش وى آمدند و گفت
ق حمله كس پيش حبيب بن مسلمه فرستاد كه بر پهلوى چپ بود كه با گروه خود به پهلوى راست مردم عرا

آورد و هزيمتشان كرد، پهلوى راست عراقيان عقب رفت و از جمعشان بجز ابن بـديل و دويسـت يـا سيصـد     
كس از قاريان بجاى نماند كه پشت به همديگر داده بودند، ديگران فرارى شدند، على بـه سـهل بـن حنيـف     

رگ از مردم شـام بمقابلـه او   دستور داد كه با همراهان خود كه از مردم مدينه بودند پيش رفت كه جمعى بز
  .آمدند اما گروه خود را پيش برد تا به پهلوى راست پيوستند

در پهلوى راست مجاور مقر على كه در قلب بود يمنيان بودند كه چون عقب نشستند هزيمت تا : گويد
ه بجـاى  پيش على رسيد و او پياده سوى پهلوى چپ رفت كه از آنجا نيز مضريان عقب نشستند اما قوم ربيع

  .ماندند
على با فرزندان خود بطرف پهلوى چپ رفت و من تيرها را ميديدم كـه بـر   : زيد بن وهب جهنى گويد

رفتند و ميان او و مردم شـام   كردند و پيش مى گذشت و فرزندانش خودشان را سپر او مى پشت و شانه او مى
  .افكند خود مى گرفت و پيش روى يا پشت سر شدند اما على دست آنها را مى حايل مى
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قسم بخداى كعبه، «: احمر كه غالم ابو سفيان يا عثمان يا يكى ديگر از بنى اميه بود او را بديد و گفت
آنگاه سوى على آمد، كيسان غـالم علـى بمقابلـه او رفـت و     » خدايم بكشد اگر ترا نكشم مگر آنكه مرا بكشى

بكشت، على سـوى وى رفـت و دسـت در گريبـان     ضربتى در ميانه رد و بدل شد و غالم بنى اميه كيسان را 
بينم كه بـه گـردن    اش كرد و سوى خويش كشيد و بر پشت خود بلند كرد گويى پاهاى كوچك او را مى زره

دو فرزند على، حسين و محمد، بر . خورد آنگاه وى را به زمين كوفت كه شانه و دو بازويش بشكست على مى
بينم كه آن مـرد   بينم كه ايستاده بود و دو فرزندش را مى ى على را مىاو حمله بردند و با شمشير بزدند، گوي

پسركم چـرا تـو   «: زدند تا او را بكشتند و پيش پدر خويش آمدند حسن ايستاده بود، على گفت را ضربت مى
  ».يز مانند دو برادرت عمل نكردىن

  »اى امير مؤمنان عمل آنها بس بود«: گفت
چـه  «: لى شدند، به خدا نزديكى آنها شتاب وى را نيفزود، حسن گفـت آنگاه مردم شام نزديك ع: گويد

ر مقابـل دشـمن پـايمردى    رسـيدى كـه د   دويدى و پيش اين جماعت يـاران خـود مـى    مانعى داشت اگر مى
  »اند؟ كرده

رسد و آهسته رفتن آنرا زودتر  گذرد، ديرتر از موقع نمى پسركم، پدرت اجلى دارد كه از آن نمى«: گفت
  ».مرگ بر او افتد بخدا پدرت اهميت نميدهد كه بر مرگ افتد يا. آورد نمى

وقتى پهلوى راست عراق هزيمت شد و علـى  : فضل بن خديج كندى بنقل از يكى از غالمان اشتر گويد
  .دويد اشتر بر او گذشت كه شتابان به محل تفرقه پهلوى راست مى. سوى پهلوى چپ رفت

  »!مالك«: على بدو گفت
  »آماده فرمانم« :گفت
گريزيد كه پاينده  ندگى مىپيش اين قوم برو و بگو چرا از مرگ كه از آن رهايى نداريد سوى ز«: گفت

  ».نيست
اى مردم، سوى من «: مالك برفت و با هزيمتيان روبرو شد و سخنان على را با آنها بگفت و افزود: گويد

اد آورد كه بنام اشتر در ميان كسان معروفتر اسـت و  آييد، من مالك بن حارثم من مالك بن حارثم، آنگاه بي
اى «: گروهى سوى وى آمدند و گروهـى برفتنـد و اشـتر بانـگ زد    » .من اشترم، اى مردم سوى آييد«: گفت

  ».جنگيديد، اى مردم سوى من آييد اند، امروز چه بد مردم فالن پدرتان را گاز گرفته
خدايتان را خشـنود نكرديـد و در   . ايد گاز گرفتهسنگ سخت را «: طايفه مذحج سوى وى آمدند گفت

كار دشمنان فرمانبر او نبوديد، چرا چنين است، مگر شما فرزندان جنگ و اهل هجوم و جوانان تاخت و تاز و 
سواران تعاقب و مرگ همگنان، و مذحجيان ضربت زن نيستيد كه انتقامشان تأخير نميشد و خونشان معوق 

تان، هر چه امـروز   ترين تيره قبيله ماندند، بخدا شما نيروى ديار خويشيد و آماده ىماند و در جنگ فرو نم نمى
كنيد از اين پس نقل ميشود، از سخنان منقول فردا بترسيد و در مقابله دشمن نيـك بكوشـيد كـه خـدا بـا      
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 -كردو با دست خويش بمردم شام اشاره  -بخدايى كه جان مالك بفرمان اوست اين جماعت. راستكاران است
رويى مرا ببريـد تـا    نسبت به محمد صلى اهللا عليه و سلم همانند بال مگسى نيستند خوب ضربت نزديد، تيره

ام باز آيد، باين گروه بزرگ حمله بريد كه اگر خداى عز و جل آنرا بشكند دو پهلـو بـدنبال آن    خون به چهره
  ».نكه آخر سيل به دنبال اول آنستچنا باشد

  ».خواهى ببر ر كجا مىما را به ه«: گفتند
گروهى از جوانـان همـدان    .و او به مقابله گروه مجاور پهلوى راست رفت و حمله برد و آنها را عقب زد

پيش روى وى آمدند كه جمعشان هشتصد كس بود و دنباله حريفان را به هزيمت دادند و در پهلوى راسـت  
د، دوازده كس از سران قوم بودند كـه وقتـى   چندان پايمردى كردند كه يكصد و هشتاد كس از آنها كشته ش

گرفت نخستينشان كريب بن شريح بود، آنگـاه شـرحبيل بـن شـريح،      شد ديگرى پرچم را مى يكى كشته مى
  .آنگاه مرثد بن شريح، آنگاه هبيرة بن شريح، آنگاه بريم بن شريح، آنگاه سمير بن شريح

گرفت پس از او عبد بن زيد، پس از او كريب وقتى اين شش برادر كشته شدند سفيان بن زيد پرچم را 
و چون اين سه برادر كشته شدند عمير بن بشير پرچم را گرفت، پس از او حارث بن بشير كه هر دو . بن زيد

: كشته شدند آنگاه وهب بن كريب، برادر قلوص، پرچم را گرفت و خواست پيش برود يكى از قـوم وى گفـت  
و باقيمانـده  انـد خـودت را    رد كه بزرگان قوم تو اطراف آن كشته شـده خدايت رحمت كند با اين پرچم برگ«

  ».قومت را بكشتن مده
كردند و با هم  اى كاش بتعداد ما از عربان بودند كه با ما پيمان مرگ مى«: گفتند آنها باز گشتند و مى

گفتنـد بـه اشـتر     در حالى كه اين سـخن مـى  » گشتيم تا كشته شويم يا ظفر يابيم رفتيم و باز نمى پيش مى
  .گذشتند

ديم تـا ظفـر يـابيم يـا هـالك      نهم كه بـاز نگـر   كنم و قرار مى اينك من با شما پيمان مى«: اشتر گفت
  ».شويم

  .و جمع پيش وى رفتند و با وى ايستادند
  :كعب بن جعيل تغلبى درباره اين سخن مصرعى دارد به اين مضمون

  »جستند همدانيان جنگاور، هم پيمان مى«
سوى پهلوى راست رفت و گروهى از آنها كه ثبات و شرم و وفـا داشـتند و از هزيمـت بـاز آمـده      اشتر 

زد در اين حال بر زياد بن نضر گذشت كه او  شد آنرا عقب مى بودند بدو روى آمدند و با هر گروهى روبرو مى
  »اين كيست؟«: بردند، گفت وگاه مىرا به ارد
  »زياد بن نضر«: فتندگ

زياد، پيش تاخته بود و پرچم خـويش را  . ل و يارانش در پهلوى راست درگير شده بودندبن بدي عبداهللا
  .در مقابل پهلوى راست بر افراشته بود كه پايمردى كردند و او نيز بجنگيد تا از پاى در آمد
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  .بردند چيزى نگذشت كه اشتر به يزيد بن قيس ارحبى گذشت كه او را سوى اردوگاه مى
  »اين كيست؟«: گفت

يزيد بن قيس كه وقتى زياد بن نضر از پاى در آمد پرچم خود را در مقابل پهلوداران راست بر «: گفتند
  ».شت و جنگ كرد تا از پاى در آمدافرا

بخدا پايمردى نكو و كار مردانه اينست شرم آور است كه كسى باز گردد و كس را نكشد و «: اشتر گفت
  ».نشود يا به معرض كشته شدن نرودكشته 

آن روز اشتر بر اسبى بود و يك شمشير يمنى بدست داشت كه وقتـى آنـرا   : حر بن صياح نخعى گويد
كرد، با شمشير خـويش   برد شعاع آن چشم را خيره مى چكد و چون باال مى جنباند پنداشتى آب از آن مى مى

  »گذرد مى سختى اى هست و«: گفت زد و مى ضربت مى
اش به آهن پوشـيده بـود بـوى     بديد اما او را نشناخت كه چهره حارث بن جمهان جعفى اشتر را: گويد

  »ؤمنان و مسلمانان پاداش نيك دهدخدايت از جانب امير م«: نزديك شد و گفت
اى ابن جمهان كسى همانند تو از اين عرصه نبرد كـه مـن هسـتم    «: اشتر او را بشناخت و گفت: گويد

  »ماند؟ عقب مى
مت و ريشى انبوه داشت ابن جمهان در او نگريست و وى را بشناخت و اشتر مردى بود تنومند و بلند قا

  ».شوم تا جان بدهم از تو جدا نمىفدايت شوم، به خدا جاى ترا هم اكنون دانستم و «: گفت
اگـر آنچـه   «: منقذ و حمير، هردوان ناعطى، پسران قيس، اشتر را بديدند منقذ بـه حميـر گفـت   : گويد

  ».د در عرب نظير نداردكن جويى مىبينم به پيكار مى
  »كند قصد ديگر دارد؟ از آنچه مى مگر پندارى«: حمير گفت

  ».خواهد بيم دارم كه پادشاهى مى«: گفت
وقتى بيشتر هزيمتيان پهلوى راست بر او فـراهم  : فضيل بن خديج به نقل از يكى از غالمان اشتر گويد

و با سر سوى دشمن رويد و چنان حمله بريد كه  دندانها را به هم فشار دهيد«: آمدند ترغيبشان كرد و گفت
اند كه انتقامشـان معـوق    برند و دل به مرگ داده مردم پدر و برادر كشته ماالمال از كينه به دشمن حمله مى

اين قـوم بـر سـر    . اى سختتر از مصيبت دين نديده نماند و در دنيا ننگين نشوند قسم به خدا هيچ قومى بليه
را محو كنند و بدعت را زنده كنند و شما را به ضاللتى كه خداى عز و جل به سبب  جنگند كه سنت دين مى

بندگان خدا به خوشدلى در راه دينتان جان بدهيد كه پاداش شما . بصيرت نكو از آن بيرونتان آورده باز برند
حرمان از غنيمت،  بدانيد كه فرار از نبردگاه مايه زوال عزت است و .بعهده خداست و خدا بهشتهاى نعيم دارد

  ».ندگى و مرگ، و ننگ دنيا و آخرتو ذلت در ز
آنگاه بدشمنان حمله برد و عقبشان راند و ما بين نماز عصر و مغرب آنها را تا نزديك صف معاويه برد و 

ها به زمين افتاده بودنـد،   بن بديل رسيد كه با جمعى از قاريان، دويست تا سيصد كس، چون جثه عبداهللابه 
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شام از اطراف آنها عقب رفتند و عراقيان كه نزديك برادران خويش رسـيده بودنـد آنهـا را بديدنـد كـه      مردم 
  »امير مؤمنان چه شد؟« :پرسيدند

  ».بجنگند  زنده و نيك حال در پهلوى چپ است و كسان پيش روى وى«: گفتند
  ».ايد ك شده و شما نيز هالك شدهحمد خداى، پنداشتيم هال«: گفتند
  »پيش برويم«: به ياران خويش گفت بن بديل داهللاعبآنگاه 

تـو و   اشتر كس پيش او فرستاد كه چنين مكن با جمع خويش بمان و جنگ كن كه اين بهتر اسـت و 
  ».مانيد يارانت محفوظتر مى

اما نپذيرفت و با كسان خود سوى معاويه روان شد كه كسان در اطراف وى چون كوهها بودنـد،  : گويد
شد ضـربت ميـزد و    داشت و پيش صف ياران خويش ايستاده بود و هر كه بدو نزديك مىدو شمشير بدست 

  .خونش را ميريخت و بدينسان هفت كس را بكشت
بن بديل به معاويه نزديك شد، كسان از هر سو تاختنـد و او و گروهـى از يـارانش را در ميـان      عبداهللا

شـته شـدند و جمعـى از آنـان نيـز بـه هزيمـت        گرفتند و بجنگيد تا كشته شد، گروهى از يـاران وى نيـز ك  
  .بازگشتند

اشتر، ابن جمهان جعفى را فرستاد كه به شاميانى كه در تعقيب ياران فرارى ابن بديل بودند حمله برد 
د؟ مگـر  راى من از راى خودتان بهتـر نبـو  «: و فشار دشمن را كاست كه پيش اشتر رسيدند كه به آنها گفت

  ».نگفتم كه با جمع بمانيد
و چون » پنداريد اين ساالر گروه است؟«: زد گفته بود رفت و ضربت مى معاويه وقتى ابن بديل پيش مى

  »ببينيد اين كيست؟«: رستاد و گفتكشته شد كس ف
  »شناسيم نمى«: نگريستند و گفتند كسانى از مردم شام بدو

بن بديل است به خدا اگر زنـان خزاعـه    عبداهللابله اين «: خود معاويه پيش آمد و بر او بايستاد و گفت
بخـدا ايـن   «: را كشـتند و معاويـه گفـت    عبداهللاپس » جنگيدند، بكشيدش توانستند با ما بجنگند مى نيز مى

  :چنانست كه شاعر گويد
  مرد جنگ اگر جنگ دندانش زند«

  او نيز جنگ را دندان زند
  و اگر روزى جنگ با او سخت گيرد

  »او نيز با جنگ سخت گيرد
  .عر از حاتم طى استش

اشتر به قـوم مـذحج   . اشتر به طرف شاميان حمله برد، معاويه با قوم عك و اشعريان به مقابله وى آمد
و » شما به اشعريان پردازيد«: و به جمع همدانيان پيوست و به قوم كنده گفت» شما به عك پردازيد«: گفت
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آويختنـد و رجـزى    آنها با سواران در مى» حمله بريداينان اشعريانند به آنها « :سوى قوم خويش رفت و گفت
  :خواندند به اين مضمون مى

  واى بر مادر مذحجى از مردم عك«
  »اين مادر مذحجى است كه همى گريد

تا شامگاه با آنها بجنگيدند، اشتر همراه با مردم همدان و جمعى از قبايل ديگر با آنها همـى جنگيـد و   
اطراف معاويه رسانيد كه با عمامه بهم بسته بودند و بر آن صفها حمله بـرد و  پسشان راند تا به نزد پنج صف 

: گفتـه بـود   چهار صف را از پاى در آورد و چون به صف پنجم رسيدند معاويه اسبى خواست و بر نشست مـى 
اطنابـه   ابن اطنابه از شاعران جاهليت بود و -قصد داشتم فرار كنم اما شعر ابن اطنابه انصارى را بياد آوردم«

  :كه گويد -مادرش زنى از طايفه بلقين بود
  عفتم و شرم خاطرم«

  و آمادگيم بر ضد دلير سخت كوش
  شد ه برهايى از ناروايى داده مىو مالم ك

  خريدم ها كه بقيمت خوب مى ستايشو 
  شد كه وقتى جانم دچار هيجان مى و اين سخن

   اى جان بجاى بمان: گفتم مى
  وىكه ستايش بينى يا خالص ش

  »نگذاشت بگريزم
  .و تذكار اين شعر مرا از فرار باز داشت

وقتى على ديد كه پهلوى راست سپاه وى به جاى باز آمد و دشمنان مقابل خويش : زيد بن وهب گويد
ديدمتان كه از صفهايتان «: را عقب راند و در محلشان با آنها در آويخت، بيامد و به جمع رسيد و با آنها گفت

ياغيان ستمگر و بدويان شامى پستان زدند شما كـه معتبـران و برجسـتگان عربيـد و شـب       عقب نشستيد و
داران قرآن خوان و دعوتگر حق به هنگام ضالل خطا كاران، اگر از پس پشت گردن روى نياورده بوديد و  زنده

ولـى غمـم    شد و هالكت يافتـه بوديـد   از پى عقب رفتن حمله نكرده بوديد گناه فرارى جنگ بر شما باز مى
سبك شد و دلم خنك شد كه ديدمتان آنها را چنانكه شما را عقب زده بوديد عقب رانديد و چنانكه شـما را  
دور كرده بودند از محلشان دورشان كرديد و با شمشيرها بزديد و چون شتران مطـرود درهمشـان ريختيـد،    

باتتان بخشيد تا فرارى بداند كه خدا اينك پايمردى كنيد كه سكون يافتيد و خدا عز و جل به بركت يقين، ث
فرار مايه آزردگى خداست و ذلت دايم و ننـگ ابـد و از   . افكند كند و خويشتن را به گناه مى را خشمگين مى

افزايـد و از رضـاى پروردگـار     عمر خويش را نمـى . گريزد كف دادن غنيمت و تباهى معاش، آنكه از جنگ مى
  ».ه با آن خو كند و دل بر آن نهدرد و باين رذايل مبتال نشود بهتر از آنكاگر انسان در راه حق بمي. بدور است



238  http://bertrandrussell.mihanblog.com   خ طبرييترجمه تار 

 

در جنگ صفين پرچم بجيله بدست ابو شداد قيس ابن مكشوح بـود كـه از   : عبد السالم احمسى گويد
  ».پرچم ما را برگير«: تيره احمس بن غوث بود، مردم بجيله باو گفته بودند

  »ديگرى از من بهتر است«: گفت
  »خواهيم جز تو كسى را نمى«: فتندگ

  »كشانم اگر پرچم را بمن دهيد شما را تا به نزد صاحب سپر طاليى مى«: گفت
  »هر چه خواهى كن«: گفتند

پس او پرچم را بگرفت و حمله برد تا بنزديك صاحب سپر طاليى رسيد كه با جمعى فراوان از «: گويد 
. دو گروه آنجا سخت بجنگيدند. اند كه وى عبد الرحمان بن خالد بن وليد مخزومى بود گفته. ياران معاويه بود

ود راه بر وى بگرفت و ضـربتى  ابو شداد با شمشير سوى صاحب سپر حمله برد و يك رومى كه غالم معاويه ب
ها را بطرف او گشودند تا  ابو شداد نيز ضربتى زد و غالم رومى را بكشت، نيزه. زد و پاى ابو شداد را قطع كرد

  :خواند بن قلع احمسى پرچم را بگرفت و رجزى باين مضمون مى عبداهللاكشته شد و 
  خدا ابو شداد را رحمت كند«

  كه دعوت بانگزن را پذيرفت
  ه بردا شمشير بدشمنان حملو ب

  چه نيكمردى بود هنگام جنگ
  »هنگام نبرد و مقابله با پيادگانو 

پـس از  . و بجنگيد تا كشته شد، برادرش عبد الرحمان بن قلع پرچم را بگرفت و بجنگيد تا كشته شـد 
  .آن عفيف بن اياس پرچم را بگرفت و همچنان بدست وى بود تا دو جمع از هم جدا شدند

ن روز حازم بن ابى حازم احمسى برادر قيس بن ابى حازم كشته شد، نعيم ابن صـهيب بجلـى   آ: گويد
ايـن  «: نيز كشته شد پسر عم و هم نام وى نعيم بن حارث كه از ياران معاويه بـود پـيش وى رفـت و گفـت    

  ».، او را بمن ده كه به خاكش كنممقتول پسر عموى من است
  ».ر عفان را نهانى به خاك كرديميستند، بخدا ما پسخاكش مكن كه شايسته اين كار ن«: گفت
  ».كنم پيوندم و ترا رها مى اجازه بده كه خاكش كنم و گر نه بĤنها مى«: گفت

خواهى پسر عمويت را بـه   سپاريم كه از من مى پندارى كه مشايخ عرب را به خاك نمى«: معاويه گفت
  .به خاكش كرد و او» خواهى خاكش كن، يا بجاى گذار خاك كنى، اگر مى

وقتى ازديان را به مقابله ازديان فرستادند : حارث بن حصيره ازدى به نقل از پيران طايفه نمر ازد گويد
خطايى است بزرگ و باليى عظيم كه ما را بمقابلـه  «: مخنف بن سليم حمد خدا گفت و ثناى او كرد و گفت

كنـيم و   به خدا اين دستهاى خودمان است كـه قطـع مـى    .قوممان فرستادند و آنها را به مقابله ما وا داشتند
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بريم اگر بـا گـروه خودمـان همـدلى نكنـيم و در كـار يارمـان         بالهاى خودمان است كه با شمشيرهايمان مى
  ».ايم خاموش كرده ايم و آتش خودمان را شويم اگر بكنيم نيروى خويش را به تلف داده نكوشيم، كافر مى

خدا اگر پدران آنها بوديم و فرزندان ما بودند، يـا فرزندانشـان بـوديم و     به«: جندب بن زهير بدو گفت
گفتند و اهل ملت و ذمه ما را به ستم منسـوب   پدران ما بودند و از جماعت ما بريده بودند و عيب امام ما مى

بپذيرند يـا   شديم تا از رفتار خويش بگردند و دعوت ما را ايم جدا نمى داشتند، اكنون كه با هم روبرو شده مى
  ».سيار كس از آنها و ما كشته شودب

خدا بوسيله تو همت را قوت دهد، به خدا مـن در كـوچكى و   «: اش بود گفت مخنف به او كه پسر خاله
ايم هرگز ميان دو  ام به خدا هميشه در ايام جاهليت و پس از آنكه مسلمان شده بزرگى پيوسته منحوس بوده

ام خـدايا   تر را برگزيـده  بگذاريم و كدام را بگيريم، جز اينكه سختتر و پرمحنت ايم كه كدام را چيز مردد نشده
  »خواهد عطا كن ما چيزى را كه مى اگر سالمت دهى بهتر از آنست كه مبتال كنى بهر كدام از

خدايا به ترتيبى كه مـورد رضـاى تـو اسـت ميـان مـا داورى كـن، اى قـوم         «: ابو بريدة بن عوف گفت
بـه  . گوينـد  دانيد كه ما حق داريم يا آنها راست مـى  كنند، ما پيرو جماعتيم، مى قوم چه مى بينيد كه اين مى

  ».مرگ مايه خسران است دانيم پيروى شر، در زندگى و خدا تا آنجا كه مى
از طايفه وى عجل و  .جندب بن زهير پيش رفت و با ساالر ازديان شام در آويخت و شامى او را بكشت

و خالد پسران  عبداهللامخنف نيز كشته شد، از طايفه وى . از تيره بنى ثعلبه كشته شدند عبداهللاسعد پسران 
ابن حجاج و جندب بن زهير و ابـو زينـب بـن عـوف نيـز كشـته        عبداهللاناجد و عمرو و عامر پسران عويف و 

  .وى كشته شدبن ابى الحصين نيز همراه قاريانى كه با عمار بن ياسر بودند برون شد و با  عبداهللا. شدند
بدانيد «: عقبة بن حديد نمرى در روز جنگ صفين گفت: حارث بن حصيره به نقل از مشايخ نمر گويد

كه چراگاه دنيا خشكيده و درخت آن شكسته و تازه آن كهنه شده و شيرين آن تلخ مزه شده، كار خويش را 
ام، در هر سپاه و جنگـى   ن منصرف كردهام و خويشتن را از آ گويم كه از دنيا به تنگ آمده براستى با شما مى

ام اما خدا عز و جل نخواسته مگر آنكه امروز مرا بدان برساند بدانيد كه از اين  ام آرزوى شهادت داشته كه بوده
بندگان خدا چرا از ترس مرگى كه بناچار آمدنى . روم و اميدوارم از آن محروم نمانم دم به معرض شهادت مى

ايد؟ چرا از يك ضربت شمشير كـه بـه    گرفتنى است از جهاد با دشمنان خدا باز ماندهاست و جانهاى شما را 
سبب آن بجاى دنيا، پيشگاه خدا و همنشينى پيمبران و صديقان و شهيدان و صالحان در دار القرار نصيبتان 

  ».دريغ داريد؟ راى درست اين نيستشود  مى
دنيا را به آخرت فروختم و اينك رو سوى آن دارم،  اى برادران، من اين«: آنگاه روان شد و گفت: گويد

  ».خداى عز و جل اميدتان را نبرد راهتان ديگر نباشد و
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جوييم كه  از پس تو روزى دنيا نمى«: و عوف و مالك بدنبال وى رفتند و گفتند عبداهللابرادرانش : گويد
آنگـاه پـيش رفتنـد و    » .نهيم مىهاى خويش را پيش تو ذخيره  خدا زندگى پس از ترا زشت كند، خدايا جان

  .بجنگيدند تا كشته شدند
شمر بن ذى الجوشن نيز با   ام در جنگ صفين حضور داشتم با طايفه: گويد: ضبابى عبداهللابو مسلم بن 

شمر نيز ضربتى باو زد كه . ما بود، ادهم بن محرز باهلى با وى هماوردى كرد و با شمشير صورت شمر را بزد
مر پيش يار خويش بازگشت و آبى بنوشيد كه تشنه بود، آنگاه نيزه برگرفت و رجزخوانـان  پس ش. زيانش نزد

  ».اين به آن در«: حمله برد و گفتبرفت و به ادهم 
بشر بن عصمه مزنى جزو ياران معاويه بود و چون در صفين دو : عمرو بن عمرو بن عوف جشمى گويد

بريد كـه مـردى    كه بوضعى شگفت آور صف شاميان را مى گروه به جنگ بودند، بشر، مالك بن عقديه را ديد
مسلمان و شجاع بود، بشر از كار وى خشمگين شد و ضربتى زد و او را از پاى در آورد آنگـاه از ضـربتى كـه    

  :زده بود به نزد خداى جبار پشيمان شد و شعرى گفت باين مضمون
  از خدايم اميد گذشت دارم«
  د،كن از آنكه در خاطرم دغدغه مىو 

  بار، هنگامى كه ضربتها بكار بودزير غ
  »ضربتى باو زدم

  :و چون سخن وى به ابن عقديه رسيد شعرى گفت به اين مضمون
  به بشر بن عصمه بگوييد«

  من غافل بودم و بكار خويش مشغول كه
  كه غافلگيرم كردى و ضربتى زدى

  »خورند زنند و مى چنين است كه دليران مى
بن طفيل بكائى به گروهى از شاميان حمله برد و چون باز آمد يكى از بنـى تمـيم بنـام     عبداهللا: گويد

يزيـد  . نهاد عبداهللاقيس پسر قره از عراقيانى كه به معاويه پيوسته بود بوى حمله برد و نيزه را ميان دو شانه 
به خدا اگر فرو «: و گفت بميان آمد و نيزه خويش را ميان دو شانه تميمى نهاد عبداهللابن معاويه پسر عموى 

  ».برم برى فرو مى
ات را از مـن   نيـزه   كنى كه اگر نيزه را از پشت يـارت برداشـتم   بنام خدا پيمان مى«: مرد تميمى گفت

  »بردارى
  ».كنم آرى، بنام خدا پيمان مى«: گفت

  »اى؟ م قبيلهاز كدا«: تميمى گفت .پس نيزه از ابن طفيل برگرفت و يزيد نيز نيزه را از تميمى برگرفت
  »از بنى عامرم«: فتگ
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ام  من يازدهمين مرد خاندان و عشيره. خدايم به فداى شما كند كه هر كجا ببينمتان كريمانيد«: گفت
  ».ايد و من آخرينشان هستم ز كشتهكه امرو

كند، شـعرى خطـاب    اش مى و چون كسان به كوفه آمدند يزيد بر سبيل گله كه مرد به عموزاده: گويد
  :ت به اين مضمونباو گف

  مگر نديدى كه در صفين«
  ه همه دوستانت رهايت كرده بودندوقتى ك

  ز تو دفاع كردمبا دلسوزى ا
  و مرد حنظلى را

  كه نيزه بكار انداخته بود
  »از تو دور كردم

يكى از سپاه شام بيامد و هماورد خواست عبد الرحمان ابن محـرز كنـدى بـه    : فضيل بن خديج گويد 
، ساعتى با هم درگير بودند عبد الرحمان به شامى حمله برد و ضربتى به گلوگاه وى زد كه از مقابله وى رفت

انـا هللا، بـراى   «: پا در آمد آنگاه از اسب فرود آمد و زره و سالح وى را برگرفت و ديد كه حبشى است و گفت
  ».خطر انداختم براى يك بنده حبشىكى خودم را ب

عكـى حملـه   . اورد خواست، قيس بن فهدان كنانى بمقابلـه وى رفـت  يكى از مردم عك نيز بيامد و هم
  :ابن فهدان شعرى گفت باين مضمون  آورد، قيس ضربتى به حريف زد كه يارانش او را برداشتند قيس

  دانستند مردم عك در صفين مى«
  كه وقتى دو سپاه روبرو شدند

  زنيم تى ضربتشان مىبسخ
  داريم جنگ را چنانكه بايد بر مىو پرچمهاى 

  ».بريم آريم و سرخ مى سپيد مى
وقتـى حملـه   «: گفـت  كرد و مـى  قيس بن فهدان ياران خود را ترغيب مى: و هم فضيل بن خديج گويد

ها را فرو نهيـد، سـخن كمتـر كنيـد، بـا       چشم .گرديد با هم بازگرديد بريد يكجا حمله بريد و چون باز مى مى
  ».يندد، عرب از جانب شما آسيب نبهمگنان در آويزي

قيس بن يزيد كه از جانب على سوى معاويه گريخته بود بيامد و هماورد خواسـت، بـرادرش ابـو    : گويد
العمرطة بن يزيد بمقابله او رفت كه همديگر را شناختند و مقابـل هـم ايسـتادند، آنگـاه سـوى گـروه خـود        

  .گفت كه برادرش را را ديده است بازگشتند و هر يك از آنها مى
ـ   قبيله طى به روز صفين جنگـى سـخت كردنـد و    : ه گويدجعفر بن حذيف مقابلـه آن  ه جمـع بسـيار ب

  ».فرستادند
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  »ايد؟ شما از كدام قبيله«: و گفتحمزة بن مالك همدانى پيش آنها آمد : گويد
ما طاييان دشـتيم و طاييـان ريگـزار و    «: بن خليفه بوالنى كه شيعه و شاعر و سخنور بود گفت عبداهللا

 ايـم  ما مدافعان دو كوهيم تا ما بين عذيب و عبس، ما طاييان نيزه. طاييان كوهستان كه نخلمان ممنوع است
  ».و طاييان جنگيم و طاييان هجوم

  ».كنى چه خوب ستايش قوم خويش مى به، به،«: حمزه گفت
ام  اى گروه طاييـان، نـو و كهنـه   «: گفت زد و مى بانگ مى عبداهللاآنگاه كسان سخت بجنگيدند و : گويد

  ».ما باد، براى حرمت خويش بجنگيدبفداى ش
پيران طايفه محارب بمن گفتند كه يكى از آنها بنام خنثرة ابـن عبيـد، مـردى    : ابو صلت تميمى گويد

رفتنـد و   كردند ياران خويش را ديد كه بفـرار مـى   دو گروه پيكار مى سخت دلير بود و در جنگ صفين وقتى
بانگ زد كه اى گروه قيسيان مگر اطاعت شيطان به نزد شما از اطاعت رحمـان بهتـر اسـت؟ قـرار معصـيت      
خداى سبحان است و موجب خشم وى، صبورى اطاعت خدا عز و جل است و مايه رضـاى او، چگونـه خشـم    

ست كه بميرد و جان بخـداى  داريد، آسايش پس از مرگ خاص كسى ا او مرجح مى خداى تعالى را بر رضاى
  ».سپارد

و همچنان بجنگيد تا زخمدار شد، سپس با پانصد كسى كه همـراه فـروة ابـن نوفـل اشـجعى از      : گويد
جنگ كناره كرده بودند برفت و در دسكره و بندينجين فرود آمدند در آن روز نخعيان سخت بجنگيدنـد و از  

مع آنها بكر بن هوزه و حيان بن هوزه و شعيب بن نعيم از بنى بكر بن نخع و ربيعة بـن مالـك و ابـى بـن     ج
دوست ندارم كـه پـايم   «: گفت پاى علقمه نيز قطع شد كه مى. قيس برادر علقمة بن قيس فقيه كشته شدند

واست برادرم را بـا يكـى از   خ سالم مانده بود كه به سبب آن از خداى عز و جل اميد ثواب نيك دارم، دلم مى
  برادر چه ديديد؟: يارانم را در خواب بينم، برادرم را به خواب ديدم و گفتم

ما و قوم پيش خدا عز و جل روبرو شديم و به حجت مغلوبشان كرديم و من از وقتى بـه عقـل   : گفت«
  ».ام ام هرگز از چيزى مانند اين خواب خرسند نشده آمده

خالد بن معمر به معاويه نامه «: ش از جنگ كسانى پيش على آمدند و گفتندپي: حصين بن منذر گويد 
  ».ته و بيم داريم كه پيرو او شودنوش

اما «: على او و كسانى از سران ما را پيش خواند و حمد خدا كرد و ثناى وى به زبان آورد و گفت: گويد
ام  ترين قبيله عربيد، شنيده به نزد من مطمئنايد و  بعد، اى گروه ربيعه شما ياران منيد كه دعوتم را پذيرفته

كه معاويه به يار شما خالد بن معمر نامه نوشته وى را بياوردم و شما را فراهم آوردم تـا بـر او شـاهد كـنم و     
ام درسـت   اگر آنچه شنيده! اى خالد بن معمر«: آنگاه رو به او كرد و گفت» گويم بشنويد مى شما نيز آنچه را

گيرم كه در امانى تا به سرزمين عراق يا حجاز برسـى يـا سـرزمين     مسلمانان حاضر شاهد مى باشد خدا را با
  ».اند، دلهايمان از تو اطمينان يابد و اگر به تو دروغ بسته. ديگر كه معاويه بر آن تسلط ندارد
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ر را ين كادانستيم كه ا اگر مى«: خالد قسم ياد كرد كه چنين نكرده و بسيارى از مردان ما گفتند: گويد
  ».بريديم كرده اعضايش را مى

ى خالد بن معمر توفيق نيابد اگر معاويه و مردم شام را بر ضد علـ «: شقيق بن ثور سدوسى گفت: گويد
  ».و مردم ربيعه يارى داده باشد

اى امير مؤمنان به قيد قسم از خالد بن معمر اطمينان بگيـر كـه   «: زياد بن خصفه تميمى گفت: گويد
  .على اطمينان گرفت و ما بيامديم» ت نكندبا تو خيان

و چون روز پنجشنبه شد مردم ميمنه هزيمت شدند و على پيش ما آمد، پسرانش نيز همراهش : گويد
  »اين پرچمها از كدام قبيله است؟«: توجه بوضع كسان گفت بودند و به صداى بلند رسا بى

  »پرچمهاى ربيعه است«: گفتيم
عز و جل است، خدا مردم آن را مصون دارد و صبورى دهد و قدمهايشان نه اين پرچمهاى خدا «: گفت
  »برى؟ چم خود را يك ذراع پيش نمىاى جوان پر«: آنگاه بمن گفت» را ثابت كند
» بجاى خود باش. بس است« :و پرچم را باال بردم و پيش بردم تا گفت» چرا، بخدا ده ذراع هم«: گفتم

  .دم و يارانم فراهم آمدندو من آنجا كه دستور داده بود بمان
پرچم كوفيـان و بصـريان   «: گفتند از پيران طايفه تيم اهللا ثعلبه شنيدم كه مى«: ابو الصلت تيمى گويد

  ».ودربيعه با خالد بن معمر بود كه از مردم بصره ب
 هم چشمى داشتند  خالد بن معمر و سفيان بن ثور كه درباره پرچم«: گفتند و نيز شنيدم كه مى: گويد

ايـن جـوان از   «: به توافق، پرچم بكر بن وائل را به حصين بن منذر ذهلى دادند كه از مردم بصره بود گفتنـد 
پس از آن على پرچم همه ربيعه را به خالد بـن  » دهيم تا بعد بنگريم ماست و محترم است پرچم را به او مى

  .معمر داد
تر از آن در قبايل عراقـى نبـود يعنـى     جمعيتمعاويه براى قبيله حمير بر سه قبيله عراق كه پر : گويد

  »چه قرعه زشتى«: ع گفتربيعه و همدان و مذحج قرعه زد و قرعه حمير بنام ربيعه در آمد، ذو الكال
عبيد اهللا بن عمر بن خطاب نيز با چهار هـزار  . پس از آن ذو الكالع با مردم حمير و وابستگان آن بيامد

ذو الكالع پهلودار راست جمع بود كه بـر جمـع ربيعـه حملـه بردنـد كـه       . دكس از قاريان اهل شام با آنها بو
ذو الكالع و عبيد اهللا بـن  . ابن عباس نيز با آنها بود و پهلودار سپاه بود عبداهللاپهلوى چپ سپاه عراق بودند و 

خيار و ابـدال  عمر با سوار و پياده بسختى به آنها حمله بردند و پرچمهاى ربيعه از جاى برفت مگر اندكى از ا
  .كه بجاى ماندند

  .مردم شام باز رفتند و چيزى نگذشت كه از نو حمله آوردند: گويد
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اى مردم شام اين قبيله عراقى قاتالن عثمانند و ياران على بن ابى طالـب،  «: گفت عبيد اهللا بن عمر مى
الـب و مـردم عـراق نـابود     ايد و علـى بـن ابـى ط    اگر اين قبيله را هزيمت كرديد انتقام خون عثمان را گرفته

  ».شوند مى
شاميان بسختى حمله آوردند و مردم ربيعه جز اندكى از ضـعيفان و زبونـان پـايمردى كردنـد و     : گويد

مقاومت آوردند و پرچمها با مردم صبور و دلير بجاى ماند كه عقب نرفتند و سخت بجنگيدند خالد بن معمر 
عقب رفت اما چون ثبات پرچمـداران و جمـع قـوم خـويش را      اند، كه ديده بود كسانى از قوم وى عقب رفته

اند او را بدنام  خواسته بديد بازگشت و به هزيمتيان بانگ زد كه بازگردند و گفت كه كسانى از قوم وى كه مى
وقتى ديدم كه كسانى از ما به «: و نيز گفت. كنند قصد رفتن كرده بودند و چون ثبات وى را ديدند باز آمدند

رفتار وى » گردانم و آنهايى را كه اطاعت من كردند پس آوردم  فتند خواستم به آنها برسم و بازشانهزيمت ر
  .مبهم بود

اى گروه ربيعه خداى عز و جل هر كدامتان را «: آن روز خالد گفت: محرز بن عبد الرحمان عجلى گويد
ايـد، اگـر    ايد چنين جمعى نداشـته  هاز زادگاهش آورده و در اينجا فراهم كرده كه از وقتى در زمين روان شد

شود و هر كه را ببينيـد   دست بداريد و از دشمن باز مانيد و از نبردگاه پس رويد خدا از كار شما خشنود نمى
از كوچك و بزرگ خواهند گفت كه ربيعه حرمت خويش ببرد و در جنگ نماند و عرب از ناحيـه وى آسـيب   

ارند، پيش رويد و جان به خداى سپاريد پيش رفتن عادت شماست مبادا عربان و مسلمانان شومتان شم. ديد
ثواب آنكه خدا را منظور دارد شرف دنياست . و ثبات خصلت شما، صبورى كنيد به منظور اينكه پاداش يابيد

  ».كند ا كه كار نيك كند تباه نمىو حرمت آخرت كه خدا پاداش كسى ر
كارهاى ربيعه بدست تو افتاد كارشان تباه شد، به ما  به خدا وقتى«: يكى به سخن ايستاد و گفت: گويد

  ».اند بينى كه بيشتر كسان رفته ىگويى پس نرويم و روى نگردانيم تا كشته شويم و خونمان بريزد، مگر نم مى
: تنى چند از مردان قوم بر ضد وى برخاستند و بمالمتش گرفتند و تنـدى كردنـد، خالـد گفـت    : گويد

اين كسى . ن بيرون كنيد كه اگر با شما بماند زيانتان زند و اگر برون شود شما را نكاهداين را از ميان خودتا«
  »!چگونه از صواب بگشتى! لعون قوماى سخنگوى م. كند كاهد و ديار را پر نمى است كه شما را نمى

مله جنگ ميان ربيعه و حمير و عبيد اهللا بن عمر شدت گرفت و كشته از دو سو بسيار شد، از ج: گويد
  .سمير بن ريان بن حارث عجلى كه مردى دلير بود

زياد بن خصفه بروز صفين پيش طايفه عبد القيس آمد قبايـل حميـر بـا ذى    : زيد بن بدر عبدى گويد
الكالع و عبيد اهللا بن عمر با طايفه بكر بن وايل مقابل شده بودند و بكريان سخت جنگيدند چنانكه در خطـر  

و مـا سـوار اسـبان شـديم و     » اى مردم عبد القيس ديگر بكـرى نمانـد  «: خصفه گفتهالكت بودند، زياد بن 
چيزى نگذشت كه ذو الكالع آسيب ديد و عبيد اهللا بن عمر كشـته شـد، همـدانيان     برفتيم و با آنها شديم و

» مالـك بـن عمـر و تنعـى او را كشـت     «: و حضرموتيان گفتند» هانى بن خطاب ارحبى او را كشت« :گفتند
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معاويـه در  » .محرز بن صحصح بنى عايشى او را كشت و شمشـيرش ذو الوشـاح را برگرفـت   «: ن گفتندبكريا
و معاويه كـس  » يكى از بصريان ما بنام محرز بن صحمح او را كشت«: كوفه از بكريان مواخذه كرد كه گفتند

  .به بصره فرستاد و شمشير را بگرفت
حرز بن صحصح بود كه ذو الوشاح شمشير او را كه از قاتل عبيد اهللا بن عمر، م: هشام بن محمد گويد 

  :آن عمر بوده بود بگرفت و كعب بن جميل تغلبى در اين باب شعرى گفت به اين مضمون
  گريد ديدگان براى سوارى مى«

  كه در صفين بود و وقتى كه
  سواران او برفتند

  »بودهمچنان ايستاده 
اسماء دختر عطارد  .حارث بن شرحبيل كشته شدنددر آن روز از حميريان بشر بن مرة بن شرحبيل و 

  .بن حاجب تميمى زن عبيد اهللا بن عمر بود كه حسن بن على او را به زنى گرفت
اگر على كه به پرچم « :وقتى على پيش مردم ربيعه رفت به همديگر گفتند: غياث بن لقيط بكرى گويد

اى گروه ربيعه اگر يكى از شما زنده «: ن ثور گفتشقيق ب» .شويد شما پناه آورده اينجا آسيب ببيند رسوا مى
باشد و دشمن به على دست يابد پـيش عربـان معـذور نباشـيد و اگـر او را محفـوظ داريـد بزرگـوارى دايـم          

  .و مردم ربيعه از آن پس كه على پيششان آمده سخت بجنگيدند كه مانند آن نجنگيده بودند» ايد يافته
  :ن مضمونعلى در اين باب شعرى گفت به اي

  پرچم سياه از آن كيست؟«
  لرزد اش مى كه سايه

  و چون گويى حصين آنرا پيش ببر
  آنرا در دل مرگ پيش برد

  آنجا كه گودالهاى خطر
  پر از مرگ است و خون

  ات شمشير را به پسر حرب چشانيديمضرب
  چندانكه پشت بكرد و برفت

  گروه را كه بهنگام تالقى با مرگخدا آن 
  پاداش دهدپايمردى كردند 

  كه چه پاكباز و بزرگوارند
  يعنى مردم ربيعه

  »كه در مقابل دشمنان دليرانند
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  كشته شدن عمار ياسر

دانى كه اگـر   خدايا، تو مى«: عمار بن ياسر ميان كسان آمد و گفت: عبد الملك بن ابى حر حنفى گويد
دانـى كـه اگـر     خدايا تو مى. كردم دانستم رضاى تو در اين است كه خودم را در اين شط افكنم چنين مى مى
م تا از پشتم در آيـد چنـين   ام بگذارم و بر آن بيفت دانستم رضاى تو اينست كه سر شمشيرم را روى سينه مى
دانسـتم   دانم كه بيشتر از جهاد با اين فاسقان مورد رضاى تـو باشـد اگـر مـى     كردم، من اكنون كارى نمى مى

  ».پرداختم تو است به انجام آن مىكارى، بيشتر مورد رضاى 
بت بينم كه اين جماعت چنان ضـر  به خدا مى«: گفت شنيدم كه عمار مى: صعقب بن زهير ازدى گويد

جويان است، به خدا اگر ما را بزنند و تا نخلستانهاى هجر برانند دانيم  زنند كه مايه بدگمانى باطل به شما مى
  ».كه ما بر حقيم و آنها بر باطلند

خـوش آمديـد، از   «: من و ابو مسعود در مداين پيش حذيفـه رفتـيم گفـت   : حبة بن جوين عرنى گويد
 عبداهللاى ابو «: وى را به ابن مسعود تكيه دادم و گفتم» .ست ندارمقبايل عرب هيچكس را بيشتر از شما دو

با گروهى باشيد كه پسـر سـميه آنجاسـت كـه مـن از      « :گفت» .ها بيمناكيم براى ما حديث گوى كه از فتنه
ى شيرى آميخته بـه  كشند و آخرين غذاى و گروه ياغى منحرف از راه، او را مى: پيمبر خدا شنيدم كه فرمود

  ».هد بودآب خوا
و شيرى آميختـه  » آخرين غذاى اين دنياى مرا بياريد«: گفت در جنگ صفين او را ديدم كه مى: گويد

  ».ه باندازه يك مو خطا نكرده بوداى سرخ داشت، حذيف اى بزرگ كه حلقه به آب براى وى آوردند، در كاسه
ا اگـر مـا را بزننـد و تـا     كـنم، بـه خـد    امروز با يارانم محمـد و گـروه وى ديـدار مـى    «: پس عمار گفت

هـا اسـت و بهشـت     نيزه مرگ زير«: آنگاه گفت» دانيم ما برحقيم و آنها بر باطلند نخلستانهاى هجر برانند مى
  ».زير شمشير

جويد و دل با  كيست كه رضاى خدا مى«: عمار ياسر رحمه اهللا آن روز گفت: زيد بن وهب جهنى گويد
اى مردم سوى اين كسان رويـم كـه خونخـواه پسـر     «: ند كه گفتجمعى پيش وى آمد» مال و فرزند ندارد؟

خواهنـد، بلكـه ايـن قـوم، دنيـا را       اند، به خـدا خـون عثمـان را نمـى     عفانند و پندارند كه او را به ستم كشته
اند و ميدانند كه اگر ملتزم حق شوند ميان آنها و لوازم دنيـا   اند و خوش داشته اند و آنرا دوست داشته چشيده

اى ندارند كه در خور اطاعت كسان و خالفت  شود و چون در اسالم سابقه خورند حايل مى ر آن غوطه مىكه د
اند پيشواى ما به ستم كشته شد تـا بـدين وسـيله شـاهان      اند و گفته آنها باشند پيروان خويش را فريب داده

خـدايا اگـر   . شد پيرو آنها نمى بينيد و اگر نبود دو كس اند كه مى جبار شوند، بكمك اين خدعه بجايى رسيده
اند  ها كه ميان بندگانت آورده اى و اگر كارها را به آنها سپارى به سبب حادثه نصرتمان دهى بارها نصرت داده

  ».عذاب دردناك را برايشان ذخيره كن
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 آنگاه عمار برفت و آن گروه كه دعوتش را پذيرفته بودند با وى برفتند تا نزديك عمرو بن عـاص : گويد
اى، لعنت به تو كه پيوسته در اسالم انحرافى  اى عمرو دين خود را در مقابل مصر فروخته«: رسيد و بدو گفت

خدايت از پاى در آرد، دينت را به دشمن اسالم و پسـر دشـمن   «: به عبيد اهللا ابن عمر گفت» اى خواسته مى
  ».اى اسالم فروخته

  »ام تهخواهى عثمان بن عفان برخاسنه، بلكه بخون«: گفت
اگـر امـروز   . شناسم و شهادت ميدهم كه از عمل خويش خدا عز و جل را منظور نـدارى  ترا مى«: گفت

  »تو چيست؟ كشته نشوى فردا خواهى مرد، بنگر كه وقتى كسان را به قدر نيتشان عطا كنند، نيت
: گفـت  مـى عمار بن ياسر را شنيدم كه در صفين به عمرو بـن عـاص   : ابو عبد الرحمان بن سلمى گويد

است كه نه بهتر است  سه بار با صاحب اين پرچم كه همراه پيمبر خدا بود جنگ كردى و اين جنگ چهارم«
  »و نه نكوتر

در صفين با على بوديم، دو كس را به اسب وى گماشته بـوديم كـه   «: گفت ابو عبد الرحمان سلمى مى
گشـت   بـرد و چـون بـاز مـى     حملـه مـى   شـدند  وى را حفظ كنند و نگذارند حمله كند و چون آنها غافل مـى 

يك روز حمله برد و وقتى باز گشت شمشيرش كج شده بود كه پيش آنها افكند و . شمشيرش خون آلود بود
  ».گشتم كج نشده بود باز نمىاگر : گفت

  »ضربت مرد مصمم چنين است«: يكى بدو گفت
  ».گويند كنند و دروغ نمى نقل مى اند كه مردم چيزى شنيده«: ابو عبد الرحمان گفت

رفت ياران پيمبر كه آنجا بودند به دنبـالش   هاى صفين مى عمار را ديدم كه سوى هر يك از دره: گويد
هاشم يك چشـمى و ترسـو،   «: ديدمش كه سوى مرقال هاشم بن عتبه پرچمدار على رفت و گفت. رفتند مى

بخـدا  «: كى ميان دو صف نمودار شد و عمار گفتدر اين وقت ي» يك چشمى كه دليرى ننمايد خوب نيست
  »شود، هاشم سوار شو اثر مى او بىماند و كوشش  كند و از سپاه خويش مى مى  اين خالف امام خويش

  :خواند هاشم بر نشست و رجزى به اين مضمون مى«: گويد
  جويد كه براى كسان خود جايى مى يك چشمى«
  ندان زندگى كرده كه به تنگ آمدهچ

  »بايد بشكند يا شكسته شود ر مىناچا
هاشم پيش برو بهشت زير سايه شمشيرهاست و مرگ بر سـر نيـزه هاسـت، درهـاى     «: گفت عمار مى 

  »بينم ستانم محمد و يارانش را مىاند، امروز دو اند و حوران آرايش كرده آسمان را گشوده
  .باز نيامدند، كشته شدند: گويد
  .دانسته بودند گفتند كه آنها مى دند مىياران پيمبر خدا كه آنجا بو: گويد
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چون شب در آمد گفتم سوى حريفان روم و بدانم آيا آنها نيز درباره كشته شدن عمار مانند ما : و گويد
كردنـد و مـا نيـز بـا آنهـا سـخن        مانديم، آنها با مـا سـخن مـى    نظر دارند؟ و چنان بود كه وقتى از جنگ مى

: آرام گرفته بودند، وارد شدم چهار كس را ديدم كه با هم به راه بودند كرديم، پس بر اسبم نشستم، كسان مى
شان بهتر بـود، اسـبم را ميـان آنهـا      بن عمرو كه از همه عبداهللامعاويه و ابو االعور سلمى و عمرو بن عاص و 

  »گويد نشنوم خنى را كه يكيشان مىراندم مبادا س
  ».درباره او چنان گفته بود كشتندرا كه پيمبر پدر جان، امروز اين مرد «: به پدرش گفت عبداهللا

  »چه گفته بود؟«: گفت
ساختيم و كسان سنگها را يكى يكى و خشتها را يكـى يكـى    مگر با ما نبودى كه مسجد را مى«: گفت

آورد و از خود رفت و پيمبر خـدا بيامـد و    آوردند، اما عمار سنگها را دو تا دو تا و خشتها را دو تا دو تا مى مى
كسان سنگها را يكى يكـى و خشـتها را يكـى    ! واى تو، ابن سميه« :گفت كرد و مى اك از چهره او پاك مىخ

  ».كشند و اى كه گروه ياغى ترا مىبطلب ثواب دو تا دو تا ميارى،  آورند اما تو يكى مى
چـه   عبـداهللا شنوى  مى! معاويه«: عمرو اسب خويش را برجهانيد و معاويه را سوى خود كشانيد و گفت

  »گويد؟ چه مى«: گفت» گويد؟ مى
  .عمرو خبر را با وى بگفت

لغـزى و عمـار را مـا     گويى، اما در پيشاب خود مـى  اى، هنوز حديث مى پير احمقى شده«: معاويه گفت
هـا بـرون آمدنـد و     هـا و سـراپرده   و كسـان از خيمـه  » ايم، عمار را كسى كشت كه آوردش بـه جنـگ   نكشته

  ».كشت كه آوردش به جنگار را كسى عم«: گفتند مى
  »يك عجيبتر بودند، او يا آنها؟دانم كدام نمى«: گويد

شما زره و نيـزه  «: اند كه وقتى عمار كشته شد، على به قوم ربيعه و همدان گفت آورده: ابو جعفر گويد
نيـز   استر خويش پيش رفت و حمله برد و آنها ر كس از آنها آماده شدند، على بردر حدود دوازده هزا» منيد

بيكبار حمله بردند و صفهاى شاميان را شكستند به هر كه رسيدند بكشتند تا به نزد معاويه رسـيدند و علـى   
  :خواند رجزى به اين مضمون مى

  زنم ضربتشان مى«
  گنده را اما معاويه چپ چشم شكم

  »بينم نمى
  .معاويه بانگ بر آورد

ى را ، بيا داورى به خدا افكنيم، هر كه ديگردهى اى معاويه براى چه مردم را به كشتن مى«: على گفت
  ».كشت كارها بر او راست شود

  »اين مرد با تو انصاف كرد«: گفت عمرو
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  ».باشد  دانى كه كس به مقابله او نرفته كه كشته نشده انصاف نديدم، مى«: معاويه گفت
  ».مقابله او نروىه يبنده نيست كه بز«: عمرو گفت

  »پس از مرگ من به خالفت رسى؟طمع دارى كه «: معاويه گفت

  قصه هاشم مرقال و سخن از ليلة الهرير

هـر كـه خـدا و آخـرت را     «: هنگام شب هاشم بن عتبه زهرى كسان را خواند و گفـت : ابو سلمه گويد
بسيار كس سوى وى آمدند و با گروهى از همراهان خـود مكـرر بـه مـردم شـام      » .منظور دارد سوى من آيد

از مقاومت «: به ياران خويش گفت. حمله برد با مقاومت روبرو شد و جنگى سخت كرد حمله برد و به هر سو
آنها بيمناك مشويد كه اين مقاومت و حميتى است كه عربان زير پرچمهايشان دارند، اما آنها بـر ضـاللتند و   

ا ثبـات  شما بر حق، اى قوم صبورى كنيد و پايمردى كنيد و فراهم آييد كه آرام سوى دشـمن رويـم و آنجـ   
ورزيد و همديگر را مدد دهيد و خدا را ياد كنيد و كس از مجاور خود چيزى نپرسد و به اطراف بسيار ننگريد 

كنـد كـه خـدا     بمنظور ثواب خداى پيكار كنيد تا خدا ميان ما و آنها داورى. و مقاومت همانند دشمن كنيد
  ».بهترين داوران است

شبانگاه او و همراهانش جنگى سخت كردند تا توفيقى به دست  آنگاه با گروهى از قاريان برفت و: گويد
  .آوردند

  :خواند به اين مضمون در اين حال بودند كه نوجوانى سوى آنها آمد و رجزى مى
  من فرزند غسانم كه شاهان داشت«

  و اينك پيرو دين عثمانم
  چيزى شنيدم و غمين شدم

  »كه على پسر عفان را كشته است
  .كرد كرد و سخن بسيار مى گفت و لعن مى زد و ناسزا مى روى نگردانيد، شمشير مىآنگاه حمله آورد و 

ها هست و بس از ايـن پيكـار رسـتاخيز، از     بنده خدا پس از اين سخن دشمنى«: هاشم بن عتبه گفت
  »اى؟ رسد و اينكه چه منظور داشتهپ روى و از اين موقع مى خدا بترس كه پيش او مى

كنـد، شـما نيـز     اند نماز نمى كنم از آن رو كه يار شما چنانكه به من گفته ىمن با شما جنگ م«: گفت
جـنگم بـراى اينكـه يارتـان خليفـه مـا را كشـته و شـما كشـتن خليفـه را از او            با شـما مـى  . كنيد نماز نمى
  ».داي خواسته

كشـتند كـه   ترا با پسر عفان چكار، ياران محمد و فرزندان ياران وى و قاريـان قـوم او را   «: هاشم گفت
بدعتها آورده بود و خالف حكم قرآن كرده بود، قاتالن وى اهل دين بودند و از تو و يارانت بـه انديشـيدن در   

  »حظه معوق مانده باشدگمان ندارم كار اين امت و كار اين دين يك ل. تر كار مردم، شايسته
  ».دهد زند و سود نمى روغ زيان مىگويم كه د چرا، به خدا من دروغ نمى«: گفت
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  ».اين را با اهل وقوف بگذار. رنداهل اين كار بهتر وقوف دا«: گفت
  »پندارم كه نيكخواه منى«: گفت
كند، او نخستين كس است كه نماز كرد و از همه خلق خـدا بكـار    اينكه گفتى يار ما نماز نمى«: گفتم

ن قاريان كتاب خدايند كه همـه  بينى همگا دين داناتر است و به پيمبر خدا نزديكتر، اين كسان كه با من مى
  »خورده ترا از دينت گمراه نكنند شب بيدارند و به نماز مشغول، اين تيره روزان فريب

  »توبه هست؟بينم، آيا مرا  اى بنده خدا ترا مردى پارسا مى«: جوان گفت
بنـدگان را  آرى، اى بنده خدا به پيشگاه خدا توبه بر تا توبه ترا بپذيرد كـه او عـز و جـل توبـه     «: گفت

  ».دارد  گذرد و پاكيزه كاران را دوست پذيرد و از بديها در مى مى
قـى فريبـت داد،   عرا«: به خدا جوان صف كسان را شكافت و باز گشت و يكى از مردم شام گفت: گويد

  ».عراقى فريبت داد
  »نه، بلكه مرا اندرز داد«: گفت
گفتنـد از آن رو كـه در كـار جنـگ      رقال مىآنگاه هاشم و يارانش سخت بجنگيدند، هاشم را م«: گويد

هنگـام مغـرب   . سريع بود، وى و يارانش بجنگيدند تا بر مقابالن خود فايق آمدند و نزديك بود فيـروز شـوند  
  :خواند گروهى از مردم تنوح به مقابله آمدند و به آنها حمله بردند، هاشم رجزى به اين مضمون مى

  جويد چشم براى كسان خود جايى مىيك «
  زيسته كه از زندگى به تنگ آمده چندان

  »آورد در ذى الكعوب از پاى در مىكسان را 
آنگاه حارث بن منذر تنوخى بدو حمله برد و ضربتى زد كه از پاى . آن روز نه يا ده كس را كشت: گويد

گـاه  بـه شـكم مـن ن   «: به فرستاده گفت. على كس پيش او فرستاده بود كه پرچم خود را پيش ببرد. در آمد
  .و چون نگاه كرد شكمش دريده بود» كن

  :حجاج بن غزيه انصارى شعرى دارد به اين مضمون
  كنيد هاشم تفاخر مى اگر از كشتن ابن بديل و«

  ايم ز ذو الكالع و حوشب را كشتهما ني
  ما بوديم كه از پس تالقى و جنگ

  يارتان عبيد اهللا را گوشت پاره پاره كرده بوديم
  ياران شتر را در ميان گرفتيم و ما بوديم كه شتر 

  »بوديم كه زهر به كامتان ريختيم ما
نيز در ميانشان بود و   على به گروهى از مردم شام گذشت كه وليد بن عقبه: زيد بن وهب جهنى گويد

به آنها حمله كنيـد كـه   «: على به نزد ياران خويش كه مقابل آنها بودند ايستاد و گفت. گفتند به او ناسزا مى
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سكون و وقار اسالم و سيماى پارسايان داريد بخدا ساالر و بانگزنشان معاويه و روسپى زاده و ابـو االعـور    شما
اش زدنـد، همينـان بايـد     سلمى از همه به جهالت نزديكترند و ابن ابى معيط كه در اسالم حد خورد و تازيانه

خواندم و آنهـا   د، من آنها را به اسالم مىپيش از اين نيز با من به جنگ آمده بودن. بايستند و عيب من گويند
خواندند، خدا را سپاس كه فاسقان از روزگار ديرين با مـن سـتيز داشـتند، امـا خـدا       مرا به پرستش بتان مى

ايست عظيم كه فاسقان نابكار كه براى اسالم و مسلمانان مايـه خطـر    اين بليه. مقهورشان كرد و ظفر نيافتند
انـد و بـا دروغ و تهمـت هوسهايشـان را      اند و به فتنه راغبشان كـرده  امت را فريب داده اى از اين اند پاره بوده

خدايا همدستانشان را از هم جدا . اند تا نور خدا عز و جل را خاموش كنند اند و به جنگ ما آمده تحريك كرده
هر كه دشـمن  و  كن و جمعشان را متفرق كن و گناهشان را كيفر بده كه هر كه دوست تو باشد زبون نشود

  ».تو باشد نيرو نگيرد
رفتند، كسان را بر ضدشان ترغيب كرد،  على بر جمعى از شاميان گذشت كه از جاى نمى: شعبى گويد

اينان از جاى نروند مگر با ضربات پياپى كـه جانهاشـان را بگيـرد و    «: گفت. بدو گفتند اينان از مردم غسانند
اكنده كند و ساقها و كفها بريزد و پيشانيها با گرزهاى آهنين بشكافد و سرهاشان را بشكافد و استخوانها را پر

  »اهل ثبات و طالبان ثواب كجايند؟هاشان افتد،  ها و چانه ابروهاشان بر سينه
آرام «: جمعى از مسلمانان سوى وى آمدند، على، محمد فرزند خـويش را پـيش خوانـد و گفـت    : گويد

  ».بدار تا راى من به تو رسد هاشان بلند كردند دست ا بطرف سينهها ر بطرف اين گروه برو و چون نيزه
هـا را   محمد چنان كرد، على نيز گروهى مانند آنرا آماده كرد و چون نزديك آنهـا رسـيد و نيـزه   : گويد

بطرفشان بلند كردند، على همراهان خود را به حمله وا داشت، محمد نيز با همراهان خويش بـه آنهـا حملـه    
پس از مغرب نيز جنـگ سـخت ادامـه داشـت و بيشـتر       اى برفتند و تنى چند از آنها كشته شد،برد كه از ج

  .كسان جز با اشاره نماز نكردند
دى بر او بن كعب مرادى از پاى در آمد، اسود بن قيس مرا عبداهللادر جنگ صفين : بكر كندى گويدابو

  »اى اسود«: گذشت كه گفت
به خدا غمينم كه از پاى در آمدى، بخدا اگر «: بشناخت و گفت اسود پاسخ داد و او را كه رمقى داشت

برود تا بكشمش يا بتو گذاشتم  شناختم نمى كردم، اگر قاتل ترا مى كردم و از تو دفاع مى اينجا بودم ياريت مى
  ».ملحق شوم

بيـامرزد، مـرا   خـدايت  كردى  ديد و ياد خدا بسيار مى ات از تو بد نمى همسايه«: آنگاه فرود آمد و گفت
  ».نصيحتى گوى

از خدا عز و جل بترس و نيكخواه امير مؤمنان باش و همراه وى با منحرفان جنگ كن تا غلبـه  «: گفت
يابد يا به خدا واصل شوى، از من باو سالم گوى و بگوى در اين نبردگاه چندان بجنـگ كـه آنـرا پشـت سـر      

  .و چيزى نگذشت كه بمرد» .يابد نهاده باشد غلبه مىگذارى كه فردا صبحگاهان هر كه نبردگاه را پشت سر 
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  .اسود پيش على رفت و خبر را با وى بگفت: گويد
نگام مرگ براى ما نيكخـواهى  خدايش رحمت كند، در زندگى با دشمن ما پيكار كرد و ه«: على گفت

  ».كرد
جنگ صفين با عبد الرحمان بن حنبل جمحى بود كه در : محمد بن اسحاق وابسته بنى المطلب گويد

  .على چنين گفت
  :خواند ابن حنبل آن روز رجزى به اين مضمون مى: عوانه گويد

  اگر مرا بكشند من پسر حنبلم«
  ».من همانم كه گفتم نعثل ميان شماست

ها بشكسـت و   آن شب كسان تا صبحگاه بجنگيدند كه ليلة الهرير بود، چندان كه نيزه: ابو مخنف گويد
هـاى   رفت و دسـته  راست و پهلوى چپ مى  على ميان پهلوى. دست به شمشير بردندتيرها تمام شد و كسان 

پرداخت تـا   ها مى گفت كه به گروه مقابل خويش حمله برند و پيوسته در اين كار بود و به دسته قاريان را مى
لى بـر  اشتر بر پهلوى راست بود و ابن عباس بر پهلوى چپ و ع. صبحگاه كه همه نبردگاه را پشت سر داشت

  .قلب، و كسان از هر طرف به جنگ بودند و اين شب جمعه بود
شب پنجشنبه و جمعه تـا بـر آمـدن روز    . جنگيد اشتر با پهلوى راست حمله برد و همراه آن مى: گويد

و آنها را سوى شـاميان  » به مقدار اين نيزه پيش رويد«: گفت چنين كرده بود، در اين وقت به ياران خود مى
كردند بـاز   و چون چنين مى» به مقدار اين كمان پيش رويد«: گفت كردند مى و چون چنين مىبرد  پيش مى

پنـاه بـر خـدا اگـر     «: خواست تا بيشتر كسان از پيش رفتن بماندند و چون اشتر اين بديد گفـت  نظير آن مى
ذه نخعى داد آنگاه اسب خويش را خواست و پرچم را به حيان بن هو» بخواهيد باقى روز گوسفند شير بدهيد

جنگد تا  فروشد و همراه اشتر مى كى جان خود را به خدا عز و جل مى«: گفت ها روان شد و مى و ميان دسته
  .رفت و هر كه با او و حيان بن هوذه رفته بود از جاى نمى» غالب شود يا به خدا واصل شود؟

و بسيار كس بر او فراهم شـد  بخدا اشتر بر من گذشت و من با وى برفتم : عمارة بن ربيعه جرمى گويد
عمو و خـالم بفـدايتان، حملـه كنيـد     «: و برفت تا به پهلوى راست رسيد و با ياران خويش توقف كرد و گفت

كنم شما نيز حملـه   حمله مى اى كه پروردگار را خشنود كنيد و اين دين را بدان نيرو دهيد، وقتى من حمله
  »كنيد

آنگـاه حملـه   » پيش برو«: به كنار زد و به پرچمدار خويش گفتآنگاه فرود آمد و مركب خود را : گويد
برد و يارانش با وى حمله بردند و شاميان را عقب راند تـا بـه اردوگاهشـان رسـاند كـه آنجـا بـا وى سـخت         
بجنگيدند و پرچمدار اشتر كشته شد و على چون ديد كه گروه وى در كار فيروزى است كسان بـه كمكـش   

  .فرستاد
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ميدانى مثال من و مثـال تـو چيسـت؟    «: عمرو بن عاص در جنگ صفين به وردان گفت: جويريه گويد
كشته شود، بخدا اگر عقـب روى گردنـت را    مثال اسب سرخمويى كه اگر پيش رود پى شود و اگر عقب رود

  ».آريد و آنرا به پاهاى وى نهاد قيدى پيش من«: آنگاه گفت» زنم مى
آنگـاه  » برم، دست خويش را بر شانه مـن نـه   ترا به حوزه مرگ مى عبداهللابه خدا اى ابو «: وردان گفت

  »برم ترا به حوزه مرگ مى«: گفت ىنگريست و م رفت و گاهى عمرو را مى پيش مى
وقتى عمرو بن عاص ديد كه كار مردم عراق باال گرفت و از هالكت بيمنـاك شـد بـه    : ابو مخنف گويد

  ».ر كند و جمع آنها را متفرق كندا را استوارتخواهى كارى بگويم كه جمع م مى«: معاويه گفت
  »آرى«: گفت
گوييم آنچه در قرآن هست ميان ما و شما حكم كند، اگر بعضى  بريم و مى ها را باال مى مصحف«: گفت

پذيريم، اين جنگ و  از آنها نپذيرند كس باشد كه گويد بپذيريم و تفرقه در ميانشان افتد و اگر گويند بله مى
  ».دتى از ما برداشته شودتار تا مكش

اين كتاب خدا عز و جل ميان ما و شما باشد، پس از «: ها باال بردند و گفتند پس قرآنها را بر نيزه: گويد
  »كند؟ ى مرزهاى عراق را حفاظت مىكند؟ پس از مردم عراق ك مردم شام كى مرزهاى شام را حفاظت مى

  ».گرديم مى پذيريم و بدان باز مى«: فتندند گا و چون كسان ديدند كه قرآنها را باال برده

  اند روايتها كه درباره باال بردن قرآنها و دعوت به حكميت آورده

دهيد كه معاويه و عمـرو    بندگان خدا، جنگ با دشمن خويش را ادامه«: على گفت: جندب ازدى گويد
ل دين و قـرآن نيسـتند،   بن عاص و ابن ابى معيط و حبيب بن مسلمه و ابن ابى سرح و ضحاك ابن قيس اه

ام، بـدترين كودكـان    ام در بزرگى نيز بـا آنهـا بـوده    شناسم، از كودكى آنها را ديده من آنها را بهتر از شما مى
عـه و  دانند در آن چيست و آنـرا بـه خد   اند نمى اينان كه قرآن را باال برده! اند و بدترين مردان، واى شما بوده

  ».اند نفاق و مكر باال برده
  ».توانيم نپذيريم كنند نمى وت مىوقتى ما را به كتاب خدا دع«: ندگفت

ام كه به حكم اين كتاب گردن نهند كه فرمان خدا عـز و جـل را    من با آنها به جنگ آمده«: على گفت
  ».ب او را به كنار انداخته بودندفراموش كرده بودند و پيمان او را از ياد برده بودند و كتا

و زيد بن حصين طايى سنبسى با جماعتى از قاريـان كـه همدلشـان بودنـد و      مسعر بن فدكى تميمى
خوانند بپذير و گر نه ترا و  اكنون كه ترا به كتاب خدا عز و جل مى! اى على«: پس از آن خوارج شدند گفتند

آن هست ما مكلفيم به آنچه در قر. كنيم كه با پسر عفان كرديم كنيم يا چنان مى كسانت را به آنها تسليم مى
  »كنيم اگر نپذيرى با تو چنان مى به خدا. پذيريم عمل كنيم و آنرا مى

به ياد داشته باشيد كه منعتان كردم و همين سخن را نيز كه به من گفتيد به ياد داشـته  «: على گفت
  ».د هر چه به نظرتان ميرسد بكنيدكني كنيد، جنگ كنيد و اگر عصيان مى باشيد، اگر اطاعت من مى
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  ».ش تو آيدنه، كس نزد اشتر فرست كه پي« :گفتند
وقتـى كسـان   «: گفته بـود  يكى از مردم نخع ابراهيم بن اشتر را پيش مصعب بن زبير ديده بود كه مى

  ».ست كه پيش تو آيد من آنجا بودمعلى را بقبول حكميت وادار كردند و گفتند كس نزد اشتر فر
  .ستاد كه پيش من آى و او برفت و پيغام را بدادعلى، يزيد بن هانى سبيعى را نزد اشتر فر: گويد

نم، در كـار خواسـتن   بگو اينك وقت آن نيست كه مرا از جايم ببرى، اميد دارم كه فتح ك«: اشتر گفت
  ».من شتاب مكن

يزيد بن هانى پيش على باز گشت و باو خبر داد، همانوقت از جانب اشتر بانگ برخاست و صداها : گويد
  ».ن پنداريم كه باو گفتى جنگ كندچنا«: گفتند بلند شد و آن گروه

پنداريد؟ مگر من با فرستاده آهسته سخن كردم؟ مگـر آشـكارا بـا وى     از كجا چنين چيزى مى«: گفت
  »شنيديد سخن نكردم كه شما نيز مى

  ».شويم كس به نزد او فرست كه بيايد و گر نه از تو جدا مى«: گفتند
و اين پيام را به اشتر رسانيد كه » بگو پيش من آى كه فتنه رخ دادهباو ! اى يزيد، واى تو«: على گفت

  »به سبب باال بودن مصحفها؟«: گفت
  »آرى«: گفت
آورد، ايـن مشـورت    دانستم كه اختالف و تفرقـه پديـد مـى    به خدا وقتى قرآنها را باال بردند مى«: گفت

  ».كه اينان را بگذارم و باز گردمت بينى خدا براى ما چه پيش آورده، رواس روسپى زاده است، مگر نمى
ا كه هست بكشند يا خواهى اينجا ظفر يابى اما امير مؤمنان را آنج مى«: بدو گفتم: يزيد بن هانى گويد

  »تسليمش كنند؟
  »نه بخدا، سبحان اهللا«: گفت
نيـز   عثمان را كشتيم تراكس بفرست تا اشتر پيش تو آيد و گر نه چنانكه پسر : گفتند آنها مى«: گفتم

  »كشيم مى
اى مردم عراق، اى اهل ذلت و سسـتى، وقتـى بـر قـوم     «: اشتر بيامد تا پيش آنها رسيد و گفت: گويد

ها را باال بردند و شما را بـه منـدرجات آن دعـوت     شويد، مصحف تفوق يافتيد و بدانستند كه بر آنها چيره مى
پيمبر كه قرآن بـر او نـازل شـده رهـا كـرده      كردند، در صورتى كه آنچه را خدا در قرآن فرمان داده با سنت 

  »مهلت دهيد كه اميد فيروزى دارم آنها مدهيد باندازه يك اسب دويدن به من  بودند، گوش به
  »شويم در اين صورت ما نيز با گناه تو شريك مى«: گفتند
ايـد؟   بـوده اند بمن بگوييد، كى بر حق  اند و اراذلتان مانده اينك كه برجستگان شما كشته شده«: گفت

شدند؟ در اين صورت اگـر از جنـگ دسـت بداريـد بـر باطـل        كرديد و نيكانتان كشته مى وقتى كه جنگ مى
  »اند در جهنمند؟ ز شما بودهيا اكنون برحقيد و كشتگانتان كه منكر فضلشان نيستيد و بهتر ا. خواهيد بود
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ايـم، اكنـون نيـز بـه خـاطر خـدا        ولمان كن، به خاطر خدا عز و جل با آنها جنگيده! اى اشتر«: گفتند
  »و ياران تو نيستيم از ما حذر كنداريم، ما كه مطيع تو  سبحانه از جنگ آنها دست مى

بخدا با شما فريبكارى كردند و فريـب خورديـد، دعوتتـان كردنـد كـه جنـگ را رهـا كنيـد و         «: گفت
امـا  . ق ديـدار خـدا عـز و جـل بـود     رغبتى دنيا و شـو  اى پيشانى سياهان، پنداشتم نماز شما از بى. پذيرفتيد

از اين پـس هرگـز   . مانيد لعنت بر شما كه به شتران كثافتخوار مى. گريزيد بينم كه از مرگ سوى دنيا مى مى
  ».مگران به لعنت دچارندعزت نخواهيد ديد، ملعون باشيد چنانكه قوم ست

به صورت مركبش زدند، او نيز پيش آنها به اشتر ناسزا گفتند او نيز ناسزاشان گفت كه با تازيانه : گويد
پذيرفتيم «: رفت و با تازيانه به چهره مركبهاشان زد، على بانگشان زد كه دست بداشتند، آنگاه به كسان گفت

  ».حكميت دهيمكه قرآن را ميان خودمان و آنها 
انـد و رضـايت    بينم اين قـوم خرسـند شـده    چنانكه مى«: اشعث بن قيس پيش على آمد و گفت: گويد

واهد و خ اند كه دعوت حريفان را به حكميت قرآن بپذيرند اگر خواهى پيش معاويه روم و بپرسم چه مى داده
  ».خواهد بنگرى در آنچه مى

  »خواهى برو از او بپرس اگر مى«: على گفت
  »ايد؟ ها باال برده بر نيزه ها را اى معاويه براى چه اين مصحف«: پس اشعث پيش معاويه رفت و گفت

براى اينكه ما و شما به آنچه خداى عز و جل در كتاب خويش فرمان داده باز گرديم، شما يكى «: گفت
گيريم كه به آنچه در كتاب  از آنها تعهد مى. فرستيم فرستيد، ما نيز يكى را مى را كه مورد رضايتتان باشد مى

  ».كنيم مان عمل مىفاق كردند به هخدا هست كار كنند و از آن تجاوز نكنند، آنگاه بر هر چه ات
  .و پيش على باز گشت و سخنان معاويه را با وى بگفت» اين حق است«: اشعث بن قيس گفت

  »پذيريم رضايت داريم و مى«: كسان گفتند
  »كنيم عمرو بن عاص را انتخاب مى ما«: آنگاه مردم شام گفتند: گويد

  ».دهيم رضايت مى ابوموسىما به «: اشعث بن قيس و آن گروه كه بعدا خوارج شدند گفتند
كـار را  رأى من نيست كه اين . در آغاز كار نافرمانى من كرديد اينك ديگر نافرمانى نكنيد«: على گفت

  ».واگذارم ابوموسىبه 
چـه در آن  جز به او رضايت ندهيم كه او مـا را از آن «: اشعث و زيد بن حصين و مسعر بن فدكى گفتند

  »افتاديم بر حذر مي داشت
باو اعتماد ندارم كه از من بريد و كسان را از من بداشت آنگاه از مـن گريخـت تـا پـس از     «: گفتعلى 

  »سپاريم ار را به ابن عباس مىاين ك. چند ماه امانش دادم
خواهيم كه نسـبت بـه تـو و معاويـه      كند كه تو باشى يا ابن عباس؟ يكى را مى چه تفاوت مى«: گفتند

  ».تر از ديگرى نباشديكيتان نزديكيكسان باشد و به 
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  »كنيم پس اشتر را انتخاب مى«: فتعلى گ
  »به آتش كشيد؟ مگر كسى جز اشتر زمين را«: اشعث گفت: ابو جناب كلبى گويد

  »ايم اشعث گفت مگر جز به حكم اشتر كار كرده: عبد الرحمان بن جندب بنقل از پدرش گويد
  »حكم اشتر چيست؟«: على گفت

  ».شودخواهد انجام  خواهى و او مى ا با شمشير بزنيم تا آنچه تو مىاينست كه همديگر ر«: گفت
  »خواهيد؟ كسى را نمى ابوموسىجز «: گفت

  »نه«: گفتند
  »خواهيد بكنيد هر چه مى«: گفت
فرستادند، وى از جنگ كناره كرده بود و در عـرض اقامـت داشـت، يكـى      ابوموسىكس پيش «: گويد

  »مردم صلح كردند«: وى آمد و گفت پيش
  »الحمد هللا رب العالمين«: گفت
  »اند دهترا حكم كر«: گفت

  »انا هللا و انا اليه راجعون«: فتگ
مرا مقابل عمرو ابن عاص كن، به خـدايى  «: به اردوگاه آمد، اشتر پيش على آمد و گفت ابوموسىآنگاه 

  »كشمش خدايى نيست اگر ببينمش مى كه جز او
خاصيت  اند با يك سنك بى مؤمنان سنگى سوى تو انداختهاى امير «: احنف نيز پيش على آمد و گفت

اند در مقابل يكى كه به دوران اول اسالم با خدا و پيمبرش جنگيده است، من اين مرد را  را بتو تحميل كرده
ام، براى همسنگى اين قوم يكى بايد كه چندان به آنها نزديك شود  ام و او را كند كار و كم عمق يافته آزموده
خواهى مـرا حكـم    كفشان قرار گيرد و چندان دور شود كه نسبت به آنها همانند ستاره باشد، اگر نمىكه در 

اى ديگر محكمتر از آن  گره اى بزنم و بگشايد اى بزند بگشايم و هر گره كنى مرا دوم و يا سوم كن كه هر گره
  »بزنم

  .را نپذيرفتند و به حكم قرآن رضايت دادند ابوموسىاما مردم جز 
  ».با كسان ديگر پشت گرم كنيد خواهيد وى را را نمى ابوموسىاگر جز «: حنف گفتا

  :آنگاه چنين نوشتند
  »نامه حكميت على امير مؤمنان استبسم اهللا الرحمن الرحيم، اين «

  ».نيستنام وى و نام پدرش را بنويس، او امير شما هست، اما امير ما «: عمرو گفت
ت مؤمنان را محو مكن كه بيم دارم اگر محو كنـى هرگـز بـه تـو بـاز      عنوان امار«: احنف به على گفت

  ».كن اگرچه كسان همديگر را بكشندنگردد، آنرا محو م
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ام را محو كن كه خـدايش  اين ن«: على لختى از روز اين را نپذيرفت، آنگاه اشعث بن قيس گفت: گويد
  ».دور كند

بخـدا بـه روز   . پى رفتارى و مثلى به دنبال مثلـى اهللا اكبر، رفتارى از «: پس على آنرا محو كرد و گفت
تو پيمبر خدا نيستى و ما به اين معترف نيستيم، نـام  : نوشتم كه بدو گفتند حديبيه در حضور پيمبر خدا مى

  ».و او چنين كرد. پدرت را بنويس خودت و نام
افران هماننـد  اريـم بـا كـ   سبحان اهللا، اين مثل چنانست كه مـا را كـه ايمـان د   «: عمرو بن عاص گفت

  ».كنند مى
ى همانند مادرت هستى كـه  ا پيوسته يار فاسقان و دشمن مسلمانان بوده! اى روسپى زاده«: على گفت

  »ترا زاد
  »س هرگز با تو به يك مجلس ننشينماز اين پ«: عمرو برخاست و گفت

  .و نامه را نوشتند» اميدوارم خدا مجلس مرا از تو و امثال تو پاك بدارد«: على گفت
. على مشورت كرد. خواهى صلح شود اين نام را محو كن معاويه به على نوشت كه اگر مى: احنف گويد 
درباره آنچه معاويه نوشته «: داد گفت داد، مرا نيز با آنها راه مى اى داشت كه بنى هاشم را آنجا راه مى سراپرده

  .عنى امير مؤمناني» نام مبارك«گفت : گويد» كه اين نام را محو كن چه راى داريد؟
كرد نوشـته   خدايش دور كند پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم نيز وقتى با مردم مكه صلح مى«: گفتند

  ».است عبداهللامحمد بن   اين نامه صلح: تا نوشت. و اين را نپذيرفتند. محمد پيمبر خدا» :بود
يعت را بخاطر تو نكرديم، اگر كسـى  وضع تو با پيمبر خدا فرق دارد، بخدا ما اين ب! اى مرد«: بدو گفتم

دانستيم با او بيعت كرده بوديم و به جنگ تو آمده بوديم، بخدا سوگند، اگر ايـن نـام را    تر از تو مى را شايسته
  ».گردد محو كنى هرگز بتو باز نمىام  ام و بر سر آن جنگيده كه من بر آن بيعت كرده

ر ممكن بود كه راى او در مقابل راى ديگرى قرار گيرد بخدا چنان شد كه او گفته بود، كمت: راوى گويد
  .و از آن برتر نباشد

  :نامه را چنين نوشتند: ابو مخنف گويد
  بسم اهللا الرحمن الرحيم«

  .اين نامه حكميت على بن ابى طالب است و معاوية بن ابى سفيان
. هـد خوا حكميـت مـى  رانشان كه مؤمناننـد و مسـلمانان،   على از جانب اهل كوفه و يا

ما بـه  . خواهد مسلمانان حكميت مىل شام و يارانشان كه مؤمنانند و معاويه نيز از جانب اه
  .شويم و جز آن ميان ما نخواهد بود مىكم خدا عز و جل و كتاب او تسليم ح

داريـم و آنچـه را    زنده مـى م ميان ماست، آنچه را زنده كند، كتاب خدا از آغاز تا انجا
و عمـرو بـن   بن قـيس،   عبداهللاشعرى،  ابوموسىهر چه را حكمان، . داريم مرده مىبميراند 
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ب خـدا نيافتنـد بـه    يافتند بدان عمل كنند و هر چـه را در كتـا  عاص قرشى در كتاب خدا 
  .آور، نه تفرقه انداز، رو كنندسنت عادل وحدت 

انـد كـه    گرفتـه يثاق و پيمان و از مردم اطمينان حكمان از على و معاويه و دو سپاه م
پيمان و ميثاق خـدا  . استاست و امت در كار حكيمت يارشان  جانشان و كسانشان در امان

ايم و حكم آنها بـر مؤمنـان    ما ملتزم اين نامه. بر مؤمنان و مسلمانان هر دو گروه مقرر است
و  و كسانشان و اموالشان، حاضرشان و غايبشان قرين امن  هر كجا روند جانهاشان. نافذ است

  .استقامت باشد و سالح در ميان نيايد
بن قيس و عمرو بن عاص به پيمان و ميثاق خدا ملتزمند كه ميان ايـن امـت    عبداهللا

  .حكميت كنند و آنرا به جنگ و تفرقه باز نبرند كه عصيان كرده باشند
  .مدت حكميت تا رمضان است

از دو حكم بميـرد، اميـر   اگر يكى . اگر خواهند آنرا عقب اندازند برضايت عقب اندازند
  .آن گروه بجاى وى برگزيند و بكوشد كه اهل عدالت و انصاف باشد

محل حكميت كه در آنجا حكميت كنند جايى فيما بين مـردم كوفـه و مـردم شـام     
  .اگر دو حكم مقرر كنند و بخواهند هيچكس در آنجا جز آنكه بخواهند حضور نيابد. باشد

گيرند و شهادت آنها را دربـاره مضـمون ايـن نامـه     دو حكم هر كه را بخواهند شاهد 
شاهدان بر ضد كسى كه مضمون اين نامه را واگذارد و از آن بگردد و سـتم كنـد   . بنويسند

  .جوييم خدايا از تو بر ضد كسى كه مضمون اين نامه را واگذارد يارى مى. يارى كنند
بن قيس همـدانى و  بن عباس و سعيد  عبداهللاز ياران على، اشعث بن قيس كندى و 

بن طفيـل   عبداهللابن معجل عجلى و حجر بن عدى كندى و  عبداهللاوقاء بن سمى بجلى و 
عامرى و عقبة بن زياد حضرمى و يزيد بن حجيه تيمى و مالك بـن كعـب همـدانى شـاهد     

  .شدند
از ياران معاويه نيز ابو االعور سلمى، عمرو بن سفيان، و حبيب بـن مسـلمه فهـرى و    

ارث زبيدى و زمل بن عمرو عذرى و حمزة بن مالك همدانى و عبـد الرحمـان   مخارق بن ح
بن ابى سـفيان  علقمة بن يزيد انصارى و عتبة  بن خالد مخزومى و سبيع بن يزيد انصارى و

  »و يزيد بن حر عنسى
دست راستم «: وقتى مكتوب را نوشتند، اشتر را به شهادت خواندند گفت: عمارة بن ربيعه جرمى گويد

من جدا شود و دست چپم سودم ندهد اگر در اين مكتوب، خط صلح يا متاركه رقم زنم، مگـر بـه حجـت    از 
  »ر نبوديد كه بناحق اتفاق كرديد؟پروردگارم از گمراهى دشمن يقين ندارم؟ مگر نزديك ظف

  ».بريم حق ديدى بيا كه از تو نمىبه خدا نه نزديك ظفر بودى نه نا«: اشعث بن قيس بدو گفت
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ام، خدا عز و جـل بـه    بله بخدا در دنيا به سبب دنيا و در آخرت به سبب آخرت از تو بريده: گفتاشتر 
  ».آنهايى و نه خونت محترمتر است شمشير من خون كسانى را ريخت كه به نزد من نه بهتر از

  ».بر بينى او خاكستر ريخته بودندآن مرد يعنى اشعث را ديدم كه گويى «: عماره گويد
خواندند تـا   داد كه مى خواند و به آنها نشان مى اشعث مكتوب را ببرد و براى كسان مى: گويدابو حباب 

  .بر گروهى از بنى تميم گذشت كه عروة بن اديه، برادر بالل، با آنها بود و مكتوب را برايشان خواند
» اسـت كنيد، حكميت خـاص خد  چگونه مردان را در كار خدا عز و جل حكم مى«: عروة بن اديه گفت

يارانش بانگ زدند كـه دسـت نگهـدار و او    . آنگاه با شمشير حمله برد و ضربتى سبك به كفل اسب اشعث زد
بازگشت و قوم اشعث و بسيار كسان از مردم يمن بخاطر اشعث خشم آوردند و احنـف بـن قـيس سـعدى و     

عذر خواهى كردنـد  معقل بن قيس رياحى و مسعر بن فدكى و بسيار كس از بنى تميم پيش اشعث رفتند و 
  .كه پذيرفت و گذشت كرد

كـرد و   يكى از طايفه اود بنام عمرو، پسر اوس، در صفين همراه على جنگ مى«: بن اودى گويد عبداهللا
  .جزو اسيران بسيار به اسارت معاويه در آمد

  »اينان را بكش«: عمرو بن عاص گفت: گويد
برادر ما را به «: فتنداود پيش وى رفتند و گ آنگاه بنى» تو خال منى، مرا مكش«: عمرو بن اوس گفت

  ».ما ببخش
نيـاز اسـت و اگـر دروغگـو      اگر راستگو باشد از شفاعت شما بىولش كنيد، بجان خودم «: معاويه گفت

  ».د شفاعت او بكار نيايدباش
  ».ما و طايفه اود خويشاوندى نبودام بخدا ميان  از كجا من خال تو شده«: آنگاه به عمرو گفت

  »گر بگويم و درست باشد در امانم؟ا«: گفت
  »آرى«: گفت
  ».ر خدا صلى اهللا عليه و سلم بوددانى كه ام حبيبه دختر ابو سفيان همسر پيمب مى«: گفت
  »آرى«: گفت
  »و تو برادر اويى پس تو خال منى من پسر اويم«: گفت
  ».تو نبود كه متوجه اين نكته شودپدرت خوب، در اين جمع يكى جز «: گفت

  ».نياز است آزادش كنيد عت شما بىوى از شفا«: نگاه به اوديان گفتآ
على در جنگ صفين اسير بسيار گرفته بود كه آزادشان كرد و پيش معاويه آمدند، عمـرو  : شعبى گويد

اگر «: وقتى اسيرانشان آزاد شد به عمرو گفت. گفته بود اسيران را بكش به او كه اسيران بسيار گرفته بود مى
» اند بينى كه اسيران ما را آزاد كرده اسيران به راى تو كار كرده بوديم كار زشتى كرده بوديم، مگر نمى درباره

  .و بگفت تا همه اسيرانى را كه گرفته بود آزاد كنند
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كارى كرديد كه نيرويى را متزلزل كرد «: در جنگ صفين على به كسان گفت: گويد عبداهللاجندب بن 
بوديد و دشمنتان از تسلط شما بيمناك بود و   تى و ذلت آورد وقتى شما تفوق يافتهو قدرتى را بيفكند و سس

ها كردند و شما  ها را بر نيزه كشتار در آنها افتاد و رنج شكست را احساس كردند، از روى مكر و خدعه مصحف
ماننـد شـما نيـز    را به مضمون آن خواندند كه از خويش بدارندتان و جنگ را قطع كنند و در انتظار حوادث ب

  ».يد و از در مĤل انديشى در آييدبخدا گمان ندارم پس از اين توفيق ياب. نرمى و اغماض كرديد
مكتوب حكميت ميان على و معاويه، چنانكه گويند روز چهار شنبه، سيزده روز رفته از : ابو جعفر گويد

مضان به محـل حكمـان در دومـة    صفر سال سى و هفتم هجرت، نوشته شد و بنا شد على و معاويه در ماه ر
  .الجندل آيند و هر كدام چهار صد كس از پيروان و ياران خويش را همراه داشته باشند

بشنويد و «: صعصعة بن صوحان در اثناى جنگ صفين وقتى اختالفات كسان را ديد گفت: زهرى گويد
معاويه غلبه يابد به هـيچ گفتـه حقـى    به خدا اگر على غلبه يابد چون ابو بكر و عمر خواهد بود و اگر : بدانيد

  ».گردن ننهد
مردم شام مصحفهاى خويش را گشودند و كسان را به مندرجات آن خواندنـد و مـردم دو   : زهرى گويد

اشعرى را برگزيدنـد و مـردم شـام     ابوموسىمردم عراق . عراق دچار مهابت شدند و كار را به حكمان سپردند
ر بر حكمان قرار گرفت مردم پراكنده شدند كه مقرر شده بود هر چه را عمرو بن عاص را برگزيدند و چون كا

الجنـدل   ننـد و در دومـة  قرآن برداشته بردارند و هر چه را قرآن فرو نهاده فرو نهند و براى امت محمد برگزي
  ».ند سال بعد در اذرح فراهم آيندفراهم آيند و اگر فراهم نشد

فت آوردند و قيام كردند و اين نخستين مرحلـه ظهـور ايـن    و چون على روان شد حروريان مخال: گويد
فرقه بود كه به على اعالم جنگ كردند و معترض شدند كه چرا بنى آدم را در كار خدا عـز و جـل حكميـت    

  .داده و گفتند كه حكميت خاص خداست سبحانه، و جنگ انداختند
حاضران بود، حكمـان كـس     و جمعو چون حكمان در اذرح فراهم آمدند مغيرة بن شعبه نيز جز: گويد

بن زبير فرستادند كه با مردم بسيار بيامدند، معاويـه نيـز بـا مـردم      عبداهللابن عمر بن خطاب و  عبداهللاپيش 
مغيرة بن شعبه با تنى چند از مردم صاحب رأى قريش . شام بيامد اما على و مردم عراق از آمدن دريغ كردند

  »اند يا اختالف دارند؟ همسخن شدهريقى بداند كه آيا حكمان تواند بط به نظر شما كسى مى«: گفت
  »بداند گمان نداريم كسى اين را«: گفتند
  ».ها سخن كنم اين را خواهم دانستبخدا اگر به خلوت با آن«: گفت
به اين سؤال من پاسخ  عبداهللاى ابو «: آنگاه پيش عمرو بن عاص رفت و سخن آغاز كرد و گفت: گويد

بده كه راى تو درباره ما گروه كناره گرفتگان چيست كه ما در كار جنگ كه براى شما روشن بوده به ترديـد  
  ».و بجاى باشيم تا امت فراهم آيدافتاديم و چنان ديديم كه تأمل كنيم 

  ».كارانايد و پيش روى بد ان بودهبه نظر من شما گروه كناره گرفتگان پشت سر نيك«: گفت
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رفت و سخنانى را كه با عمرو گفته بود با او نيز  ابوموسىمغيره بيش از اين چيزى از او نپرسيد و پيش 
  .بگفت

  ».تر بود و ذخيره مسلمانان بوديدبنظر من راى شما از همه كسان روشن«: گفت ابوموسى
يش را كه با آنها چنـان  مغيره بيش از اين چيزى از او نپرسيد و برفت و آن گروه صاحب راى قر: گويد

  ».ن دو كس بر يك چيز اتفاق نكننداي«: گفته بود بديد و گفت
به نظر مـن نخسـتين    ابوموسىاى «: و چون حكمان فراهم آمدند و سخن كردند عمرو بن عاص گفت

  ».نادرستى مردم نادرست حكم كنيم حكم حق اينست كه درباره درست پيمانى مردم درست پيمان و
  »چگونه؟« :گفت ابوموسى

بـا آنهـا نهـاده بـوديم      اى كـه  مگر ندانى كه معاويه و مردم شام به هنگام وعـده «: عمرو بن عاص گفت
  »اند؟ آمده

  »چرا؟«: گفت
  ».اين را بنويس«: گفت

  .اين را نوشت ابوموسىو 
گـر  توانى يكى را نام ببرى كه كار اين امت را عهده كند نام ببر كـه ا  اگر مى ابوموسىاى «: عمرو گفت

  ».كنى و گر نه تو از من پيروى مىكنم  پيروى تو ميسر باشد پيروى تو مى
  »برم بن عمر را نام مى عبداهللا«: گفت ابوموسى

  ».عمر از جمله كناره گرفتگان بودبن  عبداهللا«: گويد
  ».برم يه بن ابى سفيان را نام مىمن معاو«: عمرو گفت

 ابوموسـى . همچنان كه در مجلس خويش بودند كار را به سر بردند، آنگـاه ميـان كسـان آمدنـد    : گويد
ذي آَتينـاه آياتنـا   «: من مثال عمرو را چون كسانى يافتم كه خداى عز و جل گويد«: گفت  و اتْلُ عَليِهم َنبأَ الـَّ

  »175: 7فَانْسلَخَ منْها 
  .و از آن بدر شد براى آنها بخوان داديم) تعليم(خويش را بدو  هاى حكايت كسى را كه آيه: يعنى

را مانند كسى يافتم  ابوموسىاى مردم من مثال «: ساكت شد عمرو سخن كرد و گفت ابوموسىو چون 
  »5: 62أَسفاراً  يحملُ مثَلُ الَّذينَ حمُلوا التَّوراةَ ُثم َلم يحمُلوها كَمثَلِ اْلحمارِ«: كه خدا عز و جل گويد

خـر اسـت كـه كتابهـا       حكايت آن كسان كه به تورات مكلف شدند اما تحمل آن نكردنـد چـون  : يعنى
  .بردارد

  .آنگاه هر كدامشان مثلى را كه براى يار خود گفته بود به واليات نوشتند
چنانكه بايد، شبانگاه معاويه ميان كسان به سخن ايستاد و ثناى خدا جل ثناؤه گفت، : ابن شهاب گويد

  ».خواهد سخن كند بيايد هر كه مى«: آنگاه گفت
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خواستم بگويم كسانى در اين باب سخن خواهند كرد كه بر سر  آماده شدم و مى: بن عمر گويد عبداهللا
اند، آنگاه بيم كردم سخنى گويم كه موجب تفرقه جماعت يا ريخـتن خـون شـود يـا      اسالم با پدر تو جنگيده

و آنچه را خدا عز و جل در بهشت وعده داده خوشتر داشتم و چون به منزل خويش باز سخنى ناصواب گويم 
  »معاويه سخن كرد چرا سخن نكردى؟ وقتى«: آمدم حبيب بن مسلمه پيش من آمد و گفت

خواستم سخن كنم اما بيم كردم سخنى گويم كه موجب تفرقه جماعـت شـود يـا سـخنى      مى«: گفتم
  ».داده بود خوشتر داشتم ا در بهشت وعدهناصواب گويم و آنچه را كه خد
  »مصون ماندى«: حبيب بن مسلمه گفت

از آن پس كه مكتوب نوشته شد به على گفتند كه اشتر مضمون مكتوب : فضيل بن خديج كندى گويد
  .پذيرد، راى وى اينست كه با قوم مخالف جنگ بايد كرد را نمى

نداشتم كه شما رضايت دهيد و چون بدين كار اصرار به خدا من نيز راضى نبودم و خوش «: على گفت
ام بازگشت از پس رضايت و تغيير راى از پس قبول روا نيست مگر  كرديد رضايت دادم، اينك كه رضايت داده

آنكه عصيان خدا عز و جل كنند و از كتاب وى تجاوز كنند كه بايد با هر كه فرمان خـدا را وا گـذارد جنـگ    
تر دستور مرا وا گذاشته و از خط من بدر رفته او چنين كسى نيست و نگـران نيسـتم   كنيد، اينكه گفتيد اش

بيـنم در ايـن    ديـد كـه مـن مـى     كه چنين كند، اى كاش ميان شما يكى مانند او بود كه دشمن را چنان مى
د بـه اسـتقامت آيـد، از آنچـه كرديـ       صورت زحمت شما برايم آسان بود و اميد داشتم كه چيزى از انحرافتان

  :منعتان كردم اما نافرمانى كرديد و من و شما چنان بوديم كه مرد هوازنى گويد
  ام كه اگر من از گروه غزيه«

  گمراه شود من نيز گمراه شوم
  »اگر رشاد يابد من نيز رشاد يابمو 

  ».نان ما جز آنچه تو كردى نكرديماى امير مؤم«: جمعى از ياران وى گفتند: گويد
قتى گفتند دست از جنگ بداريـد پذيرفتيـد؟ دربـاره حكميـت پيمـان محكـم       آرى ولى چرا و«: گفت

  ».ارم ان شاء اهللا بضاللت نيفتيدايم و اميدو كرده
مكتوب در ماه صفر بود و موعد در رمضان، به فاصله هشت ماه، كه حكمان فـراهم آينـد، آنگـاه    : گويد

  .ا ميان كسان نداى رحيل دادمردم كشتگان خويش را به خاك سپردند و على، يك چشم را بگفت ت
وقتى از صفين بازگشتيم راه ديگر گرفتيم بجز راهى كه آمده بوديم، بر ساحل فرات راه : جندب گويد 

دشت گرفتيم تا به هيت رسيديم، آنگاه براه صندودا رفتيم، طايفه بنى سعد بن حزام انصار به استقبال علـى  
هـاى   گذرانيد، روز بعد با وى برفتيم تا از نخيله گذشتيم و خانه آمدند و گفتند آنجا فرود آيد كه شب را آنجا

اش نمودار بود،  اى نشسته بود و نشان بيمارى بر چهره كوفه نمودار شد، پير مردى را ديديم كه در سايه خانه
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يم ما نيز سالمش گفتيم و جوابى نكو داد كه دانست. على پيش رفت، ما نيز همراه وى بوديم، و باو سالم گفت
  .على را شناخته است
  »بينم از چيست؟ از بيماريست؟ مى ات را دگرگون رنگ چهره«: على بدو گفت

  »آرى«: گفت
  »شايد از آن آزرده خاطرى؟«: گفت
  ».م اين بيمارى به تن ديگرى باشدخواه نمى«: گفت
  »بى كه در مقابل آن انتظار دارى؟به خاطر توا«: گفت
  »آرى«: گفت
  »گناهان خويش خوشدل باش، كيستى؟ پروردگار و بخششاز رحمت «: گفت
  »صالح پسر سليم«: گفت
  »از كدام قبيله؟«: گفت
  ».سليم بن منصورماصلم از طايفه سالمان است از قبيله طى، اما وابسته بنى «: گفت
گ ا با ما در اين جنسبحان اهللا نام خودت و نام پدرت و انتسابت و وابستگيت بسيار نيكوست آي«: گفت

  »حضور داشتى؟
  ».بينى بازم داشت آنرا بر من مى خواستم، اما ضعف تب كه نشان بخدا نه، حضور نداشتم، مى«: گفت
بر ضعيفان و بيماران و كسانى كه خرج راه ندارند سختى نيست به شرط آنكه نيكخواه خـدا و  «: گفت

ست، به من بگو كه مردم درباره آنچه پيمبر او باشند، براى نيكوكاران زحمتى نيست و خدا آمرزگار و رحيم ا
  »گويند؟ ا و مردم شام بوده چه مىميان م

بعضيشان از آنچه ميان تو و آنها رفته خوشدلند، اينان مردم بددلند، بعضى ديگـر از آنچـه رخ   «: گفت
  ».اطرند و اينان نيكخواهان تواندداده دلگير و آزرده خ

، خدا اين بيمارى را كفاره گناهان تو كند كه بيمـارى  راست گفتى«: على رفتن آغاز كرد و گفت: گويد
كند كه پاداش در گفتار است و عمل به دست و پاى، و خدا جـل ثنائـه    پاداش ندارد اما گناه بنده را پاك مى

  ».برد بندگان خويش را به بهشت مىبه سبب نيت پاك و باطن خوب جمعى فراوان از 
او بر خورد و نزديك آمد   بن وديعه انصارى به عبداهللاه بود كه آنگاه على برفت و چندان دور نشد: گويد

  »گويند؟ ردم درباره كار ما چه مىاى م آنچه شنيده«: و سالم گفت و با وى همراه شد على گفت
و «: اند، چنانكه خدا عز و جـل فرمـوده   اند و بعضى ديگر آنرا خوش نداشته بعضى آنرا پسنديده«: گفت

  »كه پروردگارت رحمتشان كرده باشدهند بود جز آنها پيوسته در اختالف خوا
  »ست؟گفتار مردم صاحب راى در اين باب چي«: گفت
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اى اسـتوار   على جمعى فراوان داشت كه پراكنـده كـرد و قلعـه   : گويند سخنشان اينست كه مى«: گفت
ا بـه تفرقـه داده فـراهم    داشت كه به ويرانى داد، تا كى آنچه را ويران كرده بنيان تواند كرد؟ و تا كى آنچه ر

تواند كرد؟ اگر وقتى كه كسانى عصيان او كردند با جمع مطيعان خويش رفته بود و جنگيده بود تا ظفر يابد 
  ».شته شود كارى دور انديشانه بوديا ك

من ويران كردم يا آنها ويران كردند؟ من تفرقه آوردم يا آنهـا تفرقـه آوردنـد؟ امـا اينكـه      «: على گفت
اند اگر وقتى كسان عصيان او كردند با جمع مطيعان خود رفته بود و جنگيده بود تا ظفر يابد و يا كشته  گفته

. رغبـت بـودم و از مـرگ بـاك نداشـتم      شود كارى دور انديشانه بود، به خدا از اين غافل نبودم، بـه دنيـا بـى   
بـن   عبـداهللا خواستم عمل كنم اما ديدم اين دو، يعنى حسن و حسين، پيشدستى كردند و اين دو يعنـى   مى

اهللا  شوند نسل محمد صـلى  جعفر و محمد بن على از من پيش افتادند و بدانستم اگر حسن و حسين كشته
كشته شوند و دانستم كه اگر بخاطر مـن نبـود ايـن دو     شود و دقت كردم و نخواستم عليه و سلم منقطع مى

 رفتند به خدا اگر پس از اين با آنهـا ديـدار كـنم در    بن جعفر، پيش نمى عبداهللاكس، يعنى محمد بن على و 
  »اردوگاه يا در خانه نخواهد بود

  .مپس از آن برفتيم و از محل بنى عوف گذشتيم و سمت راست خويش هفت يا هشت گور ديدي: گويد
  »اين گورها چيست؟«: على گفت

اى امير مؤمنان پس از رفتن تو خباب بن ارت در گذشت و وصيت كرد «: قدامة بن عجالن ازدى گفت
كردند، پس او را در زمين باز بـه   ها به گور مى كه در زمين باز، به گور شود كه پيش از اين كسان را در خانه

  ».ر شدندنيز در مجاورت او به گو گور كردند و كسان
خدا حباب را رحمت كند كه به رغبت مسلمان شد و به رضايت هجرت كرد و در زنـدگى  «: على گفت

  ».كند ها ديد، خدا پاداش كسى را كه كار نيكو كرده باشد تباه نمى جهاد كرد و در تن خويش بليه
مؤمن و مسلمان كه اهل سالم بر شما اى مردان و زنان «: آنگاه بيامد تا بر گورها بايستاد و گفت: گويد 

شويم، خدايا ما و آنها  ايد و ما نيز بزودى به شما ملحق مى ديار وحشتيد و جايگاه خلوت، شما پيش از ما رفته
  ».رز و به عفو خويش از ما در گذررا بيام

خيزيد و  برد كه از آنجا برمى حمد خداى را كه شما را از خاك آفريد و به آنجا بازتان مى«: سپس گفت
خوشا آنكه معاد را به ياد داشته باشد و براى روز حساب عمل كند و به مقدار كفـاف  . شويد ر آن محشور مىب

  ».ود باشدقناعت كند و از خدا عز و جل خشن
  ».ها در آييد ميان اين خانه«: فتآنگاه برفت تا مقابل كوچه ثوريان رسيد و گ: گويد

ايـن صـداها   «: گفـت  .على بر طايفه ثوريان گذشت و صداى گريه شنيد: بن عاصم فائشى گويد عبداهللا
  »چيست؟

  »گريند بر كشتگان صفين مى«: گفتند
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انـد مقـام    كشته شدهاند و  اند و بمنظور خدا جنگيده دهم كه آنها كه پايمردى كرده شهادت مى«: گفت
  ».شهادت دارند

برفت تـا بـه شـباميان      داى گريه شنيد و همان سخن گفت، سپسآنگاه به فائشيان گذشت و ص: گويد
: گذشت و سر و صداى بسيار شنيد و آنجا توقف كرد، حرب بن شرحبيل شبامى پيش وى آمـد، علـى گفـت   

  »داريد؟ ز اين گريستن بازشان نمىاند چرا ا زنانتان بر شما چيره«
بود اين كار شدنى بود ولى از ايـن طايفـه    اى امير مؤمنان اگر يك خانه يا دو خانه يا سه خانه«: گفت

گرييم و از سـرانجام   اى نيست كه در آنجا گريه نباشد، ما مردان نمى يكصد و هشتاد كس كشته شده و خانه
  ».اند نباشيم كه به شهادت رسيده آنها خرسنديم و چرا خرسند

  ».تگان و مردگان شما را رحمت كندخدا كش«: على گفت
  .رفت و او سوار بود راه على مىشرحبيل به هم: گويد

باز گرد كه پياده رفتن كسى مانند تو با كسى همانند «: آنگاه گفت. و توقف كرد» باز گرد«: على گفت
  »من مايه فتنه زمامدار است و ذلت مؤمن

آنگاه برفت تا به ناعطيان رسيد كه بيشترشان عثمانى بودند و شنيد كه يكى از آنها بنام عبد الرحمـان  
و چون على » .برفت و بى هيچ نتيجه باز آمد. بخدا على كارى نكرد«: گفت يزيد از ناعطيان بنى عبيد مى پسر

  .را بديدند آشفته شدند
  ».اند بينم كه همگى دچار شئامت نشده جمعى را مى«: على گفت

گـاه شـعرى   آن» كسانى كه هم اكنون از آنها جدا شديم بهتر از اينان بودنـد «: آنگاه به ياران خود گفت
  :باين مضمون خواند

  اى به تو رسد آنست كه چون بليه يار تو«
  ز غم تو غمين باشدپيوسته ا

  و آن نيست كه اگر كارت آشفته شديار ت
  »پيوسته ترا مالمت كند

  .گفت تا وارد قصر شد آنگاه برفت و پيوسته نام خدا عز و جل مى: گويد
يـاران بودنـد و چـون بـاز      رفتند، دوستان و صفين مىوقتى كسان با على سوى : عمارة بن ربيعه گويد
همينكه اردوگاه صفين را ترك كردند، سخن حكميت در ميان افتاد، همه راه با . گشتند دشمنان شده بودند

اى دشـمنان  «: گفتنـد  خوارج مـى . زدند گفتند و تازيانه به يك ديگر مى هم مناقشه داشتند، به هم ناسزا مى
از امـام مـا جـدا    «: گفتند جمعى ديگر مى. »جل سستى كرديد و به حكميت تن داديد در كار خدا عز و! خدا
  ».د و جماعتمان را پراكنده كرديدشدي
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و چون على وارد كوفه شد با وى نيامدند، به حرورا رفتند و دوازده هزار كس از آنها آنجـا فـرود   : گويد
بن كوا يشكرى،  عبداهللاى است و پيشواى نماز آمدند و مناديشان ندا داد كه ساالر جنگ شبث بن ربعى تميم

  .پس از فيروزى كار به شورى خواهد بود و بيعت با خدا عز و جل و امر به معروف و نهى از منكر

   فرستادن على جعدة بن هبيره را به خراسان

  .در همين سال چنانكه گويند على بن ابى طالب جعدة بن هبيره را به خراسان فرستاد
جعدة بن هبيره مخزومى را سوى خراسان فرستاد كـه تـا   . وقتى على از صفين باز گشت: شعبى گويد

جعده پيش على باز آمد كه خليدة بن قره يربـوعى  . ابر شهر رفت كه مردم كافر شده بودند و مقاومت كردند
دو دختر از . ندخليده مردم نيشابور را محاصره كرد تا به صلح آمدند، مردم مرو نيز با وى صلح كرد. را فرستاد

شاهزادگان بدست وى افتاد كه به امان تسليم شده بودند و آنها را پيش على فرستاد كه گفت مسلمان شوند 
  .و شوهرشان دهد

  ».دو پسران خود را شوهران ما كن«: گفتند
  »كنى آنها را به من ده كه اين حرمتى است كه با من مى«: يكى از دهقانان گفت. اما على نپذيرفت

پس . داد گسترد و در ظرف طال غذا مى دو دختر را بدو داد كه پيش وى بودند و ديبا برايشان مى على
  .از آن سوى خراسان باز گشتند

   كناره گيرى خوارج از على و ياران وى و باز آمدنشان

و  در اين سال خوارج از على و ياران وى كناره گرفتند، پس از آن على با آنها سخن كرد كه باز آمدنـد 
  .وارد كوفه شدند

وقتى على به كوفه آمد و خوارج از او جدا شدند شـيعيان پـيش علـى رفتنـد و     : عمارة بن ربيعه گويد
ما دوستان كسى هستيم كه با وى دوسـت باشـى و دشـمنان كسـى     . گيريم بيعت دوم به گردن مى«: گفتند

  ».من باشىهستيم كه با وى دش
مـردم شـام بـا معاويـه بـر      : دويـد  بان مسابقه در راه كفر مىشما و مردم شام چون اس«: خوارج گفتند

كنيد كـه دوسـتان كسـى هسـتيد كـه بـا وى        اند، و شما با على بيعت مى خوشايند و ناخوشايند بيعت كرده
  ».كسى هستيد كه با وى دشمن باشد دوست باشد و دشمنان

ى اهللا عليه و سلم با على بيعت ما بر كتاب خدا عز و جل و سنت پيمبر صل«: زياد بن نضر به آنها گفت
ايم ولى چون شما مخالفت وى كرديد شيعيان وى بيامدند و گفتند ما دوستان كسى هستيم كه بـا وى   كرده

دوست باشى و دشمنان كسى هستيم كه با وى دشمن باشى چنـين كـرديم از آن رو كـه وى قـرين حـق و      
  ».كننده و رود گمراه است و گمراههدايت است و هر كه به خالف ا
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در كار جواب و مخاصمه با آنها شتاب مكن تـا  «: على، ابن عباس را پيش خوارج فرستاد و گفت: گويد
ابن عباس سوى آنها رفت كه پيش آمدند و با وى سخن كردند، صبر نكرد و به گفتگو پرداخت و » .من بيايم

قِ   إِنْ«: اعتراضى داريد كه خدا عز و جل فرموده  بر كار حكميت چه«: گفت : 4اهللا بينَهمـا  يرِيدا إِصالحاً يوفـِّ
35«  

  .اگر خواهان صلح باشند خدا ميانشان وفاق آرد در كار امت نيز چنين بايد: يعنى
گوييم چيزى كه خدا حكم آنرا به عهده كسان نهاده و فرموده در آن نظـر كنيـد و بـه     ما مى«: گفتند

اما آنچه حكم كرده و مقرر داشـته بنـدگان حـق    . ه كسان استاصالح آريد چنانكه خدا دستور داده مربوط ب
نـدگان  درباره زناكار حكم كرده كه صد تازيانه بزنند و درباره دزد كه دستش ببرنـد و ب . نظر درباره آن ندارند

  ».حق نظر درباره آن ندارند
  1»ز شما درباره آن حكميت كننددو عادل ا: خداى عز و جل گويد«: ابن عباس گفت

ره خون مسلمانان هماننـد  حكميت درباره شكار و اختالف ميان زن و شوهر را با حكميت دربا«: دگفتن
  »كنى؟ مى

اين آيه ميان ما و تو باشد اما عمرو بن عاص كه تا ديروز با ما «: به ابن عباس گفتيم: گفتند خوارج مى
است پس ما عادل نيستيم كه با  اگر او عادل ريخت به نظر تو عادل است؟ كرد و خونهاى مان را مى جنگ مى

ايد، حكم خدا عز و جل دربـاره معاويـه و يـاران     شما در كار خدا مردان را حكميت داده. ايم كرده او جنگ مى
پيش از اين مـا بكتـاب خـدا عـز و جـل دعوتشـان كـرديم كـه         . وى مقرر است كه كشته شوند يا باز گردند

ى نوشتيد و قرار متاركه و گفتگو نهاديد، امـا از وقتـى سـوره    سپس شما ميان خودتان و او مكتوب. نپذيرفتند
برائت نازل شده خدا عز و جل گفتگو و متاركه ميان مسلمانان و كافران پيكار جو را منع كرده مگر آنهـا كـه   

  ».به جزيه دادن گردن نهاده باشند
رانشان بيشتر جمـع  س ببين پيش كداميك از«: على زياد بن نضر را پيش خوارج فرستاد و گفت: گويد

  .روند زياد ديد و باو خبر داد كه بيشتر از همه پيش يزيد بن قيس مى» .شوند مى
پس على سوى خوارج رفت و وارد سرا پرده يزيد بن قيس شد و آنجا وضو كرد و دو ركعت نماز كرد و 

: اشـتند و گفـت  آنگاه پيش خوارج رفت كـه بـا ابـن عبـاس مناقشـه د     . او را به امارت اصفهان و رى گماشت
  »مت كند مگر ترا منع نكرده بودم؟گفتگو و با آنها را بس كن، خدايت رح«

خـدايا هـر كـه در    «: آنگاه على سخن كرد و حمد خدا گفت و ثناى وى را بر زبان آورد و گفـت : گويد
خـرت  اينجا پراكندگى آرد به روز رستاخيز پراكنده تو باشد و هر كه اينجا سـخن كنـد و آشـفتگى آرد در آ   

  »پيشواى شما كيست؟«: آنگاه گفت» تر باشد كورتر و گمراه
  ».ابن كوا«: گفتند

                                                           

 95 :5 .يحكم به ذوا عدل منكم. 1
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  »ايد؟ چرا به مخالفت ما برخاسته«: على گفت
  »به سبب حكميت صفين«: گفت
دانيد كه وقتى مصحفها را باال بردند و گفتيد كـه دعـوت بـه كتـاب خـدا را       شما را به خدا مى«: گفت

ام و آنهـا   شناسم كه در كودكى و بزرگى مصاحبشان بوده قوم را بهتر از شما مىپذيريم، گفتم كه من اين  مى
اند و بدترين مردان، در كار حق و درست خويش استوار باشيد كه ايـن   ام كه بدترين كودكان بوده را شناخته

 .پـذيريم  نهـا مـى  نـه، از آ : اند، اما رأى مرا نپذيرفتيـد و گفتيـد   قوم مصحفها را از روى نفاق و خدعه باال برده
كنيد، بياد داشته باشـيد و چـون بـر پـذيرفتن كتـاب اصـرار        گفتمتان كه سخن مرا و اينكه نافرمانى من مى

ناچيز . كند دارد زنده بدارند و آنچه را قرآن ناچيز مى كرديد با حكمان شرط نهاديم كه آنچه را قرآن زنده مى
جـز ايـن كننـد از    كنـد مخالفـت كنـيم، اگـر      ن حكم مـى توانيم با حكميتى كه به حكم قرآ بدارند و ما نمى

  ».حكمشان بيزاريم
  »بما بگو آيا اين عدالت است كه مردان در كار خونها حكميت كنند؟«: گفتند
ايم، قرآن خطى است مكتوب ميان دو جلـد كـه    ايم قرآن را حكم كرده ما مردان را حكم نكرده«: گفت
  »كنند مىكند و مردان از آن سخن  سخن نمى

  »را ميان خودت و آنها مدت نهادى؟بما بگو چ«: گفتند
براى آنكه جاهل بداند و عالم تحقيق كند، شايد خدا عز و جل در اين متاركه كار اين امت را به «: گفت

  .و آنها همگى به كوفه آمدند: گويد» .صالح آرد، خدايتان رحمت كند به شهر خودتان بياييد
گويند به على  رحمان بن جندب ازدى نيز از پدر خود چنين آورده اما خوارج مىعبد ال: ابو مخنف گويد

گويى، ما چنان بوديم كه گفتى و چنان كرديم كه ياد كردى، ولى مـا كـافر شـديم و بـه      راست مى«: گفتيم
» .لفيمپيشگاه خدا عز و جل توبه آورديم، تو نيز مانند ما توبه كن تا با تو بيعت كنيم و گر نه همچنـان مخـا  

كنيم كـه خـراج گرفتـه شـود و      وارد شهر شويد، شش ماه صبر مى«: آنگاه با على بيعت كرديم و به ما گفت
  ».دان كنيم كه دروغ گفته رويم و بگفته آنها اعتنا نمى مركبها چاق شود آنگاه سوى دشمن مى

اويه مطابق قرار مع«: معن بن يزيد سلمى به سبب تأخير در كار حكميت، پيش على آمد و گفت: گويد
زيرا . على بگفت تا كار حكميت انجام شود» .عمل كرد، تو نيز عمل كن، بدويان بكر و تميم رأى ترا نگردانند

  .كردند قرار شده بود كه حكمان هر كدام با چهار صد كس سوى دومة الجندل روند وقتى صفين را ترك مى
افت به اصرار پسرش، عمر، به اذرح آمـد، امـا   بگفته واقدى، سعد با كسان ديگر به نزد حكمان حضور ي

  .پشيمان شد و از بيت المقدس به آهنگ عمره احرام بست
  .در اين سال حكمان اجتماع كردند

   سخن از خبر اجتماع حكمان
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 عبـداهللا على چهار صد كس را به ساالرى شريح بن هانى حارثى روانه كـرد،  : زياد بن نضر حارثى گويد
. اشعرى نيز با آنها بود ابوموسىاد كه پيشواى نماز بود و كارهايشان را به عهده داشت، بن عباس را نيز فرست

معاويه نيز عمرو بن عاص را با چهار صد كس از مردم شام فرستاد كه سوى دومة الجنـدل رفتنـد و در اذرح   
  .جاى گرفتند
رفـت و كـس    و مـى  آمـد  نوشـت، فرسـتاده مـى    و چنان بود كه وقتى معاويه به عمرو نامـه مـى  : گويد

آمد، پـيش   پرسيدند، اما وقتى فرستاده على مى دانست چه آورده و چه برده و مردم شام چيزى از او نمى نمى
زدنـد و   داشت حدس و تخمين مـى  آمدند كه امير مؤمنان براى تو چه نوشته، و اگر مكتوم مى ابن عباس مى

  ».مسلما چنين و چنان نوشته است« :گفتند مى
دانـد   آيد و كس نمـى  بينيد كه فرستاده معاويه مى كنيد؟ مگر نمى چرا تعقل نمى«: گفت ىابن عباس م

وز پيش من اما شما هر ر. شود داند چه بود و صدا و سخنى از آنها شنيده نمى رود و كس نمى چه آورده و مى
  ».زنيد حدس و تخمين مى

رث بن هشام مخزومى و عبد الرحمان بن بن زبير و عبد الرحمان بن حا عبداهللابن عمرو  عبداهللا: گويد
  .عبد يغوث زهرى و ابو جهم بن حذيفه عدوى و مغيرة بن شعبه ثقفى جزو جماعت بودند

پدر جان خبر «: عمر بن سعد پيش پدرش رفت كه در صحرا بر سر آبى از بنى سليم بود و گفت: گويد
اند و گروهى از قريش  را حكم كردهاشعرى و عمرو بن عاص  ابوموسىدارى كه در صفين چه گذشت؟ كسان 

اى كه  اى و كارى نكرده اند، تو نيز حاضر شود كه يار پيمبر خدا و جزو شورى بوده نيز به نزد آنها حضور يافته
  »ترى ز همه كسان به خالفت شايستهنداشته باشد، حاضر شو كه ا  اين امت خوش

اى خواهـد بـود كـه در     فتنه: گفت سلم مى چنين نكنم، شنيدم كه پيمبر خدا صلى اهللا عليه و«: گفت
  ».يابم اثناى آن بهترين مردم كسى است كه نهان باشد و پرهيزكار، به خدا هرگز در اين كار حضور نمى

ن رضى اهللا عنـه  ميدانى كه عثما ابوموسىاى «: حكمان همديگر را بديدند، عمرو بن عاص گفت: گويد
  »به ستم كشته شد؟

  »بله«: گفت
  »اولياى او هستند؟ انى كه معاويه و خاندان معاويهد مي«: گفت
  »بله«: گفت
ـ  «: خدا عز و جل گفته: گفت ه كـانَ  و من ُقتلَ مْظُلوماً َفقَد جعْلنا لوليه سْلطاناً َفال يسرِف في اْلَقتْـلِ إِنَّ

  »33: 17مْنصوراً 
روى نكند كه او نصرت  ، اما در كشتن زيادهايم هر كه به ستم كشته شود ولى وى را تسلطى داده: يعنى
  .يافته است
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چه مانعى دارد كه معاويه را كه ولى خون عثمان است بخالفت بـردارى كـه    ابوموسىاى «: آنگاه گفت
اگر بيم دارى كسان گويند كه معاويه را خليفه كرد كـه  . دانى خاندان وى در ميان قريش چنان است كه مى

ولى خون خليفه مظلوم بود و خونخواه وى، سياسـت نكـو و   : حجت دارى كه بگويى اى ندارد در اسالم سابقه
تدبير نكو داشت، برادر ام حبيبه همسر پيمبر صلى اهللا عليه و سلم بود، صحبت پيمبر داشته بـود و يكـى از   

  .اصحاب بود
يچ خليفه ديگر اگر معاويه خليفه شود ترا چنان معتبر كند كه ه«: آنگاه قدرت به او عرضه كرد و گفت

  ».نكرده باشد
گفتى، خالفت را به سبب   اى عمرو، از خدا عز و جل بترس، آنچه درباره اعتبار معاويه«: گفت ابوموسى

خالفـت از آن مـردم   . شـد  دهند، اگر به مقياس اعتبار بود از آن خاندان ابرهة الصباح مى اعتبار به كسى نمى
. دادم آنرا به معتبرترين قرشى دهم به على بن ابى طالـب مـى   خواستم ديندار و صاحب فضيلت است، اگر مى

اينكه گفتى چون معاويه ولى خون عثمان است اين كار را به او بده، من كسى نيستم كه كـار را بـه معاويـه    
اينكه درباره قدرت يافتن من سخن آوردى، بـه خـدا اگـر همـه قـدرت      . دهم و مهاجران نخستين را واگذارم

 اگـر خـواهى  . گيرم دهم و درباره حكم خدا عز و جل رشوه نمى واگذارد خالفت را به او نمىخويش را به من 
  ».نام عمر بن خطاب را زنده كنيم

ام عمـر بـن خطـاب را زنـده     به خدا اگر ميتوانستم ن«: گفت ابوموسىگفته بود كه  ابو خباب كلبى مى
  »كردم مى

كـه  كنـى   يعت كنى چرا با پسر من بيعـت نمـى  خواهى با ابن عمر ب اگر مى«: عمرو بن عاص بدو گفت
  »دانى؟ فضيلت و صالح وى را مى

  »اى پسر تو مردى درست است ولى او را به اين فتنه آلوده«: گفت
دنـدان دار كـه    در خور اين كار مردى اسـت «: عمرو بن عاص گفت: بن عمر گويد عبداهللانافع وابسته  

  ».بخورد و بخوراند
  »توجه كن«: بن زبير بدو گفت عبداهللابن عمر از گفتگو غافل بود، : گويد

اى ابـن عـاص   «: آنگـاه گفـت  » دهم نه بخدا هرگز براى خالفت رشوه نمى«: ابن عمر دقت كرد و گفت
ردند، ها جنگ كردند كار خويش را به تو سـپ  مردم عرب از پس آنكه با شمشيرها همديگر را كوفتند و با نيزه

  ».ا به فتنه باز مبرآنها ر
در غزاى سيستان با شريح بن هانى بودم، به من گفت كه على باو گفته بود : نضر بن صالح عبسى گويد

بهترين مردم به نزد خدا «: گويد كه سخنانى با عمرو بن عاص بگويد، گفته بود وقتى او را ديدى بگو على مى
غم او شود از باطل بيشتر دوسـت دارد اگـر چـه     عز و جل كسى است كه عمل حق را اگر هم مايه كاستى و

بدان متمايل باشد و مايه فزونى او شود، اى عمرو به خدا تو ميدانى كه جاى حق كجاسـت پـس ندانسـتگى    
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اندت  اگر اندك عوضى بدهندت به سبب آن دشمن خدا و دوستان خدا شوى و چنان شود كه آنچه داده  مكن
ائنان و پشتيبان ستمگران مبـاش، بـه خـدا ميـدانم چـه روز پشـيمان       واى تو، پس طرفگير خ. از دست برود

  »ى و براى حكمى رشوه نگرفته بودىكنى كه با مسلمانى دشمنى نكرده بود شوى، بروز مرگ آرزو مى مى
من كـى مشـورت علـى را    «: اش در هم رفت و گفت اين سخنان را با وى بگفتم كه چهره: شريح گويد

  »ام؟ م يا به راى او اعتنا داشتها تور وى بودهام يا پيرو دس پذيرفته مى
اى روسپى زاده، چه مانعى دارد كه نظر سرورت را كه پس از پيمبر پيشواى مسـلمانان اسـت   «: گفتم

  ».كردند ردند و به راى وى كار مىك بپذيرى؟ كسانى كه بهتر از تو بودند يعنى ابو بكر و عمر با او مشورت مى
  ».كند با كسى همانند تو سخن نمى كسى همانند من«: گفت
  »ات با مادر روسپيت؟ ى، پدر سفلهبخاطر كى از من عار دار«: گفتم
  »اى خويش برخاست، من نيز برخاستماز ج«: گويد

را در سـخن   ابوموسىدر دومة الجندل روبرو شدند عمرو  ابوموسىوقتى عمرو و : ابو جناب كلبى گويد
و او » اى و از من بزرگترى، سخن كن تا من سخن كنم ار پيمبر خدا بودهتو ي«: گفت داد، مى كردن تقدم مى

از همه اين كارها مقصودش اين بود كـه وى را پـيش   . را عادت داده بود كه در همه چيز از عمرو پيش گيرد
  .اندازد كه على را خلع كند

است او را بـا معاويـه   در كار خويش و هدفى كه براى آن فراهم آمده بودند، نگريستند، عمرو خو: گويد
بـن   عبـداهللا خواست عمرو را با  ابوموسى. موافق كند كه نپذيرفت، خواست با پسرش موافق كند كه نپذيرفت

  »بمن بگو راى تو چيست؟«: بدو گفتآنگاه عمرو . عمر موافق كند كه نپذيرفت
شورى وا گـذاريم و    راى من اينست كه اين دو مرد را خلع كنيم و كار را در ميان مسلمانان به«: گفت

  ».اى خودشان انتخاب كنندتا هر كه را خواستند بر
  »راى درست اين است«: عمرو گفت

اى ما يكـى  به كسان بگو كه ر ابوموسىاى «: عمرو گفت. آنگاه ميان مردم آمدند كه فراهم شده بودند
  ».ايم شده و همسخن شده

ر گرفته كه اميدوارم خدا عز و جل بوسيله راى من و راى عمر بچيزى قرا«: سخن كرد و گفت ابوموسى
  ».آن كار اين امت را بصالح آرد

  »راست گفت و نكو گفت«: عمرو گفت
  »اى ابوموسى پيش آى و سخن كن«: آنگاه گفت

اگر درباره . واى تو، گمان دارم فريبت داده«: پيش رفت كه سخن كند، ابن عباس گفت ابوموسى: گويد
پيش بينداز كه پيش از تو درباره آن سخن كند و تو پس از او سخن كن كه عمرو ايد او را  چيزى اتفاق كرده
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ميـان مـردم سـخن كنـى      مردى خيانتگر است و بيم دارم كه ميان خودتان با تو موافقتى كـرده و چـون در  
  ».مخالفت كند
و ثناى آنگاه پيش آمد و حمد خدا گفت » ايم ما اتفاق كرده«: مردى كودن بود و گفت ابوموسى: گويد

اى مردم ما در كار اين امت نظر كرديم و بـراى اصـالح كـار و جمـع پراكنـدگى، كـارى را       «: او كرد و گفت
ايم كه على و معاويه را خلع كنيم و امـت بـه ايـن كـار      ايم كه من و عمرو درباره آن متفق شده مناسب ديده

كـنم بكـار    لـى و معاويـه را خلـع مـى    پردازد و هر كس از خودشان را كه خواستند به خالفت بردارند، مـن ع 
  .اين بگفت و به يك سو رفت» .دانيد بخالفت برداريد خودتان بپردازيد و هر كه را شايسته مى

اين، چيزهايى گفت كه شنيديد و يار «: پس از آن عمرو بيامد و حمد خدا گفت و ثناى او كرد و گفت
دارم  خود او خلع كرد، اما يارم، معاويه را بر قرار مى كنم چنانكه خويش را خلع كرد، من نيز يار او را خلع مى

  ».تر است كه او ولى خون عثمان است و خونخواه اوست و از همه كس به مقام وى شايسته
خدايت توفيق ندهد چرا خيانت كردى، مثال تو چون سگ است كه اگـر بـدو حملـه    «: گفت ابوموسى

  ».گرش واگذارى پارس كندكنى پارس كند و ا
  »و چون خر است كه كتابها حمل كندمثل ت«: گفت عمرو

يكى از پسران عمرو به شريح حمله برد و با . شريح بن هانى به عمرو حمله برد و با تازيانه به سرش زد
  .تازيانه او را بزد، مردم برخاستند و آنها را از هم جدا كردند

چـرا عمـرو را بـا تازيانـه زدم، بـا      از هيچ چيز چندان پشيمان نيسـتم كـه   «: گفته بود بعدها شريح مى
  ».مشير نزدم كه كارش را تمام كنمش

  ».مركب خويش نشست و سوى مكه رفت بر آمدند و او بر ابوموسىمردم شام به طلب «: گويد
  .را ملعون بدارد، بيمش دادم و راى درست را گفتم، اما نفهميد ابوموسىخدا راى : ابن عباس گويد

ابن عباس مرا از خيانت اين فاسق بيم داد ولى به او اطمينان كردم و پنداشتم كه «: گفت مى ابوموسى
  ».شمارد نيك خواهى امت مرجح نمى چيزى را بر
آنگاه عمرو و مردم شام پيش معاويه رفتند و به عنوان خالفت به وى سالم گفتند، ابن عبـاس و  : گويد

خدايا «: گفت كرد در قنوت مى شد كه على وقتى نماز صبح مىشريح بن هانى پيش على باز گشتند و چنان 
و » .معاويه و عمرو و ابو االعور سلمى و حبيب و عبد الرحمان بن خالد و ضحاك بن قيس و وليد را لعنت كن

  .كرد چون خبر به معاويه رسيد او نيز در قنوت نماز، على و ابن عباس و اشتر و حسن و حسين را لعن مى
  .ر شعبان سال سى و هشتم هجرت بوداجتماع حكمان د بگفته واقدى

   سخن از خبر خوارج به هنگامى كه على حكم را براى حكميت روانه كرد و خبر جنگ نهروان

را براى حكميت بفرستد دو كس از خوارج،  ابوموسىخواست  وقتى على مى: عون بن ابى جحيفه گويد
  »حكميت خاص خداست«: مدند و گفتندوى آزرعة بن برج طايى و حرقوص بن زهير سعدى، پيش 
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  »حكميت خاص خداست«: على نيز گفت
از گناه خويش توبه كن و از حكميت چشم بپوش و ما را سوى دشمنانمان بـر  «: حرقوص به وى گفت

  ».ه خدا رويمكه با آنها بجنگيم تا به پيشگا
يـان خودمـان و آنهـا مكتـوبى     م. اين را به شما گفته بودم اما عصيان مـن كرديـد  «: على به آنها گفت

و أَوُفوا ِبعهد اهللا إِذا عاهدُتم و ال : ايم و خدا عز و جل فرموده ايم و پيمان و قرار كرده ايم و شرطها نهاده نوشته
َتو دعمانَ باهللاَتْنُقُضوا اْلأَي ْلُتمعج قَد ها ويدك يلًا إِنَّ اهللا يَكف ُكمَليما ع َلمُلونَ ع91: 16َتْفع.  

به پيمان خدا وقتى كه بستيد وفا كنيد و قسمها را از پس محكم كردنش كه خدا را ضـامن آن  : يعنى
  .كنيد داند چه مى ايد مشكنيد كه خدا مى كرده

  »و بايد از آن توبه كنى اين گناه است«: حرقوص گفت
گفتم و از ايـن  ز پيش به به شما اين گناه نيست ولى راى خطاست و سستى در كار، من ا«: على گفت

  ».كار منعتان كردم
ين كار جنگم و از ا اى على به خدا اگر كسان را در مورد كتاب خدا حكميت دهى با تو مى«: زرعه گفت

  ».جويم رضا و تقرب خدا مى
  ».وزد بر تو مى اى و باد بينمت كه كشته شده گويى مى! تيره روز شوى، چه بدبختى«: على گفت

  »وش دارم كه چنين شودخ«: گفت
اگر بر حق بودى مرگ در راه حق آسودگى از دنيا بود، اما شيطان فريبتان داده، از خدا عز «: على گفت

  ».بريد جنگيد خيرى نمى سر آن مى و جل بترسيد كه از اين دنيا كه بر
  .گفتند آنها از پيش وى برفتند و همچنان حكميت خاص خداست مى

روزى على سخن ميكرد، در اثناى سخنش از اطراف مسجد بانگ : حنفى گويدعبد الملك بن ابى حره 
  .حكميت خاص خداست بر آوردند

اگر خاموش مانند جزو جماعت ما . اهللا اكبر سخن حقى است كه منظور باطل از آن دارند«: على گفت
  »ر ضد ما قيام كنند بجنگشان رويمباشند، اگر سخن كنند با آنها حجت گوييم و اگر ب

پروردگـار  . حمد خدايى را كـه جـدايى از او نتـوانيم   «: يزيد بن عاصم محاربى بپا خاست و گفت: گويد
خدايا پناه بر تو از اينكه در كار دين خويش زبونى كنيم كـه زبـونى در كـار    . ماست و از او بى نياز نتوان بود

اى على ما را از . برد م خدا مىدين، نفاق در كار خدا عز و جل است و ذلتى است كه مرتكب را به معرض خش
هى ديد آنگاه خوا. ترسانى به خدا اميدوارم به همين زودى با شما جنگ اندازيم و از آن در نگذريم كشتن مى

  ».كه كداممان جنگ آورتريم
پس از آن وى و سه برادرش قيام كردند كه با خوارج در جنگ نهروان كشته شدند و يكيشان نيز پس 

  .له كشته شداز نهروان در نخي
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: روزى على ميان كسان به سخن ايستاده بود، يكى از گوشه مسجد گفـت : گويد كثير بن بهز حضر مى
آنگاه تنى چند پياپى حكميت خاص خداسـت   .ديگرى نيز برخاست و چنان گفت» حكميت خاص خداست«

  .گفتند
دربـاره شـما رعايـت     سـه چيـز را  . اهللا اكبر سخن حقى است كه منظور باطل از آن دارند«: على گفت

دهيم كه در آنجا ذكر خدا كنيد، مادام كه بـا   مادام كه جزو ما باشيد به مسجدهاى خدا راهتان مى: كنيم مى
  ».كنيم تا خودتان آغاز كنيد نمى داريم، و با شما جنگ ما همدستى كنيد غنيمت از شما باز نمى

  .آنگاه سخن خويش را از همانجا كه بريده بود از سر گرفت
عبد الرحمان بن سعيد بكائى پيرو رأى خوارج بود، يك روز وقتى كه على سـخن  : هاشم بن وليد گويد

  :كرد پيش وى آمد و اين آيه را خواند مى
رِينَ  و َلقَد أُوحي إَِليك و إَِلى الَّذينَ من َقبلك َلئنْ أَْشرَكْت َليحبطَنَّ عملُك و َلتَُكوَن« 39 نَّ مـن اْلخاسـ :
65«  

شـود و از   اند وحى شد كه اگـر شـرك بيـارى عملـت تبـاه مـى       بتو و كسانى كه پيش از تو بوده: يعنى
  .شوى زيانكاران مى

  :على نيز اين آيه را خواند
  »60: 30يوقُنونَ  فَاصِبرْ إِنَّ وعد اهللا حقٌّ و ال يسَتخفَّنَّك الَّذينَ ال«

  .درست است و آن كسان كه يقين ندارند ترا به سبكسرى وا ندارندصبر كن كه وعده خدا : يعنى
وقتى حكميت به سر رفت و على از صفين باز گشت در اثناى بازگشت، خوارج از او جدا : ابو رزين گويد

خوارج در حرورا جـاى  . شدند و چون به رود نهروان رسيدند آنجا بماندند و على با كسان ديگر وارد كوفه شد
بن عباس را پيش آنها فرستاد كه باز آمد و كارى نساخته بـود، علـى برفـت و بـا آنهـا       عبداهللالى، ع. گرفتند

گويند  اين كسان مى«: آنگاه يكى پيش على آمد و گفت. سخن كرد كه در ميانه وفاق آمد و وارد كوفه شدند
  ».اى از كفر خويش بازگشتهكه به نزد ايشان 

آن عيـب گرفـت كـه از     سخن كرد و از كار خوارج يـاد كـرد و از   على هنگام نماز ظهر با كسان: گويد
» 65: 39و َلقَد أُوحي «يكى از آنها پيش آمد و آيه  .اطراف مسجد برجستند و حكميت خاص خداست گفتند

  .را بخواند» 60: 30فَاصِبرْ إِنَّ وعد اهللا «را بخواند و على نيز آيه 
را براى انجام حكميت روانه كرد خوارج همـديگر را   ابوموسىعلى وقتى : عبد الملك بن ابى حره گويد

: حمد خدا گفت و ثناى او كرد سـپس گفـت   عبداهللا .بن وهب راسبى فراهم آمدند عبداهللابديدند و در خانه 
به خدا، كسانى كه به رحمان ايمان دارند و مطيع حكم قرآنند نبايد اين دنيا را كه خشنودى و دلبستگى و «

ردن آن مايه رنج و هالكت است از امر به معروف و نهى از منكر و گفتن حق برتر شمارند كه هر كه برتر شم
در اين دنيا وهن و زيان بيند به روز رستاخيز پاداش وى رضاى خـدا عـز و جـل اسـت و جاودانـه بـودن در       
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دمش ستمگرانند بيكى از زاى از اين دهكده كه مر بياييد بعنوان اعتراض بر اين بدعتهاى گمرهى. بهشتهاى او
  ».يكى از اين شهرها رويم هاى جبال يا واليت

زينت و رونـق دنيـا   . بهره ورى از اين دنيا اندك است و جدايى از آن نزديك«: حرقوص بن زهير گفت
ار پرهيزكـاران و  شما را به زندگى عالقمند نكند و از طلب حق و اعتـراض بـه سـتم بـاز نـدارد كـه خـدا يـ        

  ».نيكوكاران است
اى قوم رأى درست همين است كه شما داريد، كـار خـويش را بدسـت    «: حمزة بن سنان اسدى گفت

  ».اطراف آن باشيد و سوى آن رويد بايد ستونى داشته باشيد و پرچمى كه يكى از خودتان سپاريد كه مى
شريح بن  به حمزه ابن سنان و. ساالرى قوم را به زيد بن حصين طايى عرضه كردند كه نپذيرفت: گويد

به خدا از ! بياريد«: بن وهب راسبى عرضه كردند كه گفت عبداهللابه . اوفى عبسى عرضه كردند كه نپذيرفتند
  »گيرم ه به دنيا نيست كه آنرا مىگذرم اما به سبب عالق ترس مرگ از ساالرى نمى

  .1گفتند ذو الثفنات مى او را. بيعت كردند عبداهللاده روز از شوال رفته بود كه با : گويد
به شهرى رويـم و آنجـا   « :پس از آن در خانه شريح بن اوفى عبسى فراهم آمدند ابن وهب گفت: گويد

سوى مداين رويم و اقامـت گيـريم و   «: شريح گفت» .براى اجراى حكم خدا فراهم شويم كه شما اهل حقيد
بصره فرستيم كـه پـيش مـا    دم ها را بگيريم و مردمش را بيرون كنيم و كس پيش ياران خويش از مر دروازه

  ».آيند
در . كنند يك يك و نهانى بـرون شـويد   اگر به جماعت برون شويد دنبالتان مى«: زيد بن حصين گفت

دتان از مـردم  مداين كسى هست كه مانعتان شود برويد و به نزديك پل نهروان اقامت گيريد و با برادران خو
  ».بصره نامه نويسيد

وهب به خوارج بصره نامه نوشت و اتفاق جماعت را خبر داد  عبداهللا» .راى درست همين است«: گفتند
  .و ترغيب كرد كه به آنها ملحق شوند

  .شوند و چون نامه به آنها رسيد جواب دادند كه به وى ملحق مى
و چون خوارج كوفه آهنگ حركت كردند همه شب را كه شب جمعـه بـود تـا روز جمعـه بـه عبـادت       

َفَخرَج منْها «: خواند شد اين آيه را مى شريح بن اوفى عبسى وقتى روان مى. ان شدندپرداختند و روز شنبه رو
دينَ قـال عسـى   . خائفاً يَترَقَّب قال رب َنجني من اْلَقومِ الظَّالمينَ مـ ْلقاءت هجا َتولَم و      واء ي سـنيد هـي أَنْ ي بـر

22 -21: 28ِبيلِ الس«  
و » پروردگارا مرا از گروه سـتمگران نجـات بخـش   «: از آن شهر ترسان و نگران برون شد و گفت: يعنى

  ».رم مرا به ميانه راه هدايت كندشايد پروردگا«: چون رو سوى مدين كرد گفت

                                                           

 .ها بود از بس كه نماز كرده بود احتمال قوى اين عنوان از آن رو داشت كه بر پيشانى او پينهه ب. معنى پينهه جمع ثفنه ب. 1



276  http://bertrandrussell.mihanblog.com   خ طبرييترجمه تار 

 

تـا  . بـاو دسـت نيافـت    طرفة بن عدى بن حاتم طايى با آنها برون شد، پدرش از دنبالش آمد اما: گويد
بن وهب راسبى با حدود بيست سـوار بـه او رسـيد و     عبداهللاگشت و چون به ساباط رسيد  مداين رفت و باز

پس از آن عدى كـس پـيش   . خواست بكشدش اما عمرو بن مالك نبهانى و بشر بن زيد بوالنى مانع شدند مى
د و وى نيـز آمـاده شـ   . سعد بن مسعود فرستاد كه عامل على بر مـداين بـود و او را از كـار خـوارج خبـر داد     

هاى مداين را ببست و با گروهى سوار برون شد و برادر زاده خويش مختار بن ابى عبيـد را در مـداين    دروازه
بن وهب خبر يافت و راه خويش را كج كرد و سـوى بغـداد    عبداهللا. جانشين كرد و به طلب خوارج روان شد

با سى سوار سوى وى آمد و سـاعتى   عبداهللاسعد بن مسعود شبانگاه در كرخ با پانصد سوار باو رسيد و . رفت
از جنگيدن با اينان چه منظور دارى «آنگاه همراهان سعد دست از خوارج بداشتند و با وى گفتند . بجنگيدند

كه در باره آنها دستورى ندارى؟ بگذار بروند و به امير مؤمنان بنويس اگر گفت بدنبالشـان بـروى بـرو و اگـر     
  »اى ماندهيگر را فرستاد، به سالمت كس د

بن وهب حركت كرد و با عبور از دجله بسر زمين جوخى  عبداهللاما سعد نپذيرفت و چون شب در آمد 
اگـر  «: رسيد و از آنجا سوى نهروان رفت و به ياران خويش رسيد كه از او نوميد شـده بودنـد و گفتـه بودنـد    

  ».كنيم زهير را ساالر مى هالك شده باشد زيد بن حصين يا حرقوص بن
جماعتى از مردم كوفه سوى خوارج حركت كردنـد كـه بـا آنهـا باشـند و كسانشـان ببازگشـت        : ويدگ

  .بن حكيم بكائى از آن جمله بودند عبداهللاقعقاع بن قيس طايى عموى طرماح بن حكيم و . وادارشان كردند
نع كرد كه على خبر يافت كه سالم بن ربيعه عبسى قصد خروج دارد، وى را پيش خواند و از اين كار م

  .از رفتن خود دارى كرد
و چون خوارج از كوفه برون شدند ياران و شيعيان على پيش وى آمدند و با وى بيعت كردنـد و  : گويد

علـى پيـروى از سـنت    » با هر كه دوستى كنى دوست اوييم و با هر كه دشمنى كنى دشمن اويـيم «: گفتند
  .پيمبر را شرط كرد

اب خدا و سـنت پيمبـر خـدا بيعـت     بر كت«: على آمد كه بدو گفت ربيعة بن شداد خثعمى پيش: گويد
  »كن

  »بكر و عمربر سنت ابو«: يعه گفترب
واى تو، اگر ابو بكر و عمر جز به كتاب خدا و سنت پيمبر خدا بيعت كرده بودند بـر حـق   «: على گفت

  .و ربيعه با وى بيعت كرد» .نبودند
اى و  اى و كشته شده بينمت كه با اين خوارج حركت كرده مىگويى «: آنگاه على در او نگريست و گفت

  .وى در جنگ نهروان همراه خوارج بصره بود و كشته شد» .اسبان لگدكوبت كرده
ابـن  . پانصد كس از خوارج بصره فراهم آمدند و مسعر بن فدكى تميمى را ساالر خـويش كردنـد  : گويد

ن فرستاد كه نزد پل بزرگ به آنها رسيد و مقابل هم بودنـد  عباس خبر يافت و ابو االسود دئلى را به تعقيبشا
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تا شب در آمد مسعر كه اشرس بن عوف شيبانى بر مقدمه وى بود با ياران خويش در تاريكى از ميان كسـان  
  .بن وهب پيوست عبداهللاگذشت و در نهروان به 

س را به بصره باز فرستاد سوى مكه گريخت و على، ابن عبا ابوموسىو چون خوارج قيام كردند و : گويد
حمد خداى، اگر چه روزگار، بليه سـخت و حـوادث بـزرگ آرد، شـهادت     «: در كوفه به سخن ايستاد و گفت

اما بعد، عصيان، موجب حسـرت اسـت و   . دهم كه خدايى جز خداى يگانه نيست و محمد پيمبر خداست مى
انمـودم، اگـر   شما گفتم و راى خويش را و درباره اين دو مرد و اين حكميت دستور خويش را با .سبب ندامت

  .1قصير را رايى بود
  :خواستيد نپذيرفتيد و كار من و شما چنان شد كه شاعر هوازنى گويد ولى جز آنچه را خودتان مى«
  را در انحناى دره با آنها بگفتمدستور را خويش «

  »واب را تا نيمروز بعد ندانستنداما راه ص
ه حكميت انتخابشان كرده بوديد حكم قرآن را پشت سر افكندند و چيزى بدانيد كه اين دو مرد كه ب«

را كه قرآن باطل كرده بود جان دادند و هر كدامشان برون از هدايت خدا تـابع هـوس خـويش شـدند و بـى      
حجت روشن و سنت روان، حكم كردند و در حكم خـويش اخـتالف كردنـد و هيچكدامشـان بـه راه صـواب       

خدا و مؤمنان پارسا از آنها بيزارند، آماده شويد و مهياى حركـت سـوى شـام باشـيد و      نرفتند و خدا و پيمبر
  ».دوشنبه سوى اردوگاه خويش رويد انشاء اهللا روز
  :اى نوشت و چون فرود آمد به خوارج كه نزديك رود نهروان بودند نامه: گويد

  هللا الرحمن الرحيمبسم ا«
و كسانى كـه بـا   بن وهب  عبداهللاحصين و  از بنده خدا، على، امير مؤمنان به زيد بن

  .آنهايند
خـدا كردنـد و بـدون    حكمشان رضايت داديم مخالفت كتاب اما بعد، اين دو مرد كه ب

سنت عمل نكردند و حكـم قـرآن را روان   تابع هوسهاى خويش شدند و مطابق  هدايت خدا
به شما رسيد بياييـد كـه   ن وقتى اين نامه م. از آنها بيزارندردند و خدا و پيمبر و مؤمنان نك

  ».ايم بوده«رويم و بر همان كاريم كه نخستين بار  دشمن خويش و دشمن شما مىما سوى 
  :در جواب وى نوشتند 

خـودت خشـم   اى بلكـه بـه خـاطر     رت خشـم نيـاورده  اما بعد، تو به خاطر پروردگـا «
بين خودمان و تـو  در كار فيما يشتن شهادت دهى و به توبه گرايى اگر به كفر خو. اى آورده

  ».خدا خيانتكاران را دوست ندارد  كنيم كه بنگريم و گر نه منصفانه بتو اعالم جنگ مى

                                                           

 .اشاره به حادثه زبا و قصير كه راى قصير را در كار زبان پذيرفتند و اين مثل شد كه ال راى لقصير. 1
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وقتى على مكتوبشان را خواند از آنها مايوس شد و چنان ديد كه رهاشان كند و با كسان سـوى  : گويد
  .مردم شام رود و با آنها روبرو شود و بجنگد

على در نخيله فرود آمد و از خوارج نوميد شد بپا ايستاد و حمد خدا وقتى : جبر بن نوف همدانى گويد
هر كه جهاد در راه خدا را وا گذارد و در كار وى نفاق كند بر لب هالكت «: گفت و ثناى او كرد، سپس گفت

خواهـد نـور خـدا را     باشد مگر آنكه خدا به كردم خويش وى را دريابد، از خدا بترسيد و با دشمن خدا كه مى
اموش كند بجنگيد تا خطا كاران گمراه ستمگر بدكار كه قرآن نخوانند و فقـه ديـن نداننـد و علـم تاويـل      خ

ندارند و چندان سابقه در اسالم ندارند كه شايسته اين كار باشند بجنگيد، به خدا اگر خليفه شـما شـوند بـا    
غربى خويش باشيد، كس شما چون خسرو و هرقل عمل كنند، آماده شويد و مهياى حركت سوى دشمنان م

شويم ان شـاء اهللا   ايم كه سوى شما آيند و چون بيامدند و فراهم شدند روان مى پيش برادران بصرى فرستاده
  ».ه خدا توان و نيرويى نيستكه جز به وسيل

  :على به ابن عباس نامه نوشت و همراه عتبة بن اخنس از مردم بنى سعد بن بكر فرستاد: گويد
دشـمنان مغربـى   ايم و آهنگ رفتن سـوى   نخيله آمدهاردوگاهمان در  اما بعد، ما به«

ر مـن بـه تـو    جاى باش تـا دسـتو  تا فرستاده من پيش تو آيد و به  مردم را روانه كن. داريم
  »السالمو. رسد

با احنف بن قـيس روان شـوند و يـك    «: و چون نامه به ابن عباس رسيد آنرا براى كسان خواند و گفت
بن عباس اين گروه را اندك ديد و ميان مردم بـه سـخن    عبداهللاز آنها با وى روان شدند، هزار و پانصد كس 

اما بعد، اى مردم بصره، دستور امير مؤمنان سوى من «: ايستاد و حمد خدا گفت و ثناى او كرد، سپس گفت
كـس  ر و پانصد كنيد و بيشتر از يك هزاآمده كه شما را روانه كنم دستورتان دادم با احنف بن قيس حركت 

با جارية بن قدامه . از شما با وى نرفتيد اما شما بدون فرزندانتان و غالمانتان و وابستگانتان شصت هزار كسيد
سعدى حركت كنيد و كسى خويشتن را به معرض مواخذه نيارد كه هر كه به جاى مانـد و نـا فرمـانى امـام     

ام كه شما را به راه اندازد، هر كه موجـب مواخـذه    فتهكنم، ابو االسود دئلى را گ خويش كند از او مواخذه مى
  ».ش را مالمت نكندخويش شود جز خود

جاريه برون شد وارد و زد، ابو االسود نيز مردم را به راه انداخت يك هزار و هفتصد كس به نـزد  : گويد
دو سپاه بصـره كـه سـه    وى در نخيله مانده بود تا اين  .جاريه فراهم آمدند و برفت تا در نخيله به على رسيد

  .هزار و دويست كس بودند بدو رسيدند
آنگاه على سران كوفه و سران هفت ناحيه و سران قبايل و بزرگان قوم را فراهم آورد و حمد خدا گفت 

اى مردم كوفه شما در كار حق، برادران و ياران منيد و در كار جهاد با دشـمنان  «: و ثناى او كرد، آنگاه گفت
مـن  . آرم كنم و موافق را باطاعت كامـل مـى   ان منيد كه به وسيله شما مخالف را سركوب مىمنحرف، پشتيب

كس سوى بصره فرستادم كه سوى شما حركت كنند و بيش از سه هزار و دويست كـس از آنهـا سـوى مـن     
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اهم بلكه همگى فـر . هنگام رفتن سوى صفين 1...شما . مرا به مشورتى آشكار و صميمانه يارى دهيد. نيامدند
انـد و   خواهم كه ساالر هر قوم همه جنگاوران طايفه خويش را با فرزندانشان كه به سن پيكار رسيده آييد مى

  .وابستگان طايفه، بنويسد و به ما دهد
از ما همه استماع است و اطاعت و دوستى ! اى امير مؤمنان«: سعيد بن قيس همدانى برخاست و گفت

معقل بن قيس رياحى نيز بپا خاسـت و سـخنانى از    .اى بيارم ه را خواستهو نيكخواهى، من زودتر از همه آنچ
عدى بن حاتم و زياد بن خصفه و حجر بن عدى و سـران قـوم و بزرگـان قبايـل برخاسـتند و      . اينگونه گفت

  .گفتند  سخنانى نظير اين
مان و وابستگان پس از آن سران قوم جنگاوران خويش را نوشتند و به على دادند و فرزندان و غال: گويد

خويش را گفتند كه با آنها حركت كنند و هيچ كس به جاى نماند، چهل هزار جنگاور و هفده هزار از ابنـاى  
اى «: آنها كه به سن پيكار رسيده بودند و هشت هزار از بستگان و غالمان را به على صـورت دادنـد و گفتنـد   

اند و توان پيكار دارند، آنهـا را كـه قـوت و دليـرى      يدهامير مؤمنان از جنگاوران و فرزندانشان كه به رشد رس
اند و به كارهاى الزم  جمعى نيز ناتوانند كه در امالك مانده. ايم با ما حركت كنند ايم و گفته دارند صورت داده

  ».اشتغال دارند
وابستگان و چنان بود كه از عربان كوفه پنجاه و هفت هزار كس آمده بودند و هفت هزار كس از : گويد

سه هزار و دويست كـس نيـز از مـردم بصـره     . و غالمانشان كه همه مردم كوفه شصت و پنجهزار كس بودند
  .بودند و همه جمع وى شصت و پنج هزار و دويست كس بود

من زياد بن «: على به سعد بن مسعود ثقفى كه عامل وى بر مداين بود نوشت: ابو الصلت تميمى گويد
ادم، كسانى را كه از جنگاوران كوفه پيش تو هستند سوى من فرست و در ايـن كـار   خصفه را سوى تو فرست

  ».و نيرويى جز به وسيله خدا نيستان شاء اهللا . شتاب كن
برد و از آنها آغـاز   بهتر بود ما را به مقابله اين حروريان مى«: گويند على خبر يافت كه كسان مى: گويد

و ميان كسـان بـه سـخن    » رفتيم يافتيم از آنجا به سوى منحرفان مى كرديم و چون از كارشان فراغت مى مى
اند بهتر بود امير مؤمنان ما را به سـوى   اما بعد شنيدم گفته«: ايستاد و حمد خدا گفت و ثناى او كرد و گفت

م يـافتي  كرديم و چون از كارشان فراغـت مـى   اند و از آنها آغاز مى برد كه بر ضد وى قيام كرده اين خوارج مى
گفتگوى اينان را بگذاريد و  .رفتيم، اما به نظر ما گروه ديگر غير از اين خوارج مهمتر است سوى منحرفان مى

و » شـوند و بنـدگان خـدا را بنـدگان خـويش كننـد       جنگند كه ملوك جبار سوى جمعى رويد كه با شما مى
  .كه خواهى ببركسان از هر سوى بانگ زدند كه اى توايم و امير مؤمنان ما را به هر سوى 

                                                           

 .در متن افتادگى دارد. 1
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مـا گـروه يـاران تـو، بـا هـر كـه        ! اى امير مؤمنان«: صيفى بن فسيل شيبانى بپا خاست و گفت: گويد
دشمنى كنى دشمنى كنيم و با هر كه مطيع تو باشد همدلى كنيم، ما را سوى دشمنان خـود ببـر، هـر كـه     

  ».نخواهى داشت سست همتى پيروان، باشند و هر كجا باشند كه ان شاء اهللا زحمت كمى عده و
شـيعيان تـو هماننـد    ! اى امير مؤمنان«: محرز بن شهاب تميمى از طايفه بنى سعد، بپا خاست و گفت

خوش دل باش كه پيروزى از آن توسـت و   .يك دل به يارى كردنت و كوشش در پيكار دشمنت اتفاق دارند
تو و پيكار با مخالفانـت اميـد ثـواب    خواهى ببر كه ما شيعيان توييم كه از اطاعت  ما را سوى هر گروه كه مى

  ».ريمنكو داريم و از واگذاشتن تو و واماندن از دستورت بيم و بال سخت دا
حميد بن هالل به نقل از يكى مردم عبد القيس كه از جمله خوارج بـوده بـود سـپس از آنهـا جـدايى      

خداى بوده بـود بيمنـاك در آمـد و    پسر خباب كه يار پيمبر  عبداهللاى در آمدند،  به دهكده: گرفته بود گويد
  ».بيم مدار«: كشيد، گفتندش را مىعباى خود 
  ».دبه خدا مرا ترسانيدي«: گفت

  »ر خبابى كه يار پيمبر خداى بودهپس عبداهللاتو «: گفتند
  »آرى«: گفت

اى كـه هـر كـه در اثنـاى آن      اى كه پدرت از پيمبر خداى حديثى بگويد دربـاره فتنـه   شنيده«: گفتند
باشد از ايستاده بهتر و هر كه ايستاده باشد از رونده بهتر و رونده از دونده بهتر و گويد كـه اى بنـده    نشسته

  ».ديد اى بنده خداى تو مقتول باشخداى اگر در آن وقت بو
  »وده بود اى بنده خداى قاتل مباشجز اين ندانم كه فرم«: راوى گويد

  »آرى«: گفت عبداهللا
بردند و گردنش را بزدند و خونش روان شد كفنى بند پاپوشى بود، شكم كنيز وى را به كنار رود : گويد

  .وى را نيز دريدند و جنينش را در آوردند
خارجه كه از بصره روان شده بود بيامد تا بر ساحل رود نزديك يـاران خـويش   «: حميد بن هالل گويد

ر خر همراه داشت، سوى او رفتند و پـيش  جمعى از آنها برفتند و به يكى بر خوردند كه زنى را سوار ب. رسيد
  »كيستى؟«: و بترسانيدند و گفتند خواندند و تهديد كردند

آن گاه روى جامه خويش افتاد كه از زمين بر » پسر خبابم كه يار پيمبر خداى بوده عبداهللامن «: گفت
  .دارد كه وقتى وى را ترسانيده بودند افتاده بود

  »ترا ترسانيديم؟«: گفتند
  »آرى«: گفت

داى مـا را بـه   بيم مدار، حديثى از پدر خويش بيار كه از پيمبر خداى شنيده باشـد شـايد خـ   «: گفتند
  ».وسيله آن سود دهد
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اى خواهد بـود كـه در اثنـاى آن دل     پدرم به نقل از پيمبر خداى حديثى به من گفت كه فتنه«: گفت
حگاه كافر شود و صبحگاه كافر باشـد و بـه   ميرد كه به شب مؤمن باشد و صب مرد نيز بميرد چنانكه تنش مى

  ».ؤمن شودشب م
  »گويى؟ باره ابو بكر و عمر چه مىدر. پرسيديم همين حديث را مى«: گفتند
  .ثناى آنها گفت عبداهللا
  »گويى؟ ر اول و آخر خالفتش چه مىدرباره عثمان د«: گفتند
  »در اول و آخر بر حق بود«: گفت

  »گويى؟ ت و پس از آن چه مىز حكميدرباره على پيش ا«: گفتند
  ».نش محتاطتر است و بصيرتش بيشترشناسد و در كار دي او خدا را بهتر از شما مى«: گفت

بـه خـدا   . نـه اعمالشـان    كنى و كسان را به سبب نامهايشان دوست دارى تو پيروى هوس مى«: گفتند
  ».شيمت كه هيچ كس را نكشته باشيمطورى بك

ببستند و با زنش كه آبستن نزديك به وضع بود زير نخلى باردار بردند كه  آنگاه وى را بگرفتند و دست
به ناروا خوردى و بى پرداخت «: خرمايى از آن بيفتاد و يكيشان آن را بر گرفت و به دهان نهاد، يكيشان گفت

ه آن را كه آن را از دهان بينداخت، آنگاه شمشير خويش را بر گرفت، خوكى از آن ذميان بر او گذشت ك» بها
پس او پيش صاحب خوك رفت و رضايت » اين تباهى در زمين آورده است«: با شمشير خويش بزد، و گفتند

  .او را جلب كرد
گوييد، از جانب شما نگرانى نـدارم   اگر راست مى«: و چون ابن خباب اين رفتارشان را بديد گفت: گويد

  .»مترس«: ايد ايد و گفته دادهام و مرا امان  كه مسلمانم و بدعتى در اسالم نياورده
آنگاه به طرف زن رفتند كه  .پس او را بياوردند و بنشانيدند و سرش را بريدند كه خونش در آب ريخت

پس شكمش را بدريدند، سـه زن ديگـر از قبيلـه طـى را نيـز      » ترسيد؟ من يك زنم، مگر از خدا نمى«: گفت
  .ام سنان صنداوى را نيز كشتند. كشتند

انـد و   بن خباب را كشته عبداهللاو مسلمانانى كه با وى بودند از رفتار خوارج خبر يافتند كه على : گويد
على حارث بن مره عبدى را فرستاد كه برود و كار آنها را ببيند و واقع حـال را بـراى   . اند متعرض كسان شده

  .وى بنويسد و مكتوم ندارد
اميـر  . ، اما قوم سوى او رفتند و خونش بريختنـد حارث برفت تا به نهروان رسيد كه از آنها پرسش كند
اى امير مؤمنان چرا اين كسان را پشت سر ما «: مؤمنان و كسان خبر يافتند و كسان پيش او رفتند و گفتند

 ما را به طرف اين قوم ببر و چون از كار آنهـا فراغـت يـافتيم،    گذارى كه بر اموال و عيال ما مسلط شوند؟ مى
  ».رويم سوى دشمنان شام مى
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بودند كه اشـعث رأى    مردم پنداشته. اشعث بن قيس كندى برخاست و سخنانى نظير اين گفت: گويد
خوانند با ما انصـاف   جماعتى كه ما را سوى كتاب خدا مى«: خوارج دارد براى آنكه در حادثه صفين گفته بود

  .نستند كه راى خوارج نداردو چون به على تأكيد كرد كه به طرف آنها حركت كند، كسان بدا» اند كرده
على مصمم شد و بانگ رحيل داد و حركت كرد و از پل گذشت و نزديك آنجـا دو ركعـت نمـاز    : گويد

، پس از آن از دهكده شاهى عبور كـرد،  ابوموسىپس از آن در دير . آنگاه در دير عبد الرحمان فرود آمد. كرد
در وقتـى معـين از روز   «: منجمى بر او گذشت و گفـت در اثناى راه  .سپس از دباها و پس از آن ساحل فرات

امـا خـالف راى وى   » .اگر در وقت ديگر حركت كنى تو و يارانت سختى بسيار ببينيد«: و گفت» حركت كند
كرد و در وقتى كه گفته بود حركت نكند، حركت كرد و چون از رود گذشت حمد خدا گفت و ثناى وى كرد 

به وقتى كه منجم : گفتند خبر، مى ته بود حركت كرده بوديم، جاهالن بىاگر به وقتى كه منجم گف«: و گفت
  ».گفته بود حركت كرد كه ظفر يافت

خواست از انبار سوى جمع نهروان حركت كند قيس بن سعد بـن   وقتى على مى: بن عوف گويد عبداهللا
نگاه سوى خوارج حركت عباده پيش وى آمد كه بدو گفت سوى مداين رود و آنجا باشد تا دستور وى برسد، آ

  .كرد
على كس پيش خوارج فرستاد كـه قـاتالن   . قيس و سعد بن مسعود ثقفى نزديك رود پيش وى آمدند

داريـم، تـا بـا     ياران ما را تسليم كنيد كه به قصاص آنها بكشيمشان و كارى با شما نداريم و دست از شما مى
  .و به وضعى ببرد بهتر از آنچه اكنون داريدمردم شام تالقى كنيم، شايد خدا دلهاى شما را بگرداند 

خوارج كس پيش او فرستادند كه همه ما قاتالن آنهاييم و همگـى خـون آنهـا و شـما را حـالل      : گويد
  .دانيم مى

بنـدگان خـدا خونيهـاى مـا را     « :قيس بن سعد بن عباده به خوارج گفـت : بن ابى الكنود گويد عبداهللا
و با ما به جنگ دشمن مـا و خودتـان بياييـد كـه كـارى       ايد باز گرديد دهبدهيد و به راهى كه از آن برون ش

ايد  ايد و شرك ستمى بزرگ است، خون مسلمانان را ريخته ايد و به مشرك بودن ما شهادت داده شگفت كرده
  ».ايد پنداشتهو مشركشان 
ا چـون عمـر   ويم مگر يكـى ر ش حق براى ما روشن شده پيرو شما نمى«: بن شجره سلمى گفت عبداهللا

  ».بياريد
شناسيم، شـما ميـان خودتـان كسـى را      در ميان خودمان جز على كسى را همانند او نمى«: سعد گفت

بينم فتنـه بـر شـما چيـره      شما را به خدا خودتان را به هالكت ميندازيد كه مى«: سپس گفت» شناسيد؟ مى
  ».شده

بندگان خدا ما و شما به همـان حـاليم   «: تابو ايوب، خالد بن زيد انصارى، نيز با آنها سخن كرد و گف 
  »جنگيد؟ بر سر چه با ما مى. نيستاى  كه بوديم و ميان ما فاصله
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  ».دهيد كنيم فردا به حكميت تن مىاگر امروز با شما بيعت «: گفتند
  ».ه سال آينده، امسال فتنه مكنيدشما را به خدا از بيم فتن«: گفت

اى جماعتى كـه  «: نهروان آمد و نزدشان به سخن ايستاد و گفتعلى سوى خوارج : زيد بن وهب گويد
ايد و به خطـا و   ايد و هوس از راه حق بدرتان برده و دستخوش سبكسرى شده از سر لجاجت به دشمنى آمده

ايد، مبادا به خطر افتيد و فردا امت شما را ببيند كه بر كنار اين رود، و دل ايـن دره از پـاى    بليه عظيم افتاده
ايد كه از حكميـت   ايد، بى آنكه از جانب پروردگارتان حجت و دليل روشن داشته باشيد، مگر ندانسته آمدهدر 

خواهد و خبرتان دادم كه ايـن قـوم اهـل     منعتان كردم و گفتم كه دشمن از روى نفاق و خدعه حكميت مى
ام كه اهل مكر  آنها را شناختهشناسم و در كودكى و بزرگى  دين و قرآن نيستند و من آنها را بهتر از شما مى

اما عصيان من كرديد تا تسـليم شـدم و   . ايد و خيانتند و شما اگر از راى من بگرديد خالف دور انديشى كرده
قرآن  به حكميت تن دادم اما در كار حكميت شرط نهادم و پيمان كردم و از حكمان تعهد گرفتم كه آنچه را

ن بميرانيده بميرانند، اما مخالفت كردند و به خالف حكم كتاب و سـنت  زنده كرده زنده بدارند و آنچه را قرآ
شـود و نگـران    ا را چـه مـى  رفتند كه كارشان را به يك سو افكنديم و اكنون به كار اول خويش هستيم، شـم 

  »چيستيد؟
ما به حكميت تن داديم و چون تن داديم گناه كرديم و به سبب آن كافر شديم، سپس توبـه  «: گفتند

م، اگر تو نيز مانند ما توبه كنى، از توايم و با توايم و اگر نكنى از ما كناره كن كه منصفانه به تـو اعـالم   كردي
  ».خدا خيانتكاران را دوست ندارد كنيم كه جنگ مى

ام و با وى هجرت  به بال افتيد و كس از شما نماند، از آن پس كه به پيمبر خدا ايمان آورده«: على گفت
در اين صورت گمـراه باشـم و از جملـه هـدايت      ام به كفر خويش اقرار كنم؟ راه خدا جهاد كردهام و در  كرده

  .آنگاه از پيش آنها برفت» .يافتگان نباشم
اى كسـان،  «: على به خوارج نهـروان گفـت  : ابو سلمه زهرى كه مادرش دختر انس بن مالك بود گويد

، اما شما آغاز كرديد و خواهان آن شديد من مخالف نفسهايتان مخالفت با حكميت را به شما خوش وا نموده
امـا نپذيرفتيـد و مخالفـت    . انـد  بودم و به شما گفتم كه آن قوم از روى نفاق و خدعه خواهان حكميت شـده 

كرديد و به نافرمانى از من بگشتيد كه من نيز رأى شما گرفتم، به خدا شما گروهى سبكسر و كم خرديد، بى 
ام،  ام و چيزى از ايـن كـار را از شـما نهـان نداشـته      ام و شما را به غفلت نيفكنده شدهپدرها، مرتكب حرامى ن

ام، كار ما كار مسلمانان بود، همسخن شديد كه دو تن را انتخاب كنيد  ام و مايه محنتتان نشده فريبتان نداده
ز راه بدر شدند و حق را و ما تعهد گرفتيم كه مطابق مندرجات قرآن حكميت كنند و از آن تجاوز نكنند، اما ا

در صورتى كـه مـا از آنهـا    . ديدند رها كردند و دل به خطا دادند، از سوء تدبير و قضاوت ناصواب كه عيان مى
انـد و مرتكـب    پيمان گرفته بوديم كه به عدالت حكم كنند و مدافع حق ما باشند و چون از راه حـق بگشـته  

داريد از اين رو كه  گ با ما و جدايى از جماعتمان را روا مىمعلوم كنيد چرا جن. اند حجت با ماست خطا شده
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بنديد و گردنشان را  ايد و راه كسان را مى شمشيرهاتان را به دوش نهاده اند؟ چرا كسان دو تن را انتخاب كرده
ريزيد كه اين خسرانيست عيان؟ به خدا اگر بر سر اين كـار مرغـى را بكشـيد خـدا      زنيد و خونشان را مى مى

  ».كه كشتنش به نزد خدا حرام باشدن آن را خوش ندارد، چه رسد به انسانى كشت
شويد، به پيش، به پيش سـوى   خوارج بانگ برداشتند كه با اينان سخن مكنيد و براى ديدار خدا آماده

  !بهشت
حجر بن عدى را به پهلوى راست نهاد، شبث بن ربعى يا معقـل بـن   : على برفت و سپاه بياراست: گويد

رياحى را به پهلوى چپ نهاد، ابو قتاده انصارى را به پيادگان گماشت، قيس بن سعد بن عباده را نيز بر قيس 
  .مردم مدينه گماشت كه هفتصد كس بودند

شريح بن اوفى . زيد بن حصين طايى را بر پهلوى راست خويش نهادند: خوارج نيز آرايش گرفتند: گويد
سنان اسدى را بر سواران گماشتند و حرقوص بن زهيـر سـعدى را    عبسى را بر پهلوى چپ نهادند، حمزة بن

  .بر پيادگان گماشتند
على اسود بن يزيد مرادى را با دو هزار سوار سوى حمزه بن سنان اسـدى فرسـتاد كـه سيصـد     : گويد 

على پرچم امانى به دست ابو ايوب داد و او به خوارج بانگ زد كه هـر كـس از شـما سـوى ايـن      . سوار داشت
در امان است، هر كس از شما كه سوى كوفه يا مداين رود و . چم آيد و كس نكشته باشد و راه نبسته باشدپر

نيـازى بـه   از اين جماعت برون شود در امان است، كه ما از آن پس كه قـاتالن بـرادران خـويش را بكشـيم     
  ».ريختن خون شما نداريم

راى حسن اينست كـه   كنيم؟ با على جنگ مى دانم براى چه به خدا نمى«: قروة بن نوفل اشجعى گفت
و با پانصد سوار برفـت و در بنـد نيجـين و دسـكره جـاى      » بروم تا درباره جنگ با او يا پيرويش بصيرت يابم

در حدود يك صد كس از آنهـا نيـز بـه    . دسته ديگرى به طور پراكنده برفتند و در كوفه جاى گرفتند. گرفت
هشتصـد   بن وهب بجا ماندند دو هزار و عبداهللازار كس بود و آنها كه با همه جمعشان چهار ه .على پيوستند

بودند كه به طرف على هجوم بردند، على سواران را بدون پيادگان پيش فرستاد و كسان را پشت سر سـواران  
 دست از آنها بداريد تا جنگ آغاز«: بدو صف كرد، تير اندازان را جلو صف اول بداشت و به ياران خويش گفت

اگر سوى شما حمله آرند، وقتى به شما رسند خسته باشند، شما دفاع كنيـد و  . اند كنند كه بيشترشان پياده
. وى عامـل اصـفهان بـود   . خوارج بيامدند و چون نزديك شدند يزيد بن قـيس را نـدا دادنـد   » .پسشان برانيد

  ».است اگر چه عامل اصفهان نخواهداى يزيد، حكميت خاص خد«: گفتند
ن شريك و قبيصه بن ضبيعه، هر دوان عبسى، بانگ زدند كه اى دشمنان خدا مگر شريح بـن  عباس ب

  ابى اوفى ستمگر خويشتن، در ميان شما نيست؟ مگر شما نيز همانند او نيستيد؟
  »تاده و توبه كرده چه حجت داريد؟بر ضد كسى كه به فتنه اف«: گفتند
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سواران پيش روى پيادگـان بودنـد،   . و حمله بردند» !به پيش، به پيش سوى بهشت«: آنگاه بانگ زدند
سواران مسلمان مقاومت نيارستند كه حمله خوارج سخت بود و به دو گروه شدند، گروهى به سمت راست و 

  .خوارج سوى پيادگان رفتند .گروهى ديگر به سمت چپ رفتند
آنها تاختند و پيادگان با نيزه و تير اندازان تير به طرفشان انداختند و سواران از پهلوى راست و چپ به 

حمـزة بـن سـنان سـاالر سـواران كـه       . به خدا، چيزى نگذشت كه به خاكشان ريختند. شمشير حمله بردند
هالكت را معاينه ديد به ياران خويش بانگ زد كه فرود آييد و پياده شدن آغاز كردند اما هنوز به زمـين جـا   

از جانب علـى نيـز سـواران سويشـان آمدنـد و در      . نها حمله كردنگرفته بودند كه اسود ابن قيس مرادى به آ
  .مدتى كوتاه نابودشان كردند

با مردم بصره تالقى كرديم و چيزى نگذشت كه گويى به آنها گفته شد بميريـد  : حكيم بن سعد گويد 
  .جان دادند و پيش از آنكه قوت نمايى كنند، و مغلوب كردنشان دشوار شود،

  ».ير مؤمنان زيد بن حصين را كشتماى ام«: ب پيش على آمد و گفتايو: ابو خباب گويد
  »او چه گفتى و او با تو چه گفت؟ به«: گفت
  ».اى دشمن خدا به جهنم برو: گفتماش زدم كه از پشتش در آمد و  با نيزه به سينه«: گفت
  ».هى ديد كه كداممان جهنمى هستيمخوا«: گفت
  .على خاموش ماند: گويد

  ».او سزاوار جهنم است«: بدو گفت على: گويدابو جناب 
  ».اى امير مؤمنان، كالب را كشتم«: عايذ بن حمله تميمى بيامد و گفت: گويد
  ».اى بر حقى و باطل گويى را كشتهخوب كردى، تو «: گفت
بـن وهـب راسـبى بگـو      عبداهللاهانى بن خطاب ارحبى و زياد بن خصفه بيامدند و درباره كشتن : گويد

  .تندمگو داش
  »چه كرديد؟«: على گفت

ا هاى خودمان او ر اى امير مؤمنان وقتى او را ديديم شناختيمش و پيشدستى كرديم و با نيزه«: گفتند
  ».زديم

  ».ايد تالف مكنيد، هر دوتان كشتهاخ«: على گفت
ن زحر ب عبداهللا. جيش بن ربيعه، ابو المعتمر كنانى به حرقوص بن زهير حمله برد و او را بكشت: گويد
بن شجره سلمى حمله برد و او را بكشت، شريح بن ابى اوفى پاى ديوارى جاى گرفته بـود   عبداهللاخوالنى به 
اى كه بر ديوار بود مدتى از روز بجنگيد و سه تن از مردم همدان را بكشت و رجزى به اين مضمون  و از رخنه

  :خواند مى
  دخترك عبسى«
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  كه ميان كسان خود
  برد سر مىبا نعمت و ناز به 

  داند كه من امشب مى
  ».كنم ام دفاع مى از رخنه

از قوم « :گفت جنگيد و مى قيس بن معاويه دهنى به او حمله برد و پايش را بينداخت و او همچنان مى
  ».كند باقيمانده خويش دفاع مى

  :فتادبار ديگر قيس بن معاويه به او حمله برد و خونش بريخت و شعرى به اين مضمون در دهانها ا
  همدانيان روزى با يكى جنگ كردند«

  و از صبحگاهان تا پسينگاه جنگ داشتند
  »!مرد را براى همدانيان فتح كرد و خدا آن

  :خواند شريح رجزى به اين مضمون مى
  زنم و اگر ابو الحسن را ببينم ىضربتشان م«
  ».زنمش تا بى حركت شود شمشير مى به

بـرون شـد، سـليمان بـن ثمامـه      ) ذو الثديه(جستجوى پستاندار على به : الملك بن ابى حره گويدعبد
حنفى و ريان بن صبره نيز با وى بودند، ريان او را بر كنار رود، در گودالى ميان چهل يا پنجـاه كشـته پيـدا    

  .كرد
اش بود هماننـد پسـتان كـه     و چون او را بيرون آوردند به بازويش نگريست، پاره گوشتى بر شانه: گويد
شد به  شد، به اندازه دست ديگر، و چون رها مى كشيدند دراز مى ت با موهاى سياه و چون آن را مىنوكى داش

  .شد گشت و چون پستان مى طرف شانه باز مى
اهللا اكبر، دروغ نگفتم و به من دروغ نگفتند، به خدا اگر بيم نداشتم كه از عمل بـاز  «: على گفت: گويد
پيمبر خويش براى كسى كه با اينان جنگ كند و حقى را كه ما پيرو آنيم گفتمتان كه خدا به زبان  مانيد، مى

  ».ها مقرر فرمود بشناسد، چه
  ».آنكه فريبتان داد، زيانتان زد تيره روزها«: آنگاه بر كشتگان قوم گذر كرد و گفت: گويد

  »اى امير مؤمنان كى فريبشان داد؟«: گفتيد
برشـان داد  وها فريبشان داد و معاصى را زيبا نمـود و خ شيطان و نفسهاى بد فرماى، كه به آرز«: گفت

  ».كه غلبه خواهند يافت
  .كسانى را كه رمقى داشتند، جستجو كردند و چهار صد كس را يافتند: گويند

ببريدشان و عالجشان كنيد و چون به شـدند، بـه   «: هاشان دادند و گفت على بگفت تا آنها را به عشيره
  ».اردوگاهشان هست بر گيريدرا در كوفه بياريد و آنچه 
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و ديگـر لـوازم و غـالم و كنيـز را بـه      . سالح و مركب و لوازم جنگ را ميان مسلمان تقسيم كرد: گويد
  .صاحبانش پس داد

با آنكه جاى «: عدى بن حاتم، طرفه پسر خويش را جستجو كرد و بيافت و به خاك كرد و گفت: گويد
كسان ديگر به دفن كشتگان خـوارج پرداختنـد، اميـر    » . كردتو خاليست حمد خداى كه مرا به مرگت مبتال

و كسـان حركـت   » كنيـد؟  كشيدشان و بعد خاكشـان مـى   حركت كنيد، مى« :مؤمنان وقتى خبر يافت گفت
  .كردند

يكى از مردم بنى سدوس به نام عيزار بن اخنس كه عقيده خوارج داشت سـوى  : محل بن خليفه گويد
عدى بن حاتم را ديد كه اسود بن قيس و اسـود بـن يزيـد، هـر دوان مـرادى،      آنها روان شد و نزديك مداين 

  »و غنيمت آمدى يا با ستم و گناه؟با سالمت «: همراه وى بودند، عيزار وقتى عدى را ديد گفت
  ».با سالمت و غنيمت«: عدى گفت

شناسيم  ترا مى اين سخن را از آن رو گفتى كه بدى به دل دارى، اى عيزار«: دو مرد مرادى بدو گفتند
  ».ببريم و خبر ترا با وى بگوييم دانيم كه عقيده خوارج دارى، با ما باش تا ترا پيش امير مؤمنان و مى

مؤمنان وى  اى امير«: گفتند چيزى نگذشت كه على در رسيد و حال عيزار را به او وا نمودند و«: گويد
  ».بر عقيده خوارج است

  ».داريم را محبوس مىنيست ولى او خونش حالل «: على گفت
اى امير مؤمنان او را به من بده و ضامنم كـه از جانـب وى چيـزى ناخوشـايند     «: عدى بن حاتم گفت

  .و على او را به عدى داد» .نبينى
وقتـى  : ابـو دردا گويـد   .از ياران على به جز هفت كس كشته نشده بـود : عبد الرحمان بن جندب گويد

خدا بـا شـما نيكـويى كـرد و     «: افت حمد خدا گفت و ثناى او كرد و گفتعلى از كار خوارج نهروان فراغت ي
  ».، بى تأخير سوى دشمن روان شويدظفر نمايان داد

هـا افتـاده، سـوى     نيزه شده و شمشيرهايمان كند شده و سر اى امير مؤمنان، تيرهايمان تمام«: گفتند
جاى كشتگان ما را پر كند كه به كـار دشـمن   شهرمان باز گرد كه لوازم بهتر آماده كنيم، شايد امير مؤمنان 

  .گفت اشعث بن قيس بود كسى كه اين سخن مى» بهتر توانيم پرداخت
على بيامد تا به نخيله رسيد و كسان را گفت كه در اردوگاه خويش بمانند و خويشـتن را بـراى جهـاد    

  .آماده كنند و پيش زنان و فرزندان خود كمتر روند، تا سوى دشمن حركت كنند
بجز تعدادى از سـران  . كسان چند روزى در اردوگاه ببودند آنگاه نهانى برفتند و وارد شهر شدند: گويد

قوم، و اردوگاه خالى ماند و چون على ايـن بديـد وارد كوفـه شـد و رأى وى دربـاره حركـت سـوى دشـمن         
  .بشكست
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نـگ نهـروان بـا آنهـا     على با كسان سخن كرد و اين نخستين بار بود كه پس از ج: زيد بن وهب گويد
  :كرد و گفت سخن مى

و راه يـافتن  دشـمنى كـه پيكـار بـا وى مايـه تقـرب       براى حركت سـوى  ! اى مردم«
و از كتاب بدور و از دين وامانـده،  كسانى كه در كار حق سر گردانند  بخداست، آماده شويد،
د از نيـرو و  توانيـ  خورند، هر چه مـى  ضاللت غوطه مى  روند و در ورطه در طغيان كورانه مى

بـس تكيـه گـاهى اسـت و بـس       مهيا كنيد و به خدا تكيه كنيد كـه خـدا  اسب بر ضدشان 
  ».ياورى

روزى چند آنها را وا گذاشت و چون از حركـت كردنشـان   . اما نه حركت كردند و نه آماده شدند: گويد
  انتظارشان چيست؟نوميد شد سران و بزرگان قوم را پيش خواند و پرسيد چه راى دارند و موجب 

پس ميان جمـع بـه سـخن ايسـتاد و     . گروهى تعلل كردند، گروهى نارضا بودند و آمادگان اندك بودند
  :گفت

چسبيد،  زمين مىگويمتان حركت كنيد، به  وقتى مى بندگان خدا سبب چيست كه«
و بـه جـاى عـزت بـه ذلـت و زبـونى       ايد  به زندگى دنيا دل خوش كرده مگر به جاى آخرت

ويى بـه حـال   گردد؟ گـ  كنم، چشمانتان مى دعوتتان مىايد، چرا وقتى به جهاد  ايت دادهرض
! بينيـد  تان بسته اسـت كـه نمـى   فهميد و چشمان آشفته است كه نمىگويى دلهاتان ! مرگيد
دعـوت شـويد   ايد، امـا وقتـى بـه جنـگ      يران بيشهخوبتان كند كه به هنگام فراغت شخدا 

نه سوارانيد كـه حملـه را بـه    من نيستيد، خوشكامگان شبيد، تمد روبهان گريزانيد، شما مع
كنيـد،  بد جنگاورانيد، با شما خدعه كنند اما نچه . گاه باشيد دليرانيد كه تكيهكار آييد و نه 

خبريـد،   ا شـما غافـل و بـى   نكنيد، كسان از شما غافل نمانند، اماز ديارتان بكاهند و تعرض 
كنـان  حركت ماند قـرين ذلـت شـود، جـدل      بىر كه بيدار دل است و خردمند و هجنگاور، 

  .لوب، پايمال شود و هستى باختهمغلوب شوند و مغ
من بـر  هست و شما را بر من حقى هست، حق اما بعد مرا بر شما حقى : سپس گفت

تعليمتان كه نادان نمانيـد و  ه با شما باشم و تقسيم غنيمت، و شما نيكخواهى است مادام ك
حضـور و  اينست كه حق بيعت بگذاريد و در  نا شويد، حق من بر شماادب آموختنتان كه دا

. تورتان دهم اطاعت كنيدچون دعوتتان كنم بپذيريد و چون دسغياب نيكخواه من باشيد و 
د جوييد برسي خواهيم باز آييد تا به آنچه مى خوش ندارم بر كنار مانيد و به آنچه مىاز آنچه 

  ».و آنچه را آرزو داريد بيابيد
مؤيد اين گفتـار روايـت ابـو     .ه روايت ديگر جنگ ميان على و خوارج نهروان به سال سى و هشتم بودب

شبث بن ربعى و ابن كوا از كوفه سوى حرورا رفتند، على به كسان دستور داد با سالح «: مريم است كه گويد
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بـا سـالح وارد مسـجد    كس پيش آنها فرستاد كه بد كرديد كـه  . بيايند، سوى مسجد آمدند چندانكه پر شد
  .شديد به گورستان مراد رويد تا دستور من برسد

  .اند اند و حمله آورده به گورستان رفتيم و لختى از روز آنجا بوديم آنگاه شنيديم كه قوم باز آمده: گويد
برفتم وارد صفهايشان شدم و پيش شبث بن ربعى و ابـن كـوا   . با خودم گفتم بروم به آنها بنگرم: گويد

دادند كه بـاز   م كه بر اسبان خود نشسته بودند، فرستادگان على پيش آنها بودند و به خدا قسمشان مىرسيد
آنگاه يكى از آنها سوى يكى از فرسـتادگان  » .از ترس فتنه سال آينده، اينك فتنه مياريد«: گفتند مى. گردند

  .ن خويش را برداشت و برفتصاحب اسب پياده شد و انا هللا گويان زي. على آمد و مركب او را پى كرد
. دادنـد  خواهيم و فرستادگان بـه خـدا قسمشـان مـى     گفتند ما بجز جدايى از آنها نمى خوارج مى: گويد

  .لختى صبر كرديم، آنگاه خوارج سوى كوفه آمدند، گفتى روز فطر يا قربان بود
كـه از اسـالم بـرد     كرده بود كه جماعتى هستند و چنان بود كه پيش از آن على با ما سخن مى: گويد

  .عالمتشان اينست كه دست يكى از آنها ناقص است. شود شويد چنانكه تير از كمان بدر مى مى
خورد، از  نافع كه دستش ناقص بود سخن او بشنيد و ديدمش كه غذاى خويش را به ناراحتى مى: گويد

  .بس كه اين سخن را شنيده بود
من كالهى به او داده بودم و روز . خفت كرد و شب آنجا مى مىنافع با ما بود و روز در مسجد نماز : گويد

  .اند بعد ديدمش و پرسيدم كه آيا او نيز جزو كسانى بوده كه سوى حرورا رفته
بيرون شدم و آهنگ آنها داشتم وقتى به محله بنى سعد رسيدم، كودكانى به من بر خوردنـد و  «: گفت

تم و پس از يك سال يا كمتر جمع نهروان برون شدند و علـى  سالحم را بگرفتند و دستم انداختند و باز گش
  ».رفت عبداهللامن با آنها نرفتم اما برادرم ابو . نيز سوى آنها رفت

على سوى خوارج روان شد و چون بر ساحل شط نهروان با آنهـا رو بـه   «: به من گفت عبداهللابو : گويد
گردند، فرستادگان وى در رفـت و آمـد بودنـد و     ازخدا قسمشان داد و دستور داد ب رو شد كس فرستاد و به

عاقبت فرستاده على را كشتند و چون چنين ديد سويشان رفت و با آنها بجنگيد تا از كارشان فراغـت يافـت   
  ».نكرديمپيدا «: جستجو كردند و يكيشان گفت. ناقص دست را بجوييد: پس از آن به ياران خويش گفت

  ».جزو آنها نبوده«: يكى ديگر گفت
  ».را در جويى زير دو كشته يافتيماى امير مؤمنان، او «: آنگاه يكى آمد و مژده داد و گفت

  ».اقص او را ببريد و پيش من آريددست ن«: گفت
  ».ام فتهاند من نيز دروغ نگ به خدا به من دروغ نگفته«: و چون بياوردند آن را بگرفت و باال برد و گفت

دهد كـه   باز گشتم و پس از يك سال يا كمتر، خبر مى: اين سخن كه گويدابو مريم با : ابو جعفر گويد
حروريـان دربـاره حكميـت بـه علـى اعتـراض         جنگ ميان على و جمع حروراء يك سال پس از آن بوده كـه 

اند چنانكه از پيش معلوم شد آغاز اعتراض از سال سى و هفتم بود و اگر چنين باشد و كار چنان شـده   كرده
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روايت ابو مريم هست، مسلم است كه جنگ ما بين على و حروريان به سال سى و هشـتم بـوده    باشد كه در
  .است

على پس از بازگشت از صفين جعدة بن هبيره مخزومى را كه مادرش ام هانى دختـر ابـو   : شعبى گويد
، جعـده  طالب بود سوى خراسان فرستاد كه تا ابر شهر رفت كه مردم آنجا كافر شده بودند و حصارى شـدند 

پيش على بازگشت و او خليد بن قره يربوعى را فرستاد كه مردم نيشابور را محاصره كرد تا بـا وى بـه صـلح    
  .آمدند، با مردم مرو نيز صلح كرد

در اين سال، يعنى سال سى و هفتم، عبيد اهللا بن عباس كه از جانب على عامل يمن و واليات آن بـود  
  .بن عباس بود عامل مكه و طايف قثم. ساالر حج شد

  .عامل مدينه سهل بن حنيف انصارى و به قولى تمام بن عباس بود
  .قضاى آنجا با ابو االسود دئلى بود. بن عباس بود عبداهللاعامل بصره 

  .عامل مصر محمد بن ابى بكر بود
  .عامل خراسان خليد بن قره يربوعى بود

اين، در روايت عبد . ر كوفه جانشين كردرفت ابو مسعود انصارى را د على وقتى سوى صفين مى: گويند
  .العزيز بن رفيع آمده است

  .شام به دست معاويه بن ابى سفيان بود
  .پس از آن سال سى و هشتم در آمد

   سخن از حوادث سال سى و هشتم

داد كه وى عامـل علـى در     از جمله حوادث اين سال كشته شدن محمد بن ابو بكر بود كه در مصر رخ
اينـك سـبب كشـته    . ايم كه چرا على او را عامل مصر كرد و قيس بن سعد را از آنجا برداشـت  گفته. آنجا بود

  .شدنش را و اينكه كجا كشته شد و كارش چگونه بود بگوييم
آيـد   وقتى قيس بن سعد از آمدن محمد بن ابو بكر خبر يافت و بدانست كه به امارت مـى : زهرى گويد

اى كه راى صواب ندارد، اينكه  از پيش كسى آمده«: آهسته گويى كرد و گفتوى را بديد و با او خلوت كرد و 
راى مـن همانسـت كـه بـا     . دارد كه در اين كارتان بصيرت دارم ايد از اندرزگويى شما بازم نمى مرا عزل كرده

  ».ىشو كه اگر جز اين كنى كشته مىكردم، تو نيز با آنها چنان كن  معاويه و عمرو و مردم خربتا حيله مى
كرده بود بگفت، اما محمد بن ابى بكر، چنان نكرد و خـالف   اى را كه با آنها مى آنگاه قيس حيله: گويد

وقتى محمد بيامد و قيس سوى مدينه رفت محمد مضريان را سوى خربتا فرسـتاد كـه   . گفته وى عمل كرد
  .جنگ كردند و محمد بن ابى بكر هزيمت شد

دم شام برفتند و مصر را بگشودند و محمد بن ابى بكـر را بكشـتند و   معاويه و عمرو خبر يافتند و با مر
  .شام همچنان زير تسلط معاويه بود تا كار وى استقرار گرفت
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وقتى قيس بن سعد سوى مدينه آمد مروان و اسود بن ابى البخترى او را بيم دادند چنـدان كـه   : گويد
رفت پس از آن معاويه بـه مـروان و اسـود     ترسيد بگيرند و بكشندش و بر مركب خويش نشست و پيش على

نامه نوشت و تعرض كرد كه چرا قيس بن سعد و راى و تدبير او را به كمك على فرستاديد، به خدا اگر يكصد 
  .شدم كه قيس بن سعد را فرستاديد هزار مرد جنگاور به كمك او فرستاده بوديد، چنين آزرده نمى

راى وى بگفـت و خبـر كشـته شـدن محمـد رسـيد علـى        قيس پيش على آمد و چون قصه را ب: گويد
انـد نيـك خـواه     داده و آنها كه به عزل قيس نظـر داده  بدانست كه قيس كارهاى بزرگ را به تدبير سامان مى

  .اند نبوده
ايم اينك دنبالـه خبـر او را از    از پيش قصه رفتن محمد بن ابى بكر را به مصر ياد كرده: ابو جعفر گويد

  .كنيم ظبيان همدانى ياد مىروايت يزيد بن 
وقتى مردم خربتا ابن مضاهم كلبى را كه محمد بن ابى بكر به مقابله آنها فرستاده بود كشـتند،  : گويد

معاوية بن حديج كندى سكونى به پا خاست و به دعوت خونخواهى عثمـان پرداخـت و كسـانى دعـوت او را     
انـد   مردم آنجا بر ضد محمد بن ابى بكر برخاسـته  پذيرفتند و كار مصر آشفته شد و چون على خبر يافت كه

، يا مالك ابن حارث، يعنى يارمان كه از آنجا معزولش كرديم، يعنى قيس: مصر را يكى از دو مرد بايد«: گفت
  ».اشتر

بـه قـيس   . وقتى على از صفين بازگشت اشتر را سوى جزيره كه عامل آنجا بوده بود پس فرستاد: گويد
با من باش و به كار نگهبانان من پرداز تا از كار حكميت فراغت يابيم آنگاه سـوى آذربيجـان   «: بن سعد گفت

سر رسيد على بـه مالـك    قيس پيش على بماند و كار نگهبانان وى را عهده كرد و چون كار حكميت به» .رو
بن اشتر كه در نصيبين بود نوشت كه تو از جمله كسانى كه در كـار اقامـت ديـن بـر آنهـا تكيـه دارم و بـه        

كنم، محمد بن ابـو بكـر را عامـل مصـر      كنم و مرز خطرناك را استوار مى كمكشان غرور بدكار را سركوب مى
انى نو كار بود و تجربه جنـگ نداشـت و چيزهـا را    جمعى از خوارج بر ضد وى برخاستند، وى جو. كرده بودم

و نيكخواه را بـه كـار   نيازموده بود، پيش من آى تا در اين كار بنگريم كه چه بايد كرد و يكى از ياران معتمد 
  .السالمخويش گمار و

كسى جز تو «: مالك پيش على آمد كه قصه مصر و خبر مردم آنجا را با وى در ميان نهاد و گفت: گويد
دانم، در مهمات  دهم راى ترا بس مى حركت كن كه اگر دستور نمى. خدايت رحمت كند. د اين كار نيستمر

آنجا كه نرمى بايد، نرمى كن و وقتى جز به . امور خويش از خدا كمك بخواه درشتى و نرمى را به هم در كن
  ».درشتى كار از پيش نرود، درشتى كن

كت سوى مصر آماده شد، خبر گيران معاويه بدو خبر دادنـد  اشتر از پيش على برفت و براى حر: گويد
كه على اشتر را به واليت مصر گماشته و اين را سخت اهميت داد كه در مصر طمع بسته بود و ميدانست كه 

  .اگر اشتر بيايد از محمد ابن ابى بكر در كار مخالفت او تواناتر است
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اشتر عامل مصر شد، اگر « :خراجگيران بود و گفتمعاويه كس پيش جايستار فرستاد كه يكى از : گويد
جايستار، سوى قلزم رفت . »توانى بكن هر چه مى .او را از ميان بردارى تا وقتى كه هستم از تو خراج نخواهم

: اشتر از عراق سوى مصر حركت كرد و چون به قلزم رسيد جايستار، به پيشواز وى رفت و گفت. و آنجا بماند
دهقان براى وى علوفه و غذا . اشتر آنجا فرود آمد» .غذا و علوفه، من يكى از خراجگيرانم اينك منزل و اينك«

. حاضر كرد و چون غذا خورد شربت عسل برايش آورد كه زهر در آن كـرده بـود كـه از آن بنوشـيد و بمـرد     
» .را از ميان برداردعلى، اشتر را سوى مصر فرستاده از خدا بخواهيد كه او «: گفته بود معاويه به مردم شام مى

  .كردند و شاميان هر روز اشتر را نفرين مى
و چون آن كس كه به اشتر زهر خورانيده بود پيش معاويه آمد و هالكت وى را خبر داد، معاويه : گويد

  :به سخن ايستاد و حمد خدا كرد و ثناى او بر زبان راند و گفت
جنگ صفين قطع شد، يعنى عمار بن ياسر، و  اما بعد، على بن ابى طالب دو دست داشت كه يكى در«

  ».قطع شد، يعنى اشتريكى ديگر اكنون 
وقتى اشتر بمرد، نامه على را كه به مردم مصـر  «: فضيل بن حديج به نقل از يكى از غالمان اشتر گويد

  :نوشته بود جزو بنه وى پيدا كرديم كه چنين بود
  به نام خداى رحمان رحيم«

عصـيان خـدا در   به آن گروه از مسـلمانان كـه وقتـى    ر مؤمنان از بنده خدا، على، امي
حقى بود كه بـدان پنـاه برنـد و نـه       زمين رواج يافت و ستم بر نكوكار و بدكار پرده زد و نه

  .خشم آوردنده از آن نهى كنند، به خاطر خداى منكرى ك
از امـا بعـد يكـى     .كنم كه خدايى جـز او نيسـت   درود بر شما، و من حمد خدايى مى

خسبد و از بيم حادثـه از دشـمن    نمىوى شما فرستادم كه به هنگام ترس بندگان خدا را س
مدحجى، شنوا تر است، يعنى مالك بن حارث  سختريزد و براى كافران از شعله آتش گ نمى

بتش خطا نكنـد و كنـدى نگيـرد،    يكى از شمشيرهاى خداست كه ضرو مطيع او باشيد كه 
من پـيش و  س آييد، پس آييد كه جز به فرمان يد و اگر گفت پگفتتان پيش رويد، برواگر 

پيش شما فرستادم كه نيكخـواه  كه حضورش به نزد خودم الزم بود، من او را . رود پس نمى
. بـر يقـين ثابـت بـدارد     به هدايت محفوظ دارد وت و با دشمنتان سختگير، خدايتان شماس

  ».والسالم
كه على اشتر را فرستاده سخت آزرده شد، و چون اشتر بـه   و چون محمد بن ابى بكر خبر يافت: گويد

  :هالكت رسيد على كه از آزردگى محمد خبر يافته بود بدو چنين نوشت
  .به نام خداى رحمان رحيم«
  .از بنده خدا، على، امير مؤمنان، به محمد بن ابى بكر 
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اى، اين كار را  آزردهام  به جاى تو فرستاده اما بعد، شنيدم از اينكه اشتر را. درود بر تو
اگـر واليـت از تـو    . اى كوشش كـافى نكـرده  اى يا  كه در كار جهاد كند بوده براى آن نكردم

  .تر كه كارش آسانتر باشد و براى تو پسنديدهدادم  گرفته بودم واليات ديگر مى
سـختگير كـه   نان مردى كه واليت مصر بدو داده بودم، نيكخـواه مـا بـود و بـا دشـم     

داشـتيم، خـدا از او راضـى بـاد و     و مرگش در رسيد، ما از او رضايت ر رسيد روزگارش به س
نگ آماده باش مقابل دشمن پايمردى كن و براى ج در. پاداش مكرر دهاد و سر انجام نيك

ذكـر خـدا بسـيار گـوى و از او      نيك به راه خداى خويش دعوت كـن و و با حكمت و اندرز 
مـا و تـرا   خـدا  . كند و در كارها اعانت كند كفايتجوى و از او بترس تا مهمات تو را كمك 

  ».د، يارى كند و سالم بر تو باددرباره چيزهايى كه جز به رحمت وى بدست نياي
  :محمد بن ابى بكر به جواب نامه وى چنين نوشت: گويد

  .به نام خداى رحمان رحيم«
  .از بنده خدا، على، امير مؤمنان، به محمد بن ابى بكر

اما بعد، نامه اميـر  كنم كه خدايى جز او نيست،  يى مىو من حمد خدا درود بر تو باد
هيچ كس مانند من به رأى امير  .مؤمنان به من رسيد كه فهميدم و مضمون آن را بدانستم

حركت كـردم و  . نكوشد، و با دوست وى رأفت نكنددشمن وى  مؤمنان رضا ندهد و بر ضد
مـن پيـرو   . ا مخالفـت نماينـد  ه به جنگ ما آيند يـ جز آنها ك. امان دادماردو زدم و مردم را 

كمك  خداو بدو تكيه دارم و در هر حال از برم  بدو پناه مى. امير مؤمنانم و نگهدار آنفرمان 
  ».درود بر تو باد. بايد جست

وقتى مردم شام از صفين برفتنـد، منتظـر كـار حكمـان ماندنـد و چـون       : بن حواله ازدى گويد عبداهللا
مردم شام با معاويه بيعت خالفت كردند و نيروى او بيفزود اما مردم عـراق بـا علـى اخـتالف      حكمان برفتند

  .كردند و معاويه جز مصر نگرانى نداشت
. مردم مصر از معاويه بيمناك بودند كه نزديك وى بودند و با عثمان رفتارى سخت داشته بودند: گويد
اند سر خـالف علـى دارنـد و اميـد      عثمان دل آزرده دانست كه در مصر گروهى كه از كشته شدن معاويه مى

  .داشت كه اگر بر مصر تسلط يابد در جنگ على فاتح شود كه خراج مصر بسيار بود مى
بسـر بـن ابـى ارطـاة و      معاويه قرشيانى را كه با وى بودند، عمرو بن عاص و حبيب بن مسلمه و: گويد

غير قرشيان ابو االعور، عمر بن سفيان سلمى، و حمزة ضحاك بن قيس و عبد الرحمان بن خالد بن وليد و از 
دانيـد شـما را بـراى چـه پـيش       مـى «: بن مالك همدانى و شرحبيل بن سمط كندى را پيش خواند و گفـت 

  ».ميدوارم خدا درباره آن كمك كندام، براى كارى مهم كه ا خوانده
  ».قصود تو چيستبر نداده ندانيم مخدا كسى را از غيب خ«: همگان يا بعضيشان گفتند
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دانم، به خدا كه كار اين واليت پر خراج پر لـوازم و جمعيـت اسـت كـه تـرا       مى«: عمرو بن عاص گفت
اى و  اگـر بـراى ايـن كـار دعوتمـان كـرده       .اى كه رأيمان را درباره آن بپرسى نگران دارد و ما را پيش خوانده

اى كه گشودن آن واليت مايه قوت تو و قوت  اى، مصمم شو و اقدام كن كه راى درست آورده فراهممان آورده
  ».شكست دشمنان و ذلت مخالفان استياران و 

ايـن سـخن از آن رو   » اى پسـر عـاص، منظـور خـويش را در نظـر دارى     «: معاويه به جواب وى گفـت 
تـا   طالب بيعت كرده بود شرط كرده بود كه عاص با معاويه بر جنگ على بن ابىگفت كه وقتى عمرو بن  مى

  ».هست مصر طعمه وى باشد وقتى
  ».ش حقيقت استاين، يعنى عمرو، گمانى برد و گمان«: آنگاه معاويه رو به ياران خويش كرد و گفت

  »دانيم ولى ما نمى«: گفتند
  »درست گفت عبداهللابو «: معاويه گفت
  »گويند مى عبداهللامرا ابو «: عمرو گفت

  ».باشد انها آنست كه همانند يقينبهترين گم«: معاويه گفت
اما بعد ديديد كه خدا در كار جنـگ بـا دشـمنان    «: آنگاه معاويه حمد خدا گفت و ثناى او كرد و گفت

دانسـتند، امـا    كنند كه شما را در چنگ خويش مى چه كرد، آنها آمده بودند و پنداشتند كه ريشه شما را مى
كميت به نزد خدا برديم كه به نفـع  خواستند كارى نساختند و ما ح مى  خدا خشمگين پسشان راند و از آنچه

ما و ضرر آنها حكم كرد، آنگاه جمع ما را فراهم كرد و ميانمان آشتى آورد و آنها را دشمنان پراكنده كرد كه 
رأى . به كفر همديگر شهادت دهند و خون يك ديگر را بريزند، به خدا اميدوارم كه اين كار بر ما قـرار گيـرد  

  »م، درباره رأى ما چه رأى داريد؟صر كنيمن اين است كه آهنگ مردم م
  »ادم و رأى خويش را گفتم و شنيدىجواب پرسش ترا د«: عمرو گفت

  ».يح نداد كه چگونه عمل بايد كردعمرو تأييد كرد اما توض«: معاويه گفت
رأى من اين است كه سپاهى انبوه بـه سـاالرى   : گويم كه چگونه بايد عمل كرد اينك مى«: عمرو گفت

مصمم و دورانديش و امين و معتمد بفرستى كه سوى مصر تازد و وارد آنجا شـود و كسـانى از مـردم    مردى 
آنجا كه موافق ما هستند بيايند و وى را بر ضد كسانى كه دشمن ما هستند كمك كنند و چون سـپاه تـو و   

ت كمك كنـد و تـرا   م خداياند فراهم شوند اميدوار يارانت كه آنجا هستند بر ضد دشمنانى كه به جنگ آمده
  ».ظفر دهد

  ».ايد ميان ما و آنها انجام گيردآيا جز اين چيزى هست كه ب«: معاويه گفت
  »دانم چيزى نمى«: عمرو گفت

دانم، رأى من اين است كه به يارانمان كه در مصر هستند و نيز به  من جز اين كارى مى«: معاويه گفت
دشمنانمان نامه نويسيم به يارانمان دستور دهيم كه در كار خويش استوار باشند و اميدوارشان كنيم كه آنجا 



 295    ششمجلد 

 

ر كنـيم و از جنـگ خـويش    دشمنان را نيز به صلح دعوت كنيم و به حق شناسـى خـويش اميـدوا   . رويم مى
خواهيم و گر نه از پس اين  جنگ با ما به صلح آيند همانست كه مى بترسانيم، اگر كسانى كه آنجا هستند بى

  ».ام اى، اما من از تأمل ثمر برده تو اى پسر عاص كسى هستى كه از شتاب ثمر برده. كار به جنگشان رويم
  ».ر انجام كار تو و آنها جنگ استكه به نظر من سبه هر چه خدايت وا نموده عمل كن «: عمرو گفت

در اين موقع معاويه به مسلم بن مخلد انصارى و معاوية بن حديج كندى كه مخالفت على كرده : گويد
  :بودند نامه نوشت به اين مضمون

  به نام خداى رحمان رحيم«
آن بـزرگ  شما را به سبب اى كارى بزرگ بر انگيخت و پاداش اما بعد، خدا شما را بر

 رونقتـان داده كـه بـه خونخـواهى عثمـان     ا واال كرده و در ميان مسـلمانان  كرده و نامتان ر
ده و بـا اهـل سـتم و    ايد كه حكم كتاب متروك مان آوردهايد و به خاطر خدا خشم  برخاسته

و وان خدا و يـارى نزديـك يـاران خـدا     شما را بشارت كه از رض. ايد برخاستهتعدى به جهاد 
حاصل شود و حقتـان  شويد تا رضاى شما  ور مى ما بهرهامور دنيا در قلمرو قدرت  انبازى در

 در مقابـل دشـمنان ثبـات ورزيـد و    نجامتان معين شود، صبورى كنيـد و  را ادا كنيم و سرا
نداريد  و آنچه را خوش. بخوانيد كه سپاه شما راه نيابدمخالف را به هدايت و حفاظ خويش 

  ».شود و سالم بر شما باد هتان مىطابق دلخواماز ميان برخيزد و كارها 
اين نامه را با يكى از غالمان خويش به نام سبيع فرستاد، فرستاده برفت و در مصر پيش آنها رسيد كه 

نامـه معاويـه را بـه    . كـرد  محمد بن ابى بكر امير آنجا به جنگشان برخاسته بود اما در كار جنگ سستى مـى 
  .كه براى معاوية بن حديج بود نيز بدو داد اى را مسلمة بن مخلد دادنامه

نامه معاوية بن حديج را پيش خود او ببر كه بخواند و پيش من آر تا از طرف خودم و از «: مسلمه گفت
  »طرف او جواب دهم

اى را كه به نام معاوية بن حديج بود پيش وى برد و گفت بخواند و چـون بخوانـد    فرستاده نامه: گويد 
ودش پيش او ببرم كه از طرف تو و از طرف خ  ة بن مخلد به من گفته وقتى نامه را خواندىمسلم«: بدو گفت

  ».به معاويه جواب دهد
و نامه را به او داد كه پيش مسلمه آورد و مسلمه از جانب خود و معاوية » به او بگو چنين كند«: گفت

  :بن حديج چنين نوشت
مـورد آن از فرمـان   ايـم و در   آن نهـاده  يش را در راهاما بعد، اين كار كه جانهاى خو«

داريم و  پروردگار خويش را اميد مىپاداش  ايم كارى است كه به سبب آن خدا تبعيت كرده
ار مـا  انـد و بـه پيكـ    بـر ضـد پيشـواى مـا كوشـيده     فر بر مخالفان و سركوب كسانى كـه  ظ

نصاف و عـدالت را بـه   و اهل اايم  طغيانگر را از اين سرزمين راندهما همه مردم . اند برخاسته



296  http://bertrandrussell.mihanblog.com   خ طبرييترجمه تار 

 

مـا بـه ايـن     .كنـى  گفته بودى كه ما را در قدرت و دنياى خويش انباز مى. ايم وا داشتهقيام 
ما را انجام دهد و آرزويمان ايم، اگر خدا منظور  هدفى نداشتهايم و چنين  منظور قيام نكرده

ا بـه  و ركـه پروردگـار جهانيـان اسـت كـه هـر د      ده شود دنيا و آخرت از آن خداست بر آور
چنانكه در كتاب خويش فرموده و وعده او خالف ندارد كـه  دهد  گروهى از مخلوق خود مى

  1.دوست داردك آخرت دهد كه خدا نكو كاران را خدايشان پاداش دنيا و پاداش ني :گويد
ما آمد و ما نسبت بـه  را زودتر بفرست كه دشمن به جنگ  سواران و پيادگان خويش

 آنها شديم اگر خداى مددى از جانباز ما بيمناك بودند و ما همسنگ  آنها اندك بوديم، اما
دا ما را بـس، كـه   و نيرويى جز به وسيله خدا نيست و ختو سوى ما آرد خدايمان ظفر دهد 

  2.نيكو تكيه گاهى است
  »و درود بر تو باد

يش نـام بـرده بـود پـ     معاويه در فلسطين بود كه نامه به او رسيد و كسانى را كه در نامه از آنهـا : گويد
  »راى شما چيست؟«: خواند و گفت
خـدا مصـر را خـواهى     راى درست اين است كه سپاهى از جانب خويش بفرستى كـه بـه اذن  «: گفتند

  ».گشود
  »آماده شو -يعنى عمرو بن عاص -عبداهللاى ابو «: معاويه گفت

: هنگـام وداع بـدو گفـت    .عمرو بن عاص را با شش هزار كس فرستاد و براى وداع وى برون شد: گويد
كنم كه مايه ميمنت است و به تأمل كه عجله كـار شـيطان    اى عمرو ترا به پرهيزكارى و مدارا سفارش مى«

است و اينكه به موافق اقبال كنى و مخالف را ببخشى اگر موافق شد كه چه بهتر و اگر نه قدرت نمايى از آن 
مردم را به صلح و اتفاق بخوان و چون غلبه يافتى يارانت را  تر، پس كه بهانه نماند، بهتر است و خوش عاقبت

  ».برتر بدار و با همه كس نيكى كناز همه 
به محمد بن ابى . عثمانيان بر او فراهم آمدند و با آنها ببود. عمرو برفت تا وارد سرزمين مصر شد: گويد

  :بكر چنين نوشت
. ميان بردارممن خوش ندارم ترا از ه در بر كه اما بعد، اى پسر ابو بكر جان خود را ب«

اند و به  دچار ندامت شدهاند و از پيرويت  تو اتفاق كرده مردم اين ديار بر مخالفت و نافرمانى
  ».السالمر برون شو كه من خير خواه توام وكنند، از مص تسليمت مىوقت خطر 

  :عمرو نامه معاويه را نيز براى محمد فرستاد به اين مضمون: گويد

                                                           

  .ثواب الدنيا و حسن ثواب االخرة و اهللا يحب المحسنينفاتاهم اهللا . 1

 .حسبنا اهللا و نعم الوكيل. 2
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حـرام بريـزد از انتقـام    يان، عواقب سخت دارد، هر كه خون بعد، ستمگرى و طغ اما«
شناسـيم كـه در كـار سركشـى و      را نمـى صون نماند، كسى دنيا و عواقب خطرناك آخرت م

كوشيدى همراه بوده است، با مخالفانش بر ضد او تر  مخالفت عثمان از تو سختعيبگويى و 
ام كـه بيـايى و در    من از تو غافلم يا فراموشت كـرده بريختى و پندارى خونريزان، خونش را 

منتظـر  تر مردمش ياران من و همراى مـن و  امارت كنى كه مجاور من باشى و بيش  واليتى
ات را بـه   كه كينـه ام  گروهى را سوى تو فرستاده. ندگفتار من باشند و بر ضد تو كمك طلب

جوينـد و بـا خـدا پيمـان      خدا مـى ب خونت بريزند و از پيكار تو تقرخواهند  دل دارند و مى
كـه   كـردم  نبود كه خونت بريزنـد اعـالم خطـر نمـى    اگر جز اين . ند كه اعضايت ببرندا كرده

بـر عثمـان   اى و  اى و رعايـت خويشـاوندى نكـرده    كـرده خوش داشتم ترا بكشند كه سـتم  
ندارم اند اما خوش  زدهما بين پشت گوش و رگهاى گردن وى ضربت اى كه با تيرهاى  تاخته

  ».داد والسالم ز قصاص مصون نمىيك قرشى را ببرم، ولى هر كجا باشى خدا ترا اكه اعضاى 
  :اى همراه آن كرد باين مضمون محمد هر دو نامه را پيچيد و پيش على فرستاد و نامه: گويد

فرود آمده و بسيارى فراوان و ويرانگر به سرزمين مصر اما بعد، پسر عاص با سپاهى «
اند، كسانى كه پيش منند سسـتى   آمدهند بر او فراهم ا واليت كه با آنها همدل بودهاز مردم 

  »مال مدد رسان و سالم بر تو باد دارى مرا به مرد وكنند، اگر به سرزمين مصر نياز  ىم
  :على بدو نوشت

فراوان و ويرانگر به كه گفته بودى پسر عاص با سپاهى  اما بعد، نامه تو به من رسيد«
اينكه همدالن وى سوى او روند بهتر اند  و همدالن سوى وى رفتهمصر فرود آمده  سرزمين

و سستى مكن، محل كنند ت بعضى كسان تو سستى مىگفته بودى . نست كه با تو بماننداز آ
را كه به نيكخواهى و دليرى شهره كنانة بن بشر . كن و يارانت را فراهم آرخويش را استوار 

در مقابـل   .فرسـتم  ست كه من نيز به هر وسيله كسان را سوى تو مىاست به مقابله آنها فر
با آنها پيكار كن و با ثبات   دشمن پايمردى كن و مطابق بصيرت خويش كار كن و به همت

 باشد كه بسا باشد كه خدا گروه اندك رامقابله كن اگر چه گروه تو اندك  و نيت پاك با آنها
جر پسر كافر، عمرو را نامه فاجر پسر فاجر، معاويه، و فا. كندنيرو دهد و گروه بسيار را زبون 

كـارى  كار حكميت ساخت و پاخت و رشوه  اند و در در كار معصيت همدل شدهخواندم كه 
چنانكـه اسالفشـان از   انـد،   ، از فرصت خويش بهره گرفتهاند اند و به انكار حق پرداخته كرده

مكـن و اگـر جوابشـان را چنانكـه بايـد       ره گرفته بودند از تهديدشان بـيم فرصت خويش به
  ».و السالم .اى گفتارى مناسب توانى يافت نداده

  :ابى سفيان نوشت ابى بكر در پاسخ نامه معاويه بن محمد بن: محمد بن يوسف انصارى گويد
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بودى كـه منكـر آن   ثمان چيزها گفته اما بعد، نامه تو به من رسيد كه در موضوع ع«
اعضاء بريـدن بـيمم داده بـودى    دور شوم گويى خيرخواه منى، از  ونيستم، گفته بودى از ت

اگر شما ظفر . باشد و در جنگ سركوبتان كنممنى اميدوارم كه غلبه از آن من  گويا مشفق
ايـد و چـه بسـيار     كـرده  شما شد چه بارها كه ستمگرى را يارىاين دنيا كار با يافتيد و در 
سـر  ت شما و آنها به پيشگاه خداسـت و  ايد كه بازگش بريدهايد و اعضاشان  كشتهمؤمنان كه 

گوييـد كمـك از    مـى انجام همه كارها به نزد خداست كه ارحم راحمان است و درباره آنچه 
  ».خدا بايد جست

  :و نيز محمد به عمرو بن عاص نوشت: گويد
فهميدم گفتـه بـودى   را در نامه خويش ياد كرده بودى  اما بعد، اى پسر عاص آنچه«

بـودى كـه خيرخـواه منـى، قسـم      گفته . اى ظفر يابى و دروغ گفته كه خوش ندارى به من
انـد و از   گشتهكه مردم واليت از رأى و كار من ب  گفته بودى. گويى خورم كه نادرست مى مى

خـدا مـا را بـس كـه     . شـيطان ملعوننـد  اند، آنها طرفداران تـو و   آوردهپيروى من پشيمانى 
  ».وردگار عرش عظيم است و السالمكنيم كه پر بخدا توكل مى .پروردگار جهانيان است

وقتى عمرو بن عاص آهنگ مصر كرد محمد بن ابى بكر در ميان كسان به سخن ايستاد و حمـد  : گويد
  :خداى كرد و ثناى او بر زبان آورد و به پيمبر خدا صلوات گفت، آنگاه گفت

اند و  كرده اند و ترويج ضاللت مى شكسته حرمت، مى اما بعد، اى گروه مسلمانان و مؤمنان، اين قوم كه«
اند و با سپاه سـوى شـما    اند به دشمنى شما برخاسته خواسته اند و تسلط به زور مى كرده آتش فتنه روشن مى

خواهد سوى اين قوم رود و در راه خدا با آنها پيكـار   اى بندگان خدا هر كه بهشت و مغفرت خدا مى. اند آمده
  ».همراه كنانة بن بشر حركت كنيد رحمت كند خدايتان. كند

عمـرو بـن   . محمد نيز با دو هزار كس حركت كرد. در حدود دو هزار كس با كنانه حركت كردند: گويد
هاى سپاه را يكى پس از ديگـرى سـوى او    دار محمد بود تالقى كرد و دسته عاص با كنانة بن بشر كه مقدمه

  .راند برد و به طرف عمرو بن عاص پس مى شد بدان حمله مى مى فرستاد و هر گروه كه به كنانه نزديك
اين كار مكرر شد و چون عمرو بن عاص چنين ديد كس به طلب معاوية بن حديج سكونى فرستاد كه 
با گروه فراوان بيامد و كنانه را در ميان گرفت و چون كنانه چنين ديد از اسب فرود آمد ياران وى نيز فـرود  

  :خواند ن آيه قرآن را مىكنانه اي. آمدند
رِد ثَـواب   و ما كانَ لَنفْسٍ أَنْ تَموت إِلَّا بِإِذْنِ اهللا كتاباً مؤَجلًا و من يرِد َثواب الدْنيا ُنؤْته منْهـا و مـن   « يـ

  »145: 3جزِي الشَّاكرِينَ اْلĤخرَةِ ُنؤْته منْها و سَن
هر كه پاداش دنيـا خواهـد از آنـش    . هد مرد، ثبتى است مدت دارهيچكس جز به اذن خدا نخوا: يعنى

  .دهيم و هر كه پاداش آخرت خواهد از آنش دهيم و سپاسداران را پاداش خواهيم داد
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  .خدايش رحمت كناد. و با شمشير جنگيد تا كشته شد
ى پراكنده ياران محمد پس از اطالع از قتل كنانه از دو رو. پس از آن عمرو بن عاص سوى محمد رفت

اى رسيد كه بر كنـار   شده بودند و هيچكس با وى نمانده بود و چون چنين ديد پياده به راه افتاد تا به خرابه
  .راه بود و بدان پناه برد

عمرو بن عاص وارد فسطاط شد و معاوية بن حديج به طلب محمد برفـت تـا در راه بـه تنـى چنـد از      
  شناسى از اين راه نگذشت؟بوميان رسيد و از آنها پرسيد كه آيا نا

  ».رابه شدم و يكى آنجا نشسته بودنه بخدا، اما وارد اين خ«: يكيشان گفت
  »به پروردگار كعبه خودش است«: فتابن حديج گ

دوان برفتند و وارد خرابه شدند و محمد را بيرون كشيدند كه از تشنگى نزديك مرگ بود و او را : گويد
  .سوى فسطاط مصر بردند

بـرادر  «: ادر محمد، عبد الرحمان بن ابى بكر كه جزو سپاه عمرو بن عاص بود برجست و گفتبر: گويد
  ».ست و او را از اين كار باز داركس پيش معاوية بن حديج بفر! كشى مرا دست بسته مى

  .عمرو بن عاص كس پيش معاوية بن حديج فرستاد و دستور داد محمد را پيش وى آرد: گويد
و اين آيه ! هرگز. نطور؟ كنانة بن بشر را كشتيد و من محمد بن ابى بكر را رها كنمكه اي«: معاويه گفت

  :قرآن را خواند
  »43: 54راءةٌ في الزُّبرِ ُكفَّارُكم َخيرٌ من أُولئُكم أَم لَُكم بأَ

  »هست؟  آيا كافران شما از آنها بهترند يا شما را در كتابهاى آسمانى برائتى: يعنى
  »آبم دهيد«: آنها گفتمحمد به 

شـما نگذاشـتيد عثمـان آب    . هر كه ترا آب دهد خدا يك قطره آبـش ندهـد  «: معاوية بن حديج گفت
بـه خـدا اى پسـر ابـو بكـر      . بنوشد تا او را در حال روزه كشتيد و خـدا نوشـيدنى مهـر زده آخـرت بـدو داد     

  ».كشمت تا خدا آب جوشان و چرك به تو بنوشاند مى
گويى مربوط نيست مربوط به  ده زن يهودى پارچه باف، اين به تو و كسانى كه مىاى زا«: محمد گفت

خدا عز و جل است كه دوستان خود را سيراب كند و دشمنان خود يعنى تو و امثال تو و دوستانتان را تشنه 
  ».افتادم بدارد، به خدا اگر شمشير به دستم بود به چنگ شما نمى

  ».زنم كنم و آنرا با تو آتش مى كنم، ترا در شكم خرى مى مى دانى با تو چه مى«: معاويه گفت
اند، اميدوارم خـداى ايـن    اگر چنين كنيد، از اين گونه كارها با دوستان خدا بسيار كرده«: محمد گفت

براى تو و دوستانت نيـز چنـان   . آتش را براى من خنك و سالمت كند چنانكه براى دوست خود ابراهيم كرد
به عمـرو بـن عـاص    (خدا ترا و يارانت را و پيشوايت معاويه را و اين را او . ود و ياران او كردكند كه براى نمر

  .به آتش سوزانى بسوزد كه خاموشى ندارد و هر وقت كاستى گيرد خدا شعله آنرا بر افروزد) اشاره كرد



300  http://bertrandrussell.mihanblog.com   خ طبرييترجمه تار 

 

  ».كشم ترا به قصاص عثمان مى«: فتمعاويه گ
  :ستم پيشه كرد و از حكم قرآن بگشت و خداى فرموده ترا با عثمان چه كار؟ عثمان«: محمد گفت

»بِما أَْنزَلَ اهللا َفأُولئ ُكمحي من َلم ُقونَ واْلفاس مه 47: 5ك«  
  .بدكارانند هر كه مطابق آنچه خدا فرستاده داورى نكند، آنها خودشان،: يعنى

اين كار را پسند كرديـد و خـدا اگـر    و ما به عمل او اعتراض كرديم و خونش بريختيم و تو و امثال تو 
اى و خدا  خواسته باشد ما را از گناه آن برى كرده است اما تو در گناه عثمان و بيشتر خطاى وى شريك بوده

  ».كند ترا همانند او مى
معاوية بن حديج خشمگين شد و او را پيش آورد و خونش بريخت آنگاه در جثه خرى كرد و به : گويد

  .آتش بسوخت
كرد و هم او  اين خبر به عايشه رسيد سخت بناليد و از پس هر نماز معاويه و عمرو را نفرين مى و چون

  .نانخوران محمد را پيش خود برد كه قاسم بن محمد بن ابى بكر از آن جمله بود
به گفته واقدى عمرو بن عاص با چهار هزار كس و از جمله معاوية بن حديج و ابو االعور سلمى برفت و 

يك بند با طرفداران محمد تالقى كرد كه جنگى سخت كردند و كنانة بن بشر بن عتاب تجيبـى كشـته   بنزد
يار ماند فرارى شد و پيش جبلة بن مسروق نهان شـد كـه بـه معاويـة بـن       شد و چون محمد بن ابى بكر بى

  .حديج خبر دادند و او را در ميان گرفت و محمد برون شد و بجنگيد تا كشته شد
حادثه بند در ماه صفر سال سى و هشتم بود و قصه اذرح در شعبان همان سال بود، هـر  : يدواقدى گو
  .دو به يك سال

  :وقتى عمرو بن عاص محمد بن ابى بكر و كنانة بن بشر را بكشت به معاويه نوشت: ابو مخنف گويد
مصـر تالقـى   انة بن بشـر و جمـع بسـيار از مـردم     اما بعد با محمد بن ابى بكر و كن«

نپذيرفتند و به گمراهى نت و حكم كتاب خوانديم كه حق را ديم و آنها را به هدايت و سكر
و پشت آنها  ضدشان ظفر خواستيم و خدا روىبا آنها بجنگيديم و از خداى بر . اصرار كردند

بگردانيدند و خدا محمد بن ابى بكـر و كنانـة بـن بشـر و سـران قـوم را       را بزد و روى از ما 
  ».روردگار جهانيان، و سالم بر تواى پو حمد خد  بكشت

  .در همين سال محمد بن ابى حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كشته شد

   سخن از خبر قتل محمد بن ابى حذيفه

  :اند سيرت نويسان در وقت كشته شدن وى اختالف كرده
  .به سال سى و ششم بود: واقدى گويد

سبب قتل وى آن بود كه معاويه و عمرو سوى وى رفتند كه در مصر بـود و آنجـا را بـه تصـرف     : گويد
پس محمـد بـن ابـى    . آورده بود، در عين شمس فرود آمدند و براى ورود به مصر كوشيدند اما توفيق نيافتند
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و چون . شين كردحذيفه را فريب دادند كه با يك هزار كس سوى عريش آمد و حكم بن صلت را در مصر جان
ها نهاد و او با سى كس از ياران خـويش از حصـار    محمد سوى عريش آمد آنجا حصارى شد و عمرو منجنيق

  .در آمدند كه همه كشته شدند
  .و اين حادثه پيش از آن بود كه على، قيس بن سعد را سوى مصر فرستد: گويد

پس از آن بود كه محمد بن ابى بكر  اما به گفته هشام بن محمد كلبى دستگيرى محمد بن ابى حذيفه
  .كشته شد و عمرو بن عاص وارد مصر شد و بر آنجا تسلط يافت

وقتى عمرو و ياران وى وارد مصر شدند محمد بن ابـى حذيفـه را گرفتنـد و او را پـيش معاويـه      : گويد
، در آنجـا ببـود،   فرستادند كه در فلسطين بود و او را در زندانى كه داشت بداشت و مدتى، نه چنـدان بسـيار  

وى پسر دايى معاويه بود و چنان وا نمود كه از فرار وى راضى نيست و به مردم شام . سپس از زندان گريخت
  » رود؟ كى به طلب او مى«: گفت

يكى از مردم خثعم بنـام   خواست وى جان به در برد اما و چنان بود كه به نظر كسان معاويه مى: گويد
و » روم من به طلـب او مـى  «: كه مردى شجاع بود و از طرفداران عثمان بود گفت پسر عمرو بن ظالم عبداهللا

رفته بود كه وارد غار  چند خر مى. در دم حركت كرد و در سرزمين بلقاى خوران به او رسيد كه در غارى بود
بودند بخدا درو گرانى كه نزديك غار بودند گفته . شود و چون يكى را ديده بود رميده بود و گريزان شده بود

در ايـن وقـت   . رم كردن خران از غار بى سببى نيست و رفتند كه بنگرند و محمـد را ديدنـد و پـس آمدنـد    
  .بن عمرو خثعمى در رسيد و سراغ محمد را از آنها گرفت و وصف وى را بگفت عبداهللا

  ».اينك در همين غار است«: گفتند
ت پيش معاويه ببرد كه آزادش كند و گردنش را مرد خثعمى بيامد و او را بيرون كشيد و نخواس: گويد

  .بزد
على . از طرف محمد بن ابى بكر به استغاثه پيش على رفته بود كه محمد اميرشان بود 1: ...هشام گويد

نداى نماز داد، كسان فراهم آمدند و به سخن ايستاد و حمد خدا كرد و ثناى او بـر زبـان رانـد و بـر محمـد      
شمن اينك استغاثه محمد بن ابى بكر و ياران مصرى شماست كه روسپى زاده، د«: صلوات گفت سپس گفت

ضاللت در كار باطلشان و طـى راه طغيـان از شـما در    . مبادا اهل. خدا و دوست دشمنان خدا سوى آنها رفته
. اند براى همدلى و ياريشـان بشـتابيد   تر باشند، آنها جنگ با شما و برادرانتان را آغاز كرده كار حقتان يك دله

مبادا مصر را از دست بدهيد . مردمش فزونتر مصر از شام بزرگتر است، بركات آن بيشتر است و! بندگان خدا
سوى جرعه ما بين حيـره و كوفـه حركـت    . كه بقاى مصر در قلمرو شما مايه قوت شما و ضعف دشمن است

  ».ء اهللا فردا آنجا پيش من باشيدكنيد و ان شا

                                                           

 .دارد گيمتن افتاد. 1
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نيامـد و  روز بعد على پياده روان شد و صبحگاهان آنجا رسيد و تا نيمروز آنجا ببود كه هيچكس : گويد
  :آمدند و او كه غمين و افسرده بود گفت او باز گشت و شبانگاه سران قوم را پيش خواند كه به قصر

حمد خداى بر اين كار كه مقرر كرده و اين عمل كه مقدر فرموده و مرا دچار شـما  «
چـون دعـوت كـنم اجابـت نياريـد،      ه وقتى دستور دهم اطاعت نكنيد و اى گروهى ك. كرده

دنيا به ناحق  ايد كه در اين در راه حقتان باز ماندهپدر باد، چرا از ثبات و جهاد  ىبمخالفتان 
به خدا اگر مرگ بيايد، و خواهد آمد، كـه مـرا از شـما جـدا     . شويددستخوش مرگ و ذلت 

چـه مردمـى هسـتيد كـه وقتـى      . نيسـتم  مصـاحبتتان بيـزارم و از دوريتـان آزرده   از  كند،
برد، نه به خاطر ديـن فـراهم    شود و به شما هجوم مى تان مىشنويد كه دشمن وارد ديار مى
خـرد را بـدون    عجيب است كه معاويه ستمگران بـى . جنبند شويد و نه از سر حميت مى مى

روند و مـن   كند و هر سال دو بار و سه بار به هر كجا بخواهد مى مقررى و كمك دعوت مى
را بـا وجـود مقـررى،     مك، و جمعيتـان شما را كه خردمندان قوم و بقيه نيكانيد با وجود ك

  ».رويد كنيد و به راه خالف مى مىمانيد و نافرمانى من  و به جاى مىكنم  دعوت مى
اى امير مؤمنان، مردم را براى حركت دعـوت كـن   «: مالك بن كعب همدانى، از جاى برخاست و گفت

. دهند ام پاداش بى عمل نمى كردهمن خودم را براى چنين روزى ذخيره  1كه پس از عروس عطر به كار نيايد
اى اميـر  . از خدا بترسيد و به نداى امامتان پاسخ گوييد و پشتيبان دعوت او شـويد و بـا دشـمنش بجنگيـد    

  ».كنم ىمؤمنان من حركت م
پس از آن . على بگفت تا سعد، منادى او، ندا داد كه همراه مالك بن كعب سوى مصر روان شويد: گويد

  .نيز با وى بود و نظر كرد، و همه كسانى كه آمده بودند در حدود دو هزار كس بودندعلى . مالك برون شد
  ».حركت كن، به خدا گمان ندارم به موقع برسى«: گفت
در آن اثنا حجاج بـن غزيـه انصـارى نجـارى، از مصـر      » مالك با جمع برفت، پنج روز راه سپرد«: گويد

فزارى، خبر گير على در شـام بـود، انصـارى همـراه     . يامدپيش على آمد عبد الرحمان بن شبيب فزارى نيز ب
محمد بن ابى بكر در مصر بوده بود و آنچه را ديده بود بگفت و هالكت محمد را خبر داد، فزارى نيز گفت كه 

رسانان با خبر فتح مصر و كشته شدن محمد بن ابى بكر از جانب عمرو بـن   پيش از آنكه از شام در آيد مژده
اى امير مؤمنان، هرگـز نديـده بـودم    «: گفت. سيده بود و قتل وى را بر منبر اعالم كرده بودندعاص، پياپى ر

  ».رگ محمد بن ابى بكر، شده بودندكسانى خرسندتر از آن باشند كه مردم شام از م
  ».دى آنهاست بلكه به مراتب بيشترغم ما بر مرگ محمد همانند خرسن«: على گفت

  .ريح يامى را سوى مالك بن كعب فرستاد كه او را از راه باز گردانيدعلى عبد الرحمان بن ش: گويد

                                                           

 .مثل رايج عربى، همسنگ نوشدارو پس از مرگ سهراب. 1
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در ميـان  . اش نمـودار بـود   على از مرگ محمد بن ابى بكر چندان غمين شد كه اثر آن در چهره: گويد
  :كسان به سخن ايستاد و حمد خدا گفت و ثناى او كرد و صلوات پيمبر گفت

انـد،   منحـرف خواسـته  اند و اسالم را  بگشته ز راه خدابدانيد كه بدكاران ستمگر كه ا«
ب او را به حسـا . خدايش رحمت كنادمحمد بن ابى بكر به شهادت رسيد  مصر را گشودند و

و بـراى پـاداش خـدا     دانم كسى بود كه تسليم قضا بـود  مىبه خدا چنانكه . گذاريم خدا مى
به سبب خويشتن را . تر مؤمن را دوست داشداشت و رفتا بدكار را منفور مىكرد و  عمل مى

كـنم و راه دور انديشـى را    مـى به كار جنگ واقفم به كـار اقـدام    كنم كه قصور مالمت نمى
جـويم امـا سـخنم را     زنـم و كمـك مـى    بانگ مىنمايم و آشكارا  رأى درست را مى .دانم مى

با شـما قـوم انتقـام    . كشد كنيد تا كارها به جاى بد مى اطاعت نمى شنويد و دستورم را نمى
و چنـد روز پـيش دعوتتـان كـردم كـه       از پنجـاه . تـوان كـرد   گرفت و تالفى نمىشود  نمى

كسانى كـه سـر پيكـار    شتران سر و صدا كرديد و همانند  برادرانتان را نجات دهيد اما چون
آنگـاه سـپاهكى از شـما روان شـد     داش خدا ندارند به زمـين چسـبيديد   دشمن و كسب پا

  »!كشيدند، چه بد مردميد گشان مىو افسرده كه گويى سوى مر پراكنده
  .آنگاه از منبر به زير آمد

  :بن عباس كه در بصره بود نامه نوشت به اين مضمون عبداهللاپس از آن به 
  به نام خداى رحمان رحيم«

  .بن عباس عبداهللاز بنده خدا، على امير مؤمنان، به بنده خدا، 
مصـر گشـوده   اما بعد، . كه خدايى جز او نيست كنم خدايى مىحمد . درود بر تو باد«

گـذاريم و بـه نـزد وى     مـى شهادت رسيد، او را به حسـاب خـدا    شد و محمد بن ابى بكر به
ا نجات و گفتمشان كه پيش از حادثه وى رردم سخن كردم در آغاز كار با م. نهيم ذخيره مى

ى آمدند، بعضيشان به دروغ به نارضاي شان دعوتشان كردم، بعضىدهند، عيان و نهان، مكرر 
گشايش و مفـرى  خواهم كه مرا از آنها  از خدا مىآوردند، بعضيشان به جاى نشستند، بهانه 

اين اميد نبود كه هنگام تالقـى بـا   ه خدا اگر دهد و هر چه زودتر از دستشان آسوده كند، ب
و رشـاد و  ا براى مـا و تـ  يك روز با اينان بمانم، خدخواستم كه  من به شهادت رسم، نمىدش

  ».ه بر همه چيز تواناست و السالمكتقوى و هدايت مقرر كند 
  :ابن عباس بدو نوشت

  به نام خداى رحمان رحيم،«
اى اميـر مؤمنـان،    بن عباس، عبداهللابه بنده خدا، على بن ابى طالب امير مؤمنان، از 

و من رسيد كه از سقوط مصر  تو بهات وى بر تو باد، اما بعد، نامه درود و رحمت خدا و برك
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محمد  خدا. بودى، در هر حال كمك از خدا بايد جستمرگ محمد بن ابى بكر سخن كرده 
از اين خواهم كه ترا  از خدا مى. اش دهدرحمت كند و ترا اى امير مؤمنان پادبن ابى بكر را 

نيرو و  وسيله فرشتگانيش و مفرى دهد و هر چه زودتر به اى گشا رعيت كه دچار آن شده
پـذيرد و دشـمنت را    دهد، دعايـت را مـى   مىكند و ترا نيرو  كه خدا چنين مى نصرت دهد،

اى . باشد كه مردم سستى كنند آنگـاه بـه كوشـش آينـد    ! اى امير مؤمنان. كند مىسركوب 
 اميدوارشان كن و از خدا درباره آنها كمك بخواه كه. امير مؤمنان با آنها مدارا كن و ماليمت

  ».شان را از تو برداردخداى رنج
به خدا سـر آن داشـتم   . خدا محمد را رحمت كند، جوانى نو كار بود«: على گفت: مالك بن حور گويد

به خدا اگر او واليت مصر داشت عرصه را براى عمرو بـن  . كه مرقال، هاشم بن عتبه، را به واليت مصر گمارم
خونريزى  د شمشير به كف داشت و چون محمد بىش كرد و اگر كشته مى عاص و ياران بد كار وى خالى نمى

  ».خدا محمد را بيامرزاد كه هر چه توانست كوشيد و تكليف خويش را انجام داد .نبود
حضـرمى را سـوى    بن عمرو بـن  عبداهللادر همين سال، پس از كشته شدن محمد بن ابى بكر، معاويه 

  .دبصره فرستاد كه براى تسليم به حكميت عمرو بن عاص دعوت كن
و نيز در همين سال اعين بن ضبيعه مجاشعى كه على او را براى برون كردن ابـن حضـرمى بـه بصـره     

  .فرستاده بود كشته شد

  سخن از كار ابن حضرمى و زياد و اعين و سبب قتل كسانى كه كشته شدند

در  وقتى محمد بن ابى بكر در مصر كشته شد ابن عباس در بصره پيش علـى آمـد كـه   : ابو نعامه گويد
. ابن حضرمى از طرف معاويه بيامد و ميان بنى تميم جـاى گرفـت  . كوفه بود و زياد را در بصره جانشين كرد

شما از جمله ياران و ! اى گروه بكر بن وائل«: زياد، حصين بن منذر و مالك بن مسمع را پيش خواند و گفت
كنيـد تـا   مرا حفاظت . اند پيش وى رفتهدانيد آمده و كسانى  معتمدان امير مؤمنانيد ابن حضرمى چنانكه مى

  ».نظر امير مؤمنان بيايد
  ».خوب«: حصين گفت

در ايـن كـار   «: اما مالك كه دل با امويان داشت و پس از جنگ جمل مروان بدو پناه بـرده بـود گفـت   
  ».ايد با آنها مشورت كنم و بنگرمشريكانى دارم كه ب

ربيعه بيمنـاك شـد و نـافع را پـيش خوانـد و رأى       و چون زياد سستى مالك را بديد از اختالف قبيله
  .خواست

  .نافع گفت از صبرة بن شيمان حدانى كمك بجويد
ت و مرا با بيت المال مسلمانان پناه بده كه غنيمت شـما اسـ  «: زياد صبره را پيش خواند و گفت: گويد

  ».من امانت دار امير مؤمنانم
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  ».و در خانه من جاى گيرى به شرط آنكه بيت المال را به نزد من آرى«: گفت
و آن را حمل كرد و سوى حدان رفت و در خانه صبره بن شيمان جـاى گرفـت و   » ميارم«: زياد گفت

. پنجاه كس با زياد برفتند كه پدر ابى حاضر از آن جمله بـود . بيت المال و منبر را در مسجد حدان جاى داد
  .داد عام مىو به كسان ط كرد زياد نماز جمعه را در مسجد حدان مى

بـردار نيسـت و بـا شـما      ابن حضرمى دسـت ! اى ابو محمد«: فتزياد به جابر بن وهب راسبى گ: گويد
  »آنها سخن كن ببين چه رأى دارند؟با . دانم رأى ياران تو چيست نمى. كند جنگ مى

ازديـان،  اى گـروه  «: جابر گفت. وقتى زياد نماز كرد در مسجد نشست و مردم بر او فراهم شدند: گويد
خواهند سوى شما  ام كه مى شنيده. قدمترند تميميان پندارند كه خيلى مهمند و به هنگام جنگ از شما ثابت

اگر چنين كنند شما كه او را با بيت المال مسـلمانان  . آيند و پناهيتان را بگيرند و به زور از شهر بيرون كنند
  »ايد چه خواهيد كرد؟ پناه داده

اگـر حتـات بيايـد مـن     . آيـم  اگر احنف بيايد من مى«: ايى كلفت داشت گفتصبرة بن شيمان كه صد
  ».شبان بيايد ما نيز شبان داريم اگر. آيم مى

مرا خنده گرفت و برخاستم و هرگز تدبيرى نكرده بودم كه مانند آن روز به رسوايى «: گفته بود زياد مى
  ».كه خنده بر من چيره شد انجامد از آن رو

د به على نوشت كه ابن حضرمى از شام آمده و در محل بنى تميم جا گرفته و از مـرگ  آنگاه زيا: گويد
اند و كسى با  عثمان سخن آورده و به جنگ دعوت كرده و مردم تميم و بيشتر مردم بصره با وى بيعت كرده

ناه گرفتم و از اين رو براى خودم و بيت المال از صبرة بن شيمان پ. من نمانده كه به كمك آنها محفوظ مانم
  .طرفداران عثمان پيش ابن حضرمى رفت و آمد دارند. برفتم و پيش آنها جاى گرفتم

على، اعين بن ضبيعه مجاشعى را فرستاد كه قوم خويش را از اطراف ابن حضرمى متفـرق كنـد   : گويد
به لجاج خواهى، اگر كارشان  كند، اگر جمع ابن حضرمى پراكنده شد همان است كه مى ببين چه مى«: گفت

اگر كسان تو سستى آوردند و بيم داشتى به مقصود نرسى . و نافرمانى كشيد به آنها حمله كن و جنگ بينداز
تـو   با آنها مدارا كن و به طفره بگذران آنگاه بشنود و بنگر، باشد كه سپاهيان خدا براى كشتن ستمگران يـار 

  ».شوند
خويش رفت و گروهى فـراهم آورد و سـوى ابـن    آنگاه پيش قوم . اعين برفت و پيش زياد منزل گرفت

حضرمى رفت و آنها را دعوت كرد كه ناسزا گفتند و به مقابله وى برخاستند كه از آنجا برفـت و كسـانى بـه    
  .محل وى رفتند و خونش بريختند

تميميـان كـس پـيش ازديـان     . وقتى اعين بن ضبيعه كشته شد زياد آهنـگ جنـگ آنهـا كـرد    : گويد
ايم، از تعـرض بـه پنـاهى مـا و جنگمـان چـه        متعرض پناهى شما و كسى از ياران وى نشدهفرستادند كه ما 

  ؟منظور داريد
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كنـيم و اگـر از    اگر متعرض پناهى ما شـدند دفـاع مـى   «: گفتند. ازديان جنگ را خوش نداشتند: گويد
  .و آرام ماندند» داريم پناهى ما دست بداشتند از پناهيشان دست مى

كردند فراهم  اعين بن ضبيعه آمد و از عشيره خويش كسانى را كه اطاعت وى مى«: زياد به على نوشت
دسـت بدارنـد و از   : آورد و مصمم و يك دله سوى ابن حضرمى رفت و كسـان را بـه اطاعـت خوانـد و گفـت     

 بيشتر جماعت با آنها از در وفاق در آمدند و اين مايه ترس مخالفان شد و بسيار كسان كـه . اختالف باز آيند
به نصرتشان اميد داشتند از آنها جدايى گرفتند، زود و خوردى نيز در ميانه رفت، آنگـاه اعـين پـيش كسـان     

خـدا اعـين را رحمـت كنـاد، مـن      . خويش باز گشت، اما به منزل او رفتند و به غافلگيرى خونش را ريختنـد 
، فرستادگان، ميان دو قبيله خواستم به جنگ قوم برخيزم اما جمعى كه به كمك آنها بجنگم فراهم نيامد مى

  ».آمدند و دست از همديگر بداشتندرفتند و 
وقتى على نامه زياد را بخواند جارية بن قدامه سعدى را پيش خواند و با پنجاه كس از بنى تميم : گويد

نامـه  روانه كرد، شريك بن اعور را نيز با وى همراه كرد، به قولى، جاريه را با پانصد كس فرسـتاد و بـه زيـاد    
  .نوشت و اعمال وى را تأييد كرد و دستور داد با جاريه كمك كند و مشورت دهد

محتاط باش، مبادا به تو همان رسد كه به «: جاريه وارد بصره شد و پيش زياد رفت كه بدو گفت: گويد
  ».ه هيچكس از اين قوم اعتماد مكنيارت رسيد، ب

اى آنها خواند و وعـده خـوب داد كـه بيشترشـان     جاريه پيش قوم خويش رفت و نامه على را بر: گويد
پـس از آن خانـه را بـه    . دعوت او را پذيرفتند و سوى ابن حضرمى رفت و او را در خانه سنبيل محاصره كرد

هفتاد كس و به قولى چهل كـس بـا وى در خانـه بودنـد، آنگـاه      . آتش كشيد و او را با همه يارانش بسوخت
االماره بازگشت و همراه ظبيان بن عماره كه با جاريه آمده بود به على نامه كسان متفرق شدند و زياد به دار 

  :نوشت
اى از يارانش به يكـى از   جاريه پيش ما آمد و سوى ابن حضرمى رفت و با وى در آويخت و با عده 1...«

خانه را بـه  . دندهاى تميم راند، اتمام حجت كرد و تهديد كرد و به اطاعت خواند اما نپذيرفتند و باز نيام خانه
  ».آتش كشيد و آنها را بسوخت و خانه را بر سرشان ريخت، لعنت به مردم طغيانگر و نافرمان

از جمله حوادث اين سال، يعنى سال سى و هشتم، اين بود كه خريت بن راشد با مردم بنى ناحيه بـه   
  .خالف على برخاست و از او جدايى گرفت

   سخن از خبر خريت

                                                           

 .دارد گيمتن افتاد. 1
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ناحيه نيز با وى بودند  وى على آمد، سيصد كس از مردم بنىخريت بن راشد س: گويد بن فقيم عبداهللا
كه با على در كوفه اقامت داشتند و پس از جنگ جمل از بصره همراه وى آمده بودنـد و در جنـگ صـفين و    

  .نهروان حضور داشته بودند
به خدا اى على «: و گفت خريت با سى سوار از ياران خويش به جانب على آمد و پيش روى وى ايستاد

  ».شوم و فردا از تو جدا مى  كنم كنم و پشت سرت نماز نمى دستور ترا اطاعت نمى
  .اين حادثه از پس آن بود كه حكمان حكم داده بودند: گويد 

اى  اى و پيمان شكسته مادرت عزادارت شود، در اين صورت عصيان پروردگار خويش كرده«: على گفت
  »كنى؟ ن نرسانى، بگو چرا چنين مىو جز خويشتن را زيا

اى و به  اى و به هنگام حادثه در كار حق سستى كرده به سبب آنكه در كار قرآن حكميت آورده«: گفت
تـان جـدايى    وز و از همـه تـ  اى، من با تو مخالفم و با آنها كينه اند اعتماد كرده كسانى كه ستمگر خويش بوده

  ».گيرم مى
براى تو بخوانم و درباره سنت با تو سخن كنم و چيزهايى از مطالب حـق را  بيا تا قرآن را «: على گفت

  ».دانى بدانى آنچه را اكنون نمى دانم با تو بگويم، شايد كه بهتر از تو مى
  »گردم پيش تو باز مى«: گفت

شيطان ترا گمراه نكند، و نادانى به سبكسريت نكشاند، به خدا اگر از من هدايت جـويى و  «: على گفت
  ».برم و بپذيرى به راه رشادت مى درز خواهىان

خريت از پيش على برون شد و سوى كسان خود رفت، من با شتاب از دنبال وى برفتم كه يكى : گويد
خواستم پسر عمويش را ببينم و قصه وى را بگويم و بخواهم كه او را به  از عموزادگان وى دوست من بود، مى
ت كند و بگويد كه اين كار در اين دنيا و هـم در آخـرت بـراى او بهتـر     اطاعت و نيكخواهى امير مؤمنان دعو

  .است
اش ايسـتادم، كسـانى از    برفتم تا به منزل خريت رسيدم، او زودتر از من رسيده بود، بر در خانـه : گويد

  .يارانش كه هنگام رفتنش پيش على، حضور نداشته بودند آنجا بودند
: پـس از آن گفـت  . على گفته بود و جواب وى را نگفته نگذاشت بخدا چيزى از سخنانى را كه با: گويد

بينم كه فردا از  كه فردا باز پيش او روم اما چنان مى  ام اى كسان، سر آن دارم كه از اين مرد جدا شوم، آمده«
  »شوم او جدا مى

و گر  پذيرى چنين مكن تا پيش او روى اگر چيزى گفت كه موافق آن بودى مى«: بيشتر يارانش گفتند
  »نه جدايى از او دشوار نيست

  »راى درست همين است«: گفت
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تـرا بـه خـدا از اميـر مؤمنـان و جمـع       «: من اجازه خواستم كه دادند و پيش وى رفتم و گفـتم : گويد
د به كشتن مـده كـه   ات با تو هستن مسلمانان جدا مشو و خود را به خطر مينداز و اين كسان را كه از عشيره

  »على بر حق است
پـذيرم و اگـر    گويد، اگر حق و درست بود مى شنوم ببينم چه مى روم و حجت او را مى فردا مى«: فتگ

  ».شوم مراهى و نادرست بود جدا مىگ
با عموزاده وى خلوت كردم كه از خاصانش بود، نامش مدرك بن ريان بـود و از مـردان بـه نـام     : گويد

بر من هست و اين بعالوه حقى است كه مسلمان بـر   ترا به سبب يارى و دوستى حقى«: عرب بود، بدو گفتم
مسلمان دارد، پسر عمويت چنان كرد كه با تو گفت، بكوش و رأى او را بگردان و عمل او را زشت شـمار كـه   

  »اش را به كشتن دهد ش را و عشيرهبيم دارم اگر از امير مؤمنان جدا شود خود
اى، اگر خريـت بخواهـد از    كخواهى و رأفت آوردهخدايت پاداش نيك دهاد كه نيكو ياورى، و ني«: گفت

گويم از اطاعـت و نيكخـواهى اميـر مؤمنـان      كنم و مى شوم و مخالفت مى امير مؤمنان جدا شود از او جدا مى
  ».ند كه بخت و هدايت وى در اينستنگردد و با وى بما

وى بگويم كـه از گفتـه    از پيش وى برخاستم و خواستم پيش امير مؤمنان باز گردم و قصه را با: گويد
به منزل خويش باز گشتم و شب را به سر بردم و روز بعد وقتى لختى از روز . يار خويش اطمينان يافته بودم

. ها را در خلوت با وى بگويم خواستم گفته گذشت پيش امير مؤمنان رفتم و مدتى در حضور وى نشستم، مى
به مـن فـرا     نزديك رفتم و پشت سرش نشستم، گوش. شدند نشستنم طول كشيد و پيوسته مردم بيشتر مى

اش رفتـه بـود بـا     داد كه آنچه را از خريت شنيده بودم و با وى گفته بودم با سخنانى كه ميان من و عموزاده
  .وى بگفتم

يم و اگر اصـرار كـرد رهـايش    ولش كن، اگر به حق تسليم شد و بدان رو كرد اين را رعايت كن«: گفت
  »نكنيم

  »گيرى كه پيمان بگيرى يا بدارى ىمير مؤمنان چرا هم اكنون او را نماى ا«: گفتم
رأى من اينست . اگر با همه كسانى كه از آنها بدگمانيم چنين كنيم زندانهايمان از آنها پر شود«: گفت

  »بايد كه مخالفت ما را علنى كنندكه دستگيرى و حبس و كيفرشان وقتى 
خواست گذشت، بـه مـن    ا قوم ببودم، مدتى چندان كه خدا مىخاموش ماندم و كنار نشستم و ب: گويد

  »آىنزديك من «: گفت
از كند كه هر روز پيش  به خانه اين مرد برو ببين چه مى«: بدو نزديك شدم آهسته به من گفت: گويد

  ».اين وقت به نزد من آمده بود
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هاى ديگـر كـه يـاران وى     بر در خانه. سوى خانه خريت رفتم، در خانه وى از جماعت كس نبود: گويد
اند  منند يا ترسيدهاند و اي مانده«: بازگشتم و چون على مرا ديد گفت. منزل داشتند بانگ زدم، هيچكس نبود

  »اند؟ و رفته
  »اند اند و مخالفت آشكار كرده تهرف«: گفتم
ه طـرف آنهـا   ها را بـ  خدا لعنتشان كند چنانكه قوم ثمود را لعنت كرد، اگر نيزه! اند چنين كرده«: گفت

شوند، اكنون شيطان به هوسشان انداخته و گمراهشان  باال برم و شمشيرها را به سرهايشان ريزم پشيمان مى
  ».كند كند و رهاشان مى بيزارى مىكرده، فردا از آنها 

اى امير مؤمنان، اگر زيان فقط جدايى آنان بود چنـدان مهـم   «: زياد بن خصفه برخاست و گفت: گويد
افزودند، از رفتنشـان نيـز شـمار مـا كاسـتى       نمى  سف خوريم كه اگر با ما بودند جمع ما را چنداننبود كه تأ
روند به تباهى كشاند، به  اما بيم آن هست كه جمع بسيار از مردم مطيع ترا كه پيش وى مى. گيرد بسيار نمى

  ».هللا آنها را سوى تو باز گردانممن اجازه بده كه دنبالشان كنم و ان شاء ا
  »اند؟ دانى كجا رفته مى«: ى گفتعل

  »روم پرسم و به دنبالشان مى و مىروم  نه، مى«: گفت
فرود آى از آنجا مرو تا دستور من بيايد، كه اگر  ابوموسىخدايت رحمت كند، برو و نزديك دير «: گفت

آنها آشكارا و به جمع رفته باشند، عامالن من بـرايم خواهنـد نوشـت و اگـر پراكنـده و نهـانى رفتـه باشـند         
  :آنگاه متنى نوشت و براى همه عامالن فرستاد» نويسم يافتنشان آسان نيست، درباره آنها به عامالنم مى

اند از مردم ديـار   رفتهاند و پنداريم كه سوى بصره  شده رار بروناما بعد، كسانى به ف«
خود خبر گيران گمـار و هـر خبـرى از    ا بپرس و به هر ناحيه از سرزمين خويش درباره آنه

  »رسيد براى من بنويس، والسالم آنها به تو
اى او كـرد و  زياد بن خصفه سوى خانه رفت و ياران خويش را فراهم آورد و حمد خدا گفت و ثن: گويد
  :سپس گفت

كه براى وى مهـم  مير مؤمنان مرا به كارى فرستاده اما بعد، اى گروه بكر بن وائل، ا«
كه بيش از همه قبايل به شـما اعتمـاد   پيروان و ياران اوييد  است و گفته بدان پردازم، شما

  »م با من حركت كنيد و شتاب كنيددارد، هميند
بس اسـت،  «: چيزى نگذشت كه از آن قوم يكصد و بيست يا سى كس بر او فراهم آمد كه گفت: گويد

رسيدند كه آنجا فرود آمد و باقى روز  ابوموسىو برفتند تا از پل گذشتند و به دير » خواهيم بيش از اين نمى
  .و منتظر دستور امير مؤمنان بود را به سر برد
اى از طـرف قرظـة بـن كعـب      نزد امير مؤمنان بودم كه پيك آمد و نامه به: بن وال تيمى گويد عبداهللا

  :انصارى به دست داشت كه چنين بود
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  به نام خداى رحمان رحيم«
آمـد و سـوى نفـر     دهم كه گروهى سوار از اينجا گذشت كه از كوفه مى اما بعد، امير مؤمنان را خبر مى

ه به نام زاذان فروخ از پيش داييان خـود از ناحيـه نفـر    رفت، يكى از دهقانان پايين فرات كه مسلمان بود مى
  »مسلمانم«كه گفته » انى يا كافر؟مسلم«اند  اند و گفته آمده كه راه بر او گرفته مى

  »گويى؟ درباره على چه مى«: اند هگفت
  »امير مؤمنان است و سرور آدميان گويم كه او گويم، مى نيك مى«: گفته

. انـد  اش كـرده  آنگاه گروهى از آنها بدو هجوم برده و پاره پـاره » فر آوردىدشمن خدا، ك«: اند بدو گفته
  »كيستى؟« :اند مرد ديگرى از اهل ذمه همراه او بوده كه گفته

  »ام يكى از اهل ذمه«: گفته
  »شود كرد با اين كارى نمى«: اند گفته

جمع پرسش كردم و كسـى   من درباره اين. اين ذمى پيش ما آمد و اين خبر را با ما بگفت: نوشته بود
  ».ندم، و السالمچيزى از آنها نگفت، امير مؤمنان راى خويش را درباره آنها بنويسد تا كار ب

  :على بدو نوشت
انـد و نكوكـار    گذشـته گروه ياد كرده بـودى كـه از آنجـا     اما بعد، آنچه را درباره آن«

اينان جماعتى هستند كه . مبدانستاند،  مخالف كافر را محفوظ داشتهاند و  مسلمان را كشته
اند فتنه  اشتهاند كه پند اند و همانند آن كسان شده شدهشيطان به هوسشان افكنده و گمراه 

شنوا و بيناى اعمالشان باش و بـه كـار خـويش بـاش و بـه      . اند و كر شدهنخواهد بود و كور 
  »اى مطيع و نيكخواهى والسالم تهخراج پرداز كه چنانكه گف  گرفتن

اى به زياد بن خصفه نوشت، آن وقت جوانى نـو سـال بـودم،     على همراه من نامه: بن وال گويد عبداهللا
  :نامه چنين بود

دستور من برسد زيـرا  فرود آيى تا  ابوموسىاما بعد، من به تو گفته بودم كه در دير «
اى  هخبـر رسـيد كـه آنهـا سـوى دهكـد      اند، اما  قوم به كدام طرف رفته دانستم كه اين نمى
و سراغشان را بگير كه يكى از مـردم سـواد را كـه    نبالشان برو به د. اند كه نفر نام دارد رفته

ان و اگر نپذيرفتند با آنهـا  اگر به آنها رسيدى سوى من بازشان گرد. اند مسلمان بوده كشته
انـد و خـون حـرام را     كن و از خداى بر ضد آنها كمك بخواه كه از حق جدايى گرفتهجنگ 

  »اند، والسالم ن كردهاند و راهها را نا ام هريخت
اى امير «: نامه را از او گرفتم و مقدارى راه، نه چندان دور، برفتم، آنگاه با نامه باز گشتم و گفتم: گويد

  »م با وى به طرف دشمنان تو بروم؟مؤمنان وقتى نامه ترا به زياد بن خصفه داد
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ى و بر ضد قوم ستمگران ه در كار حق از جمله ياران من باشبرو، به خدا اميدوارم ك! برادر زاده«: گفت
  »كمكم كنى
  ».خواهى اران توام و چنانم كه مىبه خدا اى امير مؤمنان چنينم و از جمله ي«: گفتم

  .خواهم بجاى اين گفته على شتران سرخموى داشته باشم به خدا نمى: ابن وال گويد
صفه رفتم، بر اسبى خوب و اصيل بودم و سـالح داشـتم،   پس از آن با نامه على پيش زياد بن خ: گويد

  ».واهم در اين سفر همراه من باشىخ توانم كرد، مى به خدا از تو صرف نظر نمى! برادر زاده«: زياد به من گفت
  ».ام و اجازه داده براى اين كار از امير مؤمنان اجازه خواسته«: گفتم
  .م و سراغ آن جمع را گرفتيمپس از آن حركت كرديم تا به نفر رسيدي: گويد

در مذار بودند كـه بـه   . اند راه مذار گرفته: به دنبالشان رفتيم، گفتند. اند گفتند كه سوى جر جرايا رفته
. يك روز و شب آنجا بوده بودند، استراحت كرده بودند و علف داده بودنـد و تـازه نفـس بودنـد    . آنها رسيديم

وامانده بوديم و چون ما را ديدند به طرف اسبان خويش جستند و بر وقتى به آنها رسيديم خسته و كوفته و 
! آن نشستند و چون با آنها مقابل شديم ساالرشان خريت بن راشد به ما بانگ زد كه اى كـور دل و ديـدگان  

  شما با خدا و كتاب وى و سنت پيمبرش هستيد، يا با ستمگرانيد؟
ما با خداييم و از جمله آن كسانيم كه خدا ! گوشان اى كور ديدگان و كردالن و«: زياد بن خصفه گفت

  ».دهيم ت تا به روز فنا ترجيح مىو كتاب وى و پيمبرش را بر همه دنيا از هنگام خلق
  »خواهيد؟ به ما بگوييد چه مى«: تخريت گف

 ايم و درباره مقصود ما آشكارا در ميـان  بينى كه ما خسته مى«: زياد كه مردى مجرب و ماليم بود گفت
كنيم و در كار فيما بين  آييم و خلوت مى فرود آى، ما نيز فرود مى. توان گفت ياران من و ياران تو سخن نمى

پذيرى، اگر در سخنان تو چيـزى يـافتيم كـه     اگر مقصود ما را موافق ميل خويش ديدى مى. كنيم سخن مى
  ».كنيم د عافيت توان داشت رد نمىبراى ما و تو از آن امي

  »ود آييمپس فر«: گفت
  »بر لب اين آب فرود آييم«: و گفتزياد به طرف ما آمد : گويد
هـاى ده و نـه و هشـت و     برفتيم و چون نزديك آب رسديم فرود آمديم و متفرق شديم و حلقـه : گويد

رفتنـد و   خوردنـد، آنگـاه سـوى آب مـى     هفت نفرى شديم كه غذاى خويش را در ميـان نهـاده بودنـد و مـى    
  .نوشيدند مى

وى ميان مـا و آن قـوم بايسـتاد، آن قـوم     . كه لگام زديم» .اسبان خود را لگام بزنيد«: ه ما گفتزياد ب
  .برفتند و در جانب ديگر فرود آمدند
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گويند مردم  سبحان اهللا، شما را مى«: زياد سوى ما آمد و چون پراكندگى و حلقه زدن ما را بديد گفت
تابيد و بشـ . خواهنـد  اين حاليد بيايند چيزى بهتر از اين نمى به خدا اگر اينان در اين وقت كه شما بر! جنگى

  »به طرف اسبان خويش رويد
هـا آب   گرفتنـد، بعضـى   دادند و وضو مـى  ها لباس خود را تكان مى و ما شتابان برخاستيم، بعضى: گويد

يامـد،  دادند و چون همـه ايـن كارهـا را بـه سـر بـرديم زيـاد ب        ها اسب خويش را آب مى نوشيدند، بعضى مى
اى آوردنـد كـه آب داشـت از آن     دو يا سـه گـاز بـدان زد و قمقمـه     .زد استخوانى به دست داشت كه گاز مى

ايم، به خدا عده آنها هماننـد   اى گروه، ما با اين قوم تالقى كرده«: بنوشيد آنگاه استخوان را بينداخت و گفت
روه با ديگرى بيشتر از پنج كس تفاوت ندارد، ام به خدا هيچ يك از دو گ شما را با آنها سنجيده. عده شماست

  ».ر چنين شد، گروه ناتوان مباشيدكشد اگر سر انجام كا به خدا كار ما و آنها به جنگ مى
هر كدامتان عنان اسبتان را بگيريد تا من به آنها نزديك شوم و ساالرشـان را پـيش   «: آنگاه به ما گفت

خواهم بيعت كرد كه بهتر و گر نه وقتى شما را خوانـدم   بر آنچه مىمن بخوانيد تا با او سخن كنم اگر با من 
  ».ان سوى من آييد و متفرق مباشيدبر اسبان نشينيد و همگ

اين جمع وقتـى  «: گفت زياد پيش روى ما رفت، من با وى بودم و شنيدم كه يكى از آن قوم مى: گويد
ديد، گذاشتيدشان تا فـرود آمدنـد و خوردنـد و    نزديك شما آمدند خسته و وامانده بودند و شما تازه نفس بو

  ».رانجام كار شما و آنها جنگ استنوشيدند و استراحت كردند، به خدا اين درست نبود، به خدا س
بيا به «: زياد بن خصفه، ساالرشان را پيش خواند و گفت. آنگاه خاموش شدند و ما به آنها نزديك شديم

سه تن «: آنها پنج كس بودند كه سوى زياد آمدند، من به زياد گفتم ».اى رويم و در كار خويش بنگريم گوشه
  ».كه ما نيز به شمار آنها باشيم خوانم از يارانمان را مى

  »خواهى بخوان هر كه را مى«: گفت 
  »ز پنج كس شديم، در مقابل پنج كسمن سه كس از يارانمان را خواندم كه ما ني: گويد

  »اى؟ تراض دارى كه از ما جدا شدهؤمنان و به ما چه اعبه امير م«: آنگاه زياد بدو گفت
يارتان را به امامت نپسنديدم و رفتارتان را نپسنديدم و چنين ديدم كه كناره گيرم و با كسـى  «: گفت

ه امت بود من نيز بـا  خواند، و چون كسان بر يكى همسخن شدند كه مورد رضايت هم باشم كه به شورى مى
  ».كسان باشم

واى تو، آيا كسان بر يكى همسخن توانند شد كه در معرفت خدا و علم سنت و كتاب خدا «: زياد گفت
  »اى؟ كسى باشد كه از او جدا شده و قرابت پيمبر و سابقه در اسالم همسنگ

  ».همين بود كه گفتم«: گفت
  »راى چه اين مرد مسلمان را كشتى؟ب«: زياد گفت

  »را كشتند گروهى از ياران من او من او را نكشتم«: گفت
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  »آنها را به ما بده«: گفت
  »اين كار نشدنى است«: گفت
  »كنى؟ نطور مىكه اي«: گفت
  »همانست كه شنيدى«: گفت
به خـدا از وقتـى كـه    . ما ياران خويش را خوانديم او نيز ياران خويش را خواند و رو به رو شديم: گويد

  .خدايم آفريده بود چنين جنگى نديده بودم
ها جنگيديم چندان كه نيزه به دستهايمان نماند، سپس با شمشيرها ضربت زديـم   يزهنخست با ن: گويد

دو كس نيز از مـا  . چندان كه كج شد و بيشتر اسبان ما و آنها پى شد و بسيار كس از ما و آنها زخمدار شدند
از آنها . فد پسر بكروى را به دست داشت به نام سويد و يكى از ابناء به نام وا  كشته شدند، غالم زياد كه پرچم

شب در آمد و از هم جدا شديم، به خدا آنها از ما نفرت كرده بودنـد، مـا نيـز از    . نيز پنج كس را كشته بوديم
  .من نيز زخمى شده بودم. زياد زخمى شده بود. آنها نفرت كرده بوديم

كه روان شدند و مـا   آن قوم به يكسو رفتند ما نيز به يكسو بياراميديم، لختى از شب گذشته بود: گويد
اند  اند و در يكى از نواحى آنجا فرود آمده از پى آنها برفتيم تا به بصره رسيديم و شنيديم كه سوى اهواز رفته

و در حدود دويست تن از يارانشان كه در كوفه مانده بودند و نتوانسته بودند با آنها حركت كننـد بـه ايشـان    
  .اقامت گرفته بودند پيوسته بودند و همگى به سرزمين اهواز

  :زياد بن خصفه به على نوشت: گويد
اما بعد، با دشمن خدا ناجى در مذار تالقى كرديم و آنها را به هدايت و حـق و كلمـه انصـاف دعـوت     «

كرديم، اما به حق تسليم نشدند و دستخوش غرور گناه شدند و شيطان اعمالشان را در نظرشـان بياراسـت و   
به مقابله برخاستيم و از نيمروز تا غروب آفتاب جنگى سخت كرديم، دو مرد پارسا از آهنگ ما كردند، ما نيز 

بسيار كس از ما و آنها زخمى شـده  . ما شهيد شد و پنج كس از آنها كشته شد و نبردگاه را به ما وا گذاشتند
آنجـا فـرود    بود و چون شب در آمد آن قوم سوى سرزمين اهواز رفتند و خبر يافتيم كـه در يكـى از نـواحى   

ايت رحمت كنـاد و درود  كنيم و در انتظار دستور توايم خد ما در بصره زخميان خودمان را مداوا مى. اند آمده
  »بر تو باد

اى «: چون نامه وى را پيش على بردم آنرا براى مردم بخواند، معقل بن قيس به پا خاست و گفت: گويد
رود در مقابل هر يك از  همراه كسى كه به تعقيب اين قوم مى بايد مى. امير مؤمنان خدا ترا قرين صالح بدارد

آنها ده كس از مسلمانان باشد كه چون به آنجا رسيدند نابودشان كنند كه اگر جمعى برابر، با آنها تالقى كند 
  ».مقاومت آرند كه مردمى باديه نشينند كه با جمع برابر خويش مقاومت كنند و آسيب زنند

دو هزار كس از مردم كوفه را همراه وى كرد كه » .حركت سوى آنها آماده شود اى معقل براى«: گفت
  :به ابن عباس نوشت. يزيد بن مغفل ازدى از آن جمله بود
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هزار كس بفرست كـه  ر و معروف به پارسايى را با دو اما بعد، مردى سر سخت و دلي«
ه معقـل  ن خود باشد تا بكند ساالر همراها مىرود و چون از واليت بصره عبور از پى معقل ب

شود و مخالفـت وى   ساالر هر دو گروه باشد و او مطيع معقلرسد و چون بدو رسيد معقل 
مقتول وى مقتولى نكـو  ابن خصفه دستور بده بيايد كه زياد مردى نكوست و به زياد . نكند

  ».بوده است
  :على به زياد بن خصفه نوشت: ابو سعيد عقيلى گويد

خـدا بـر دلهاشـان    نچه را درباره ناجى و يارانش كه ه من رسيد و آاما بعد، نامه تو ب«
و بـه خطـا پنداشـته بودنـد كـه      شان را در نظرشان زينت داده بود مهر زده و شيطان اعمال

كوشش . مماجراى فيما بين ياد كرده بودى بدانستكو دارند نوشته بودى با آنچه از رفتارى ن
شما را به ثواب خـداى  . استبوده و پاداششان به عهده خداى تعالى تو و يارانت در راه خدا 

كـه  دهنـد بهتـر اسـت     ان را به كشتن مىكه از دنيايى كه جاهالن بر سر آن خودشبشارت 
و او فرمـود كـه اهـل    مانـد   آنچه به نزد خداست باقى مىشود و  آنچه پيش شماست فنا مى

ايـد، همـين    كه بـا وى تالقـى كـرده   دشمنى اما . دهيم ر از عملشان مىثبات را پاداشى بهت
لجوجانه بـه  اند و  اند و از حق بگشته و بدان پرداختهاند  كه از هدايت به ضاللت رفته بسشان

به زودى . دروغشان بگذارشان كه در طغيان فرو روند و تو شنوا و بينا باشبا . اند فتنه افتاده
مأجوريد كـه اطاعـت   ت پيش ما آييد كه تو و ياران. ولشوند يا مقت خواهى ديد كه اسير مى

  ».السالمايد، و ايد و سخت كوشيده نبر بودهايد و فرما كرده
خواسـتند خـراج را    اى از اهواز مقر گرفت و بسيارى از مردم كـافر آنجـا كـه مـى     ناجى در ناحيه: گويد

  .آمدند بشكنند با بسيارى از دزدان و گروهى از عربان كه عقيده خوارج داشتند بر وى فراهم
وقتى على عليه السالم نهروانيان را بكشت بسيار كسـان بـا وى مخـالف شـدند و واليـت      : شعبى گويد

ابـن حضـرمى بـه بصـره آمـد، مـردم اهـواز بشـوريدند و         . آشفته شد و بنى ناجيه به مخالفت وى برخاستند
را از فـارس بيـرون   پس از آن سهل بـن حنيـف عامـل علـى     . پردازان طمع آوردند كه خراج را بشكنند خراج
على دسـتور داد كـه زيـاد را    » .دهيم كار فارس را به وسيله زياد سامان مى«: ابن عباس به على گفت. كردند

ابن عباس به بصره رفت و زياد را با جمعى بسيار به فارس فرستاد كه مـردم فـارس را سـركوب    . آنجا فرستد
  .كرد و خراج دادند

خواسـت   برادرم، كعب، در سپاه با معقل بن قيس بوديم و چون مـى  من و: بن فقيم ازدى گويد عبداهللا
اى معقل، چندان كه توانى از خدا بترس كه خدا به «: حركت كند پيش على رفت كه با وى وداع كرد و گفت

خـدا   مؤمنان چنين سفارش كرده است، به مسلمانان تعدى مكن، به ذميان ستم مكن، گردنفرازى مكن كـه 
  ».ست نداردگردنفرازان را دو
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  »يارى از خدا بايد جست«: عقل گفتم
  »نكو ياوريست«: گفت
معقل روان شد، ما نيز با وى روان شديم تا به اهواز رسيديم و آنجا در انتظار مردم بصره بمانديم : گويد

  .كه تأخير كرده بودند
. اند م كه تأخير كردهاي ما در انتظار مردم بصره! اى مردم«: معقل ميان ما به سخن ايستاد و گفت: گويد

به حمد خداى جمع ما كم نيست و از كس باك نداريم سوى اين دشـمنان كـم و زبـون حركـت كنـيم كـه       
  ».هالك كنداميدوارم خدا ظفرتان دهد و آنها را 

درست گفتى، خدا راى تـو را قـرين صـواب    «: برادر من كعب پسر فقيم به سخن ايستاد و گفت: گويد
  ».اه حق مايه آسودگى از دنياسترم كه خدا ما را بر آنها ظفر دهد و اگر نه، مرگ در ربدارد، به خدا، اميدوا

  »به بركت خدا حركت كنيد«: گفت
كـرد و   داشت و هيچكس از سپاه را بـا مـن برابـر نمـى     روان شديم، به خدا معقل مرا محترم مى: گويد
دنياست، به خدا راست گفتى و نكـو  چه خوش گفتى كه مرگ در راه حق مايه آسايش از «: گفت پيوسته مى

  ».گفتى و توفيق داشتى
اى از  سـپرد و نامـه   به خدا هنوز يك منزل نرفته بوديم كه پيك به ما رسيد كه شـتابان راه مـى  : گويد

  :بن عباس به دست داشت كه چنين بود عبداهللا
اى، از  نجا حركت كردهاما بعد، اگر فرستاده من در جايى كه هستى به تو رسيد يا وقتى رسيد كه از آ«

ايم برسد كـه مـن خالـد بـن      رسد حركت مكن تا گروهى كه سوى تو فرستاده آنجا كه فرستاده من به تو مى
ف او را بشنو و قدر او ام، حر معدان طايى را كه مرد اصالح است و دين و دليرى و شجاعت، سوى تو فرستاده

  ».را بدان والسالم
  .خواند و حمد خدا كرد كه از اين سفر بيمناك بودندمعقل نامه را براى مردم : گويد
پس بمانديم تا طايى بيامد و پيش معقل رسيد و به او سالم امارت گفت و هر دو در يك اردوگاه : گويد
پس از آن حركت كرديم و سوى آن قوم رفتيم و آنها سوى كوهستان رامهرمز باال رفتن گرفتند . فراهم شدند

استوارى كه آنجا بود برسند، مردم واليت بيامدند و قصه را به ما بگفتند و ما از پـى   خواستند به قلعه كه مى
  .قوم حركت كرديم، نزديك كوه رسيده بودند كه به آنها رسيديم و صف بستيم و با آنها رو به رو شديم

بصره  ضبى را كه از مردم معقل، يزيد بن مغفل را بر پهلوى راست خويش نهاد، منجاب بن راشد: گويد
مردم . خريت بن راشد ناجى عربان خويش را به صف كرد كه پهلوى راست وى بودند. بود بر پهلوى چپ نهاد

  .خواستند خراج را بشكنند و كردان همدستشان به پهلوى چپ بودند واليت و كافران و كسانى كه مى
م به اين قوم مدوزيـد،  چش! بندگان خدا«: گفت كرد و مى معقل ميان ما روان شد، ترغيبمان مى: گويد

چشم فرو نهيد و سخن كمتر كنيد و دل به جنگيدن دهيد و خوشدل باشيد كه در كار جنـگ بـا ايـن قـوم     
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انـد و كـردان،    جنگيد كه از دين برون شده و كافران و كسانى كه خراج نداده با كسى مى. پاداش بزرگ داريد
  ».ريد، وقتى حمله بردم حمله كنيدبه من بنگ

گفت و چون بر همه كسان گذشت بيامـد و   معقل بر همه صف گذشت و اين سخن با كسان مى: گويد
بـه خـدا   . پرچم خويش را دو بار حركـت داد . كند نگريستيم كه چه مى ما بدو مى. وسط صف در قلب ايستاد

مراهشان آنگاه پشت بكردند و هفتاد عرب از مردم بنى ناجيه و ديگر عربان ه. حريفان اندكى مقاومت كردند
  .و سيصد كس از كافران و كردان بكشتيم

خريت . در ميان كشتگان عرب نظر كردم و دوستم مدرك بن ريان را كشته ديدم: كعب بن فقيم گويد
بن راشد فرارى برفت تا به سواحل دريا رسيد كه گروه بسيار از قبيله وى آنجـا بودنـد، پيوسـته ميـان آنهـا      

گفت كه از او جدا شده و هدايت در جنگ با على است تا  كرد و مى مى گشت و به مخالفت على دعوتشان مى
  .بسيار كس از آنها به پيروى او آمدند

. معقل در سرزمين اهواز بماند و همراه من خبر فتح را براى على نوشت و من بودم كه پيش وى رفـتم 
  :چنين نوشت

  .به نام خداى رحمان رحيم«
كنم  باد، حمد خدايى مىان، از معقل بن قيس، درود بر تو به بنده خدا على امير مؤمن

دينان تالقى كرديم كه از مشركان بر ضـد مـا كمـك     با بى اما بعد،. كه خدايى جز او نيست
روش تـو  در مورد آنهـا از  در صورتى كه . و آنها را چون قوم عاد و ارم بكشتيمبودند گرفته 

خـدا تـو و   . نكـرديم نكشتيم و زخمـى را بيجـان   و اسير  تجاوز نكرديم و از بيدينان، فرارى
  ».حمد خدا پروردگار جهانيان را مسلمانان را ظفر داد و

اين نامه را پيش على بردم كه آن را براى ياران خود بخواند و با آنها مشورت كرد و رأى همگان : گويد
ته بـه طلـب او باشـد تـا     يكى بود كه گفتند به معقل بن قيس بنويس كه به دنبال اين فاسق بـرود و پيوسـ  

  .خونش بريزد يا از واليت برون كند كه بيم داريم مردم را بر ضد تو برانگيزد
  :اى نوشت به اين مضمون على مرا پس فرستاد و همراه من نامه: گويد

. خـويش را زبـون  ا كمك كرد و دشـمنان  اما بعد، حمد خداى كه دوستان خويش ر«
و تكليفتان را انجام داديد، سراغ د كه خوب كوشيديد ا پاداش نيك دهخدا تو و مسلمانان ر

و خونش بريز يا از  يكى از شهرها مقر گرفته سوى او بروجى را بگير اگر خبر يافتى كه در نا
ن كن كه وى تا وقتى زنده باشد همچنان دشمن مسلمانان و دوست ستمگراواليت برونش 

  ».خواهد بود و سالم بر تو باد
اه ناجى پرسش كرد كه گفتيد در سواحل است و قـوم خـويش را از اطاعـت علـى     معقل از جايگ: گويد

و چنان بود كه قوم نـاجى  . بگردانيده و مردم عبد القيس و ديگر عربان مجاورشان را به تباهى كشانيده است
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 معقل بـن قـيس بـا همـان    . به سال صفين زكات نداده بودند در اين سال نيز ندادند و دو زكات دادنى بودند
سپاه كه از مردم كوفه و مردم بصره بود روان شد و راه فارس گرفت تا به سواحل دريا رسيد و چـون خريـت   

و نهـانى بـا     بن راشد از آمدن وى خبر يافت به آن گروه از همراهان خود كه عقيده خوارج داشتند پرداخـت 
ت دهد و به گروهى ديگر براى آنكه بايد مردان را در كار خدا حكمي آنها گفت كه عقيده شما دارم و على نمى

على حكمى معين كرد و بدان رضايت داد و حكمش كه به رضايت تعيين كرده بود «: سرسختشان كند گفت
وى با همين نظر از كوفه » .خلعش كرد من نيز به قضاوت و حكميتى كه بدان رضايت داده بود رضايت دادم

بـه خـدا   . به خدا من پيـرو عقيـده شـما هسـتم    «: بودند گفتبرون آمده بود و با آن گروه كه طرفدار عثمان 
  ».عثمان به ستم كشته شد

بـه كسـانى كـه زكـات      .بدين سان هر گروه را راضى كرد و چنان وانمود كه هم عقيده آنهاست: گويد
ر زكات خود را محكم نگاه داريد و به وسيله آن بـه خويشـاوندانتان كمـك كنيـد يـا اگـ      «: نداده بودند گفت

  ».واهيد به فقيرانتان دهيدخ مى
در ميان جماعت گروهى بسيار از نصارى بودند كه مسلمان شده بودند و چون ميـان مسـلمانان   : گويد

ايم بهتر است و از دين اينان بـه هـدايت    به خدا، دين ما كه از آن برون شده«: اختالف افتاده بود گفته بودند
  .و بدين خويش باز رفتند» .دارد مصادره اموال بازشان نمىبندى و  يكتر كه دينشان از خونريزى و راهنزد

اند و  دانيد حكم على درباره نصارايى كه مسلمان شده واى شما، مى«: خريت اينان را بديد و گفت: گويد
شـان را   پـذيرد و توبـه   شنود و عذرى نمـى  اند چيست؟ به خدا سخنى از آنها نمى سپس به نصرانيت باز گشته

حكم وى درباره آنها چنان اسـت كـه وقتـى بـر آنهـا تسـلط يافـت        . كند به توبه دعوت نمى كند و قبول نمى
و همچنان كوشيد تا آنها را فراهم آورد و فريبشان داد و همه مـردم بنـى ناجيـه و ديگـر     » .گردنشان را بزند

  .كسانى كه در آن ناحيه بودند بيامدند و مردم بسيار بر آنها فراهم شدند
  .من جزو سپاهى بودم كه على بن ابى طالب سوى بنى ناجيه فرستاد: دابو الطفيل گوي

  »شما چه كسانيد؟«: پيش آنها رسيديم و ديديم كه سه گروهند ساالر ما به گروهى از آنها گفت: گويد
  ».ايم و بر آن ثابت ماندهايم  ما نصاراييم و دينى را بهتر از دين خويش نديده«: گفتند

  ».و رويدبه يك س«: به آنها گفت
  »شما چه كسانيد؟«: گروه ديگر گفتسپس به 

  ».ايم بر اسالم خويش باقى مانده ايم و ايم كه مسلمان شده ما نصرانى بوده«: گفتند
  ».به يك سو رويد«: گفت

  »شما چه كسانيد؟«: گروه ديگر گفتآنگاه به 
  ».ايم ودمان نديدهبهتر از دين خ ما نصرانيانيم كه مسلمان شده بوديم اما دينى را«: گفتند

  .اما نپذيرفتند» .مسلمان شويد«: به آنها گفت
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 وقتى سه بار دست به سر خود كشيدم به آنها حمله بريد و جنگاوران را بكشيد و«: به ياران خود گفت
  ».زن و فرزند را به اسيرى گيريد

دويست هزار درم خريـد  مصقلة بن هبيره شيبانى بيامد و آنها را به . اسيران را پيش على آوردند: گويد
. و يك صد هزار درم پيش على آورد كه نپذيرفت و با درهمها برفت و اسيران را آزاد كرد و به معاويه پيوست

  ».گيرى اسيران را نمى«: لى گفتندبه ع
  .و متعرض آنها نشد» نه«: گفت

  :به اين مضمون اى از على برايمان خواند وقتى معقل بن قيس پيش ما آمد نامه: حارث بن كعب گويد
  به نام خداى رحمان رحيم«

و نصرانيان و مرتدان به هر كس از مؤمنان و مسلمانان  از بنده خدا، على امير مؤمنان،
پيمبر  هر كه پيروى هدايت كرده و به خدا و درود بر شما و. كه اين نامه بر آنها خوانده شود

خـدا وفـا كـرده و از خيـانتگران     مرگ ايمان آورده و به پيمان و كتاب وى و زندگى پس از 
  .نبوده

حق كه خـدا در قـرآن   اب خدا و روش پيمبر وى و عمل به اما بعد، من شما را به كت
ت كه سوى كسان خويش باز گـردد و دسـ  هر كس از شما . كنم داده دعوت مىبدان فرمان 

به تباهى به جنگ خدا و پيمبر و مسلمانان آمده و در زمين بدارد و از اين ملعون حربى كه 
در كـار جنـگ و نافرمـانى پيـرو او      كند جان و مالش در امان است و هر كهكوشيده كناره 

دهيم كـه خـدا    ر مىجوييم و خدا را ميان خودمان و او قرا شود بر ضد وى از خدا كمك مى
  ».ياورى نكوست

ت و يـارانش  هر كه سوى آن رود در امان است مگر خريـ «: معقل پرچم امانى بر افراشت و گفت: گويد
و بيشتر كسانى كه با خريت بودند و از قـوم وى نبودنـد از   » .اند اند و با ما جنگ آغازيده كه به جنگ ما آمده

  .اطرافش پراكنده شدند
يزيد بن مغفل ازدى را بر پهلوى راست گماشـت، منجـاب بـن راشـد     . آنگاه معقل سپاه بياراست: گويد

اش از مسـلمان و نصـارى و    حملـه بـرد كـه مـردم قبيلـه     ضبى را بر پهلوى چـپ گماشـت و سـوى خريـت     
  .ندادگان با وى بودند زكات

از حريم خـويش دفـاع كنيـد و بـراى     «: گفت آن روز خريت به قوم خويش مى: ابو الصديق ناجى گويد
  ».گيرند كشندتان و اسير مى به خدا اگر بر شما غالب شوند مى. حفظ زنان و فرزندان خويش بجنگيد

  ».يه را دست و زبان تو پديد آوردبه خدا اين بل«: ان قومش بدو گفتيكى از مرد
من عقلشان را از دست  به خدا قوم. ها، بجنگيد كه كار از اين گفتگوها گذشته خدا خوب كرده«: گفت

  ».اند داده
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ى ا«: گفت مى. پرداخت  معقل ميان ما آمد و از ميمنه تا ميسره به ترغيب كسان: بن فقيم گويد عبداهللا
خواهيد؟ خدا شما را سوى  آوريد بيشتر چه مى از پاداش بزرگى كه در اين جنگ به دست مى! مردم مسلمان

شـهادت  . انـد  انـد و بيعـت شكسـته    اند و از اسالم بگشته قومى روان كرده كه از سر ظلم و تعدى زكات نداده
او را به فتح و غنيمـت روشـن   و هر كه بماند خدا ديده . دهم كه هر كس از شما كشته شود بهشتى است مى
  ».كند

پـس از آن  . چنين كرد تا به همه كسان گذشت آنگاه بيامد و با پرچم خويش در قلـب بايسـتاد  : گويد
  ».ى آنها حمله برسو«: كس پيش يزيد بن مغفل رياحى فرستاد كه در پهلوى راست بود و گفت

باز گشت و در پهلوى راسـت بـه جـاى    يزيد حمله برد كه ثبات ورزيدند و سخت بجنگيدند آنگاه يزيد 
پس از آن معقل كسى سوى پهلوى راست و پهلوى چپ فرستاد كه وقتى مـن حملـه بـردم    . خويش بايستاد

يارانش نيز حمله بردند كه مدتى در مقابلشان . آنگاه پرچم خويش را بجنبانيد و حمله برد. همگى حمله بريد
ى جرمى، خريت بن راشد را بديد و بدو حمله برد و ضـربتى  ثبات ورزيدند پس از آن نعمان بن صهبان راسب

خريت زخمى شده بود، ضربتى در ميانه رد و بـدل شـد و   . بزد كه از مركب بيفتاد، او نيز از مركب پياده شد
نعمان او را بكشت، يكصد و هفتاد كس از ياران وى نيز در نبردگاه كشته شدند و ديگـران از راسـت و چـپ    

  .گريختند
آنگاه معقل بن قيس سواران را به اردوگاهشان فرستاد و هر كه را به دست آورد اسير گرفـت، از  : گويد

آنگاه در اسيران نگريست، هر كه مسلمان بود آزاد شد و از او بيعت گرفت . مرد و زن و كودك اسير بسيار بود
ه باز آمدند و آزادشان كرد، زن و و زن و فرزندش را بداد، آنها كه مرتد شده بودند، اسالم بر آنها عرضه كرد ك

به خدا در عمر خويش «: فرزندشان را نيز آزاد كرد، مگر يك پير نصرانى به نام رماجس پسر منصور كه گفت
ام جز اينكه از دين پاك خويش به دين بد شما آمدم، نه، به خدا تا زنده باشـم ديـن خـودم را     خطايى نكرده

  .و معقل گردنش را بزد» .شوم ىنم  كنم، و بدين شما نزديك رها نمى
و » .زكاتى را كه بابت اين سالها به عهده داريد بدهيـد «: آنگاه معقل كسان را فراهم آورد و گفت: گويد

مسلمانان به بدرقه آنها آمده بودنـد و  . پس از آن نصرانيان را با زن و فرزند همراه برد. دو زكات از آنها گرفت
مـردان بـا   : خواستند رفت به همديگر دسـت دادنـد و بگريسـتند    وقتى مىمعقل بگفت كه پسشان فرستادند 

  .گريستند مردان و زنان با زنان مى
  .ام چنان نسبت به آنها رقت كردم كه هرگز درباره كسى چنان رقت نكرده: گويد
  :معقل بن قيس به على نوشت: گويد

. ى دشمن رفتم كه در سواحل بودسو: دهم اما بعد، امير مؤمنان را از كار سپاهش و دشمنش خبر مى«
. آنجا با قبايلى انبوه و دلير و كوشا رو به رو شديم كه بر ضد ما فراهم آمده بودند و آماده مخالفت مـا بودنـد  

خوانـديم و   آنها را به اطاعت و جماعت و حكم كتاب و سنت دعوت كرديم و نامه امير مؤمنـان را بـراى آنهـا   
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از . گروه ديگر به دشمنى باقى ماندند گروهى از آنها سوى ما متمايل شدند و. افراشتيم پرچم امان برايشان بر
هـر كـه   . آنها كه آمده بودند پذيرفتيم و با مخالفان جنگيديم كه خدا زبونشان كرد و ما را بـر آنهـا ظفـر داد   

تند از او مسلمان بود آزادش كرديم و براى امير مؤمنان از او بيعت گـرفتيم و زكـاتى را كـه بـه عهـده داشـ      
گرفتيم، هر كه مرتد بود گفتيم به مسلمانى باز آيد و گر نه او را خواهيم كشت، همه باز آمدند مگر يكى كه 

آريم كه مايه عبرت ديگر اهل ذمه شود و ايـن مـردم    نصرانيان را به اسيرى گرفتيم و همراه مى. او را كشتيم
اى امير مؤمنان، خدايت رحمت كند . سلمانان نكنندحقير و زبون از جزيه دادن سرباز نزنند و جرئت جنگ م

  ».و جنات نعيم را بر تو واجب كند و سالم بر تو باد
اسيران . اردشير خره بود  آنگاه اسيران را بياورد تا بر مصقله بن هبيره شيبانى گذر كرد كه عامل: گويد

اى حمايتگر مـردان و  ! اى ابو الفضل زنان و كودكان بگريستند و مردان بانگ بر آوردند كه. پانصد كس بودند
  .بر ما منت گذار ما را بخر و آزاد كن! رها كننده رنجوران
  ».كنم كه خداوند تصدق كنان را دوست دارد به خدا سوگند كه آنها را تصديق مى«: مصقله گفت

گفتـه   دانستم اين را به همدردى آنها و تحقير شـما  به خدا اگر مى«: اين سخن به معقل رسيد و گفت
  ».قبيله تميم و بكر بن وائل شود زدم، گر چه اين كار مايه فناى گردنش را مى

بنى ناجبه را به مـن  « :پس از آن مصقله، ذهل بن حارث ذهلى را پيش معقل بن قيس فرستاد و گفت
  ».بفروش

زودتر مـال  «: آنگاه و اسيران را بدو داد و گفت» فروشم خوب، آنها را به يك هزار هزار به تو مى«: گفت
  .ن بفرسترا براى امير مؤمنا

ان شاء . ز آن نماندفرستم تا چيزى ا فرستم، پس از آن قسمت ديگر را مى اكنون قسمتى را مى«: گفت 
  ».اهللا تعالى

  .معقل بن قيس پيش امير مؤمنان آمد و كارى را كه در مورد اسيران كرده بود با وى بگفت: گويد
آنگـاه خبـر   . و همچنان در انتظار بود كه مصقله مال را بفرسـتد » .كردىنكو كردى و بجا «: على گفت

: يافت كه مصقله اسيران را آزاد كرده و از آنها نخواسته كه در كار آزادى خويش با وى كمك كننـد و گفـت  
  ».ماند ديد از انجام آن عاجز مى به نظرم مصقله تعهدى كرده كه خواهيد«

  :آنگاه بدو نوشت
با مردم شهر، دغلى بزرگترين دغلى ترين خيانت، خيانت با امت است و بزرگ. اما بعد«

اسـت، وقتـى فرسـتاده مـن پـيش تـو        با امام است، پانصد هزار حق مسلمانان به عهده تـو 
ام از آن پس  ام گفته مرا ديدى بيا كه به فرستادهن را بفرست و گر نه همينكه نامه رسد آ مى

  ».ال را بفرستى و سالم بر تو بادنى مگر آنكه منگذاردت بجاى مارسد  تو مى كه پيش
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ابو جره به مصقله گفت كه هماندم مال را بفرسـتد و گـر نـه سـوى     . فرستاده ابو جره حنفى بود: گويد
پس از آن ابن . و چون مصقله نامه را بخواند بيامد تا به بصره رسيد و روزى چند آنجا بماند. امير مؤمنان آيد

فرستادند و او  البه كرد و چنان بود كه عامالن بصره از واليات بصره پيش ابن عباس مىعباس مال را از او مط
  .فرستاد بود كه پيش على مى

پس از آن پيش على رفت كـه چنـد   » خوب، چند روزى مهلتم بده«: مصقله به ابن عباس گفت: گويد
  .خت عاجز ماندروزى فرصت داد و سپس مال را از او خواست كه دويست هزار بداد و از پردا

شام وى را بياوردند . مصقله مرا به محل خويش خواند«: ابو الصلت اعور به نقل از ذهل بن حارث گويد
  ».خواهد كه قدرت پرداخت ندارم مىامير مؤمنان اين مال را از من : آنگاه گفت. و از آن بخورديم

  ».كردكه همه مال را فراهم توانى گذرد  اگر بخواهى يك جمعه نمى«: گفتم
  ».يش بار كنم و يا از كسى بخواهمبه خدا كسى نيستم كه آن را بر قوم خو«: گفت

بخشيد،  خواست يا پسر عفان، اين را به من مى به خدا اگر پسر هند اين را از من مى«: پس از آن گفت
  »خورانيد؟ صد هزار به اشعث مىمگر نديدى كه پسر عفان هر سال از خراج آذربيجان يك

  ».بخشد اى نمى چيزى را كه گرفته كند، به خدا، ين، چنين نمىا«: گفتم
اين گفتگو سوى معاويـه   به خدا يك روز پس از. من نيز خاموش ماندم. وى لختى خاموش ماند: گويد

خدا لعنتش كند، چرا همانند آقا عمل كرد و همانند بنده فرار كرد و «: رفت و چون خبر به على رسيد گفت
كـرديم،   به خدا اگر مانده بود و توان دادن نداشت، بيش از حبس وى كارى نمـى . انت كردهمانند بد كار، خي

  ».يمكرد آورديم رهايش مى گرفتيم و اگر مالى به دست نمى آمد مى اگر چيزى از مال وى به دست مى
عه برادر مصقله، نعيم بن هبيره شي. آنگاه على سوى خانه وى رفت و آن را بگشود و درهم كوفت: گويد

مصقله از شام همراه يكى از نصاراى بنى تغلب به نام حلوان براى او نامه نوشـت بـه ايـن    . و نيكخواه على بود
  :مضمون
ده مـن  هماندم كه فرسـتا  .من درباره تو با معاويه سخن كردم وعده امارت و اميد حرمت داد. اما بعد«

  ».پيش تو آمد بيا والسالم
را بگرفت و پيش على آورد كه نامه را گرفـت و بخوانـد و دسـت     مالك بن كعب ارحبى فرستاده: گويد

اى نوشت كه شعرى دراز است و چـون نامـه بـدو     نعيم به مصقله برادر خويش نامه. نصرانى را ببريد كه بمرد
اش هالك شده و چيزى نگذشت كه مردم تغلـب از مـرگ حلـوان خبـر يافتنـد و       رسيد بدانست كه فرستاده

ا زنده كن، يا خونبهايش را تو يار ما را فرستادى و او را به هالكت دادى، يا او ر«: گفتندپيش مصقله آمدند و 
  ».بده

  .و بداد» .دهم توانم كرد اما خونبهايش را مى اش نمى زنده«: گفت
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وقتى خبر شكست بنى ناجيه و كشته شدن خريت بـه  : عبد الرحمان بن جندب به نقل از پدرش گويد
يك بار يكـى پـيش مـن    . بيفتد، چه كم خرد بود و چه با پروردگار خويش جسور مادرش«: على رسيد گفت

  »راى دارى؟ در ميان ياران تو كسانى هستند كه بيم دارم از تو جدايى گيرند درباره آنها چه: آمد و گفت
كـنم و جـز بـا كسـى كـه بـه        كنم و به موجب گمان عقوبت نمـى  به سبب تهمت مؤاخذه نمى«: گفتم

كنم آنهم پس از آنكه دعـوتش   جنگ نمى منى من برخاسته باشد و آشكارا دشمنى كرده باشدمخالفت و دش
پذيريم كه برادر ماست و اگر نپـذيرفت   كنم و اتمام حجت كنم، اگر توبه كرد و به سوى ما باز گشت از او مى

و آن كـس چنـدان كـه خـدا     » .و به جنگ ما مصمم بود از خدا بر ضد وى كمك خواهيم و با او جنگ كنيم
بن وهب راسبى و زيد  عبداهللابيم دارم كه «: يگر پيش من آمد و گفتپس از آن بار د. خواست از من باز ماند

كـردى   شنيدى رهاشان نمـى  گفتند كه اگر مى شنيدمشان كه درباره تو چيزها مى. بن حصين به تباهى روند
  ».مگذارشان كه بيرون حبس باشند .تا بكشيشان يا عقوبتشان كنى

  »گويى چه كنم؟ كنم، مى مشورت مى با تو«: گفتم
  ».ا پيش خوانى و گردنشان را بزنىگويم آنها ر مى«: گفت
بـه خـدا نـه پرهيـز كـارى نـه       «: گفـتمش . و من بدانستم كه او نه پرهيزكار است و نه خردمند: گويد

گفتى از خدا بترس، چرا كشتن  بايد به من مى به خدا اگر من قصد كشتن آنها را داشتم، مى. خردمند كاردان
  ».اند ز اطاعت بيرون نرفتهاند و ا اند و از تو جدا نشده ه كسى را نكشتهدارى ك آنها را روا مى

. اند اين را از ابو معشر روايت كرده. در اين سال، قثم بن عباس از جانب على عليه السالم ساالر حج شد
ن عبـاس  ب عبداهللادر آن هنگام قثم عامل على بر مكه بود، عامل يمن عبيد اهللا بن عباس بود عامل بصره نيز 

شام . گويند خليد بن قره يربوعى بود و به قولى ابن ابزى بود .درباره عامل على بر خراسان اختالف هست. بود
  .و مصر در تصرف معاويه و عامالن وى بود

  .پس از آن سال سى و نهم در آمد 

   سخن از حوادث سال سى و نهم

نعمان بن بشير . را به قلمرو على فرستاداز جمله حوادث مهم سال اين بود كه معاويه سپاهيان خويش 
اند با دو هزار كس به عين التمر فرستاد كه مالك بن كعب با هزار كس در آنجا  را چنانكه از عوانه روايت كرده

پادگان على بود و اجازه داده بود كه سوى كوفه آمده بودند و چون نعمان آنجا رسيد بيش از يكصد مـرد بـا   
على با كسان سخن كرد و دستور حركت داد، . مان و همراهان وى را براى على نوشتمالك خبر نع. وى نبود

وى يكصد مرد داشت به يـاران خـويش   . مالك با نعمان كه دو هزار كس داشت مقابله كرد. اما سستى كردند
گفت كه ديوارهاى دهكده را پشت سر نهند و جنگ كنند و به محنف بن سليم كه نزديك وى بود نوشـت و  

  .او كمك خواست از
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مالك و گروه وى سخت بجنگيدند، مخنف پسر خويش عبد الرحمان را با پنجـاه كـس سـوى او    : گويد
فرستاد و وقتى رسيدند كه مالك و ياران وى نيام شمشيرهاى خويش را شكسته بودند و دل بـه مـرگ داده   

هنگام شـب بـود، پنداشـتند كمـك     وقتى مردم شام، عبد الرحمان و همراهان وى را بديدند، و اين به . بودند
مالك به تعقيبشان رفت و سه كس از آنها را بكشت و بقيـه بـه راه   . كافى براى مالك رسيده و هزيمت شدند

  .خويش رفتند
معاويه نعمان بن بشير را با دو هزار كـس فرسـتاد كـه    : عمر بن حسان به نقل از پيران بنى فزاره گويد

عامل على به نام ابن فالن ارحبى با سيصد كس آنجا بود كه به . مله بردندسوى عين التمر رفتند و به آنجا ح
  .على به كسان گفت كه سوى او حركت كنند اما سستى كردند .على نامه نوشت و از او كمك خواست

  :گفت سيدم كه تشهد گفته بود و مىمن وقتى ر. على به منبر رفت: گويد
اند هر كدامتان  آمدهاميان نزديك شما د كه گروهى از شاى مردم كوفه وقتى بشنوي«

ريـب  ف. رود و كفتـار بـه النـه    سوراخ مىود و در ببندد چنانكه سوسمار به به خانه خويش ر
  .خورده كسى است كه شما فريبش داده باشيد

بـال آزادگانيـد و نـه    نه به هنگـام  . نارسا به دست داردهر كه شما را داشته باشد تير 
كورانيـد كـه   ! بيـنم  شـما مـى  هـا از   چه بليه! انا اليه راجعونهللا و انا . هنگام كمك معتمدان

  ».يد، انا هللا و انا اليه راجعونشنو نمىكنيد، كرانيد كه  نيد كه سخن نمىبينيد، گنگا نمى
در همين سال معاويه سفيان بن عوف را با شش هزار كس فرستاد و گفت سوى هيت رود : عوانه گويد

سفيان تا هيت برفـت و كـس را آنجـا    . تا انبار و مداين برود و با جمع آنجا بجنگدو به آنجا حمله برد سپس 
آنگاه سوى انبار رفت كه على يك پادگان پانصد نفرى آنجا داشته بود كه متفرق شده بودند و بيشـتر  . نيافت

پيـاده بـر آنهـا     از يكصد كس آنجا نمانده بود كه با آنها بجنگيد، ياران على اندكى مقاومت كردند اما سـوار و 
حمله بردند و ساالر پيادگان، اشرس بن حسان بكرى را با سى كس بكشتند و اموالى را كـه در انبـار بـود بـا     

كسـان  . خبر به على رسيد كه برون شد و تا نخيلـه رفـت   .اموال مردم آنجا ببردند و پيش معاويه باز گشتند
  ».اين كار را به عهده ما وا گذار«: گفتند

  ».سازيد نه براى خودتان كارى مى راى مننه ب«: گفت
  .سعيد بن قيس را به دنبال قوم فرستاد كه برفت تا از هيت گذشت و به آنها نرسيد و باز گشت: گويد
بن مسعده فزارى را با يك هزار و هفتصد كس سوى تيماء فرستاد  عبداهللادر همين سال معاويه : گويد

رد زكات او را بگيرد و هر كه از دادن زكات مـال خـويش امتنـاع    گذ و گفت كه به هر كس از مردم باديه مى
بـر او   عبـداهللا و بسيار كـس از قـوم   . مكه و مدينه و حجاز رود و چنين كند  ورزيد خونش بريزد، آنگاه سوى

  .فراهم آمد
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و چون خبر به على رسيد مسيب بن نجبه فزارى را فرستاد كه برفـت تـا تـا در تيمـاء بـه ابـن       : گويد
مسيب به ابن مسعده حمله برد و سه ضربت به او زد كـه  . رسيد و آن روز تا نيمروز سخت بجنگيدند مسعده

پس از آن ابن مسعده با بيشتر همراهان خود وارد قلعه شد و » !فرار! فرار«: گفت قصد كشتن او نداشت و مى
مسـيب او و  . ت كردنـد بقيه سوى شام گريختند و بدويان، شتران زكات را كه همـراه ابـن مسـعده بـود غـار     

پس از آن هيزم پاى در ريخت و آتش زد كه مشـتعل شـد و چـون    . همراهانش را سه روز در محاصره داشت
و او رقت آورد و هالكشـان را  » اى مسيب ما قوم توايم«: خطر هالكت را بديدند از باال نمودار شدند و گفتند

انـد و   خبرگيرانى پـيش مـن آمـده   : خويش گفتخوش نداشت و بگفت تا آتش را خاموش كردند و به ياران 
آيد، و آنگاه همه به يكجا فراهم شدند شبانگاه ابن مسعده بـا يـاران    اند كه سپاهى از شام سوى شما مى گفته

» .براى تعقيب آنها حركت كنـيم «: عبد الرحمان شبيب گفت. خويش شبانگاه حركت كرد و سوى شام رفت
  .اما مسيب نپذيرفت

و هـم در ايـن   : گويـد » .به امير مؤمنان خيانت كردى و در كار آنها نفـاق آوردى «: فتعبد الرحمان گ
سال، معاويه، ضحاك بن قيس را روانه كرد و گفت از پايين واقصه عبور كند و به بدويان مطيع علـى حملـه   

 ضحاك برفت و مال كسان بگرفت و بـه هـر كـس از بـدويان بـر خـورد      . برد و سه هزار كس همراه وى كرد
از ثعلبيه گذشت و به پادگانهاى على هجوم برد و لوازم آنها را بگرفت و برفت تا به قطقطانـه  . خونش بريخت

گذشت و كسـان خـود را نيـز همـراه      عمرو بن عميس بن مسعود با گروهى از سواران على از آنجا مى. رسيد
ازشان داشت و چون خبر بـه  ضحاك به همراهان وى حمله برد و از رفتن ب. رفت داشت كه به آهنگ حج مى

حجـر در تـدمر بـه    . على رسيد حجر بن عدى كندى را با چهار هزار كس روانه كرد و به هر يك پنجاه بـداد 
عاقبـت شـب در   . شـد   ضحاك رسيد و نوزده كس از ياران وى را بكشت دو كس از ياران خود او نيـز كشـته  

  .ز با همراهان خويش بازگشتحجر ني. ميانشان حايل شد و ضحاك با ياران خويش بگريخت
اين را از ابو مليكـه روايـت   . در همين سال معاويه شخصا سوى دجله رفت و به آنجا رسيد و باز گشت 

  .اند كه به سال سى و نهم معاويه شخصا تا دجله رفت كرده
اهللا بن  اند در اين سال عبيد ها گفته بعضى: اند درباره كسى كه در اين سال ساالر حج بود اختالف كرده

  .بن عباس ساالر حج بود عبداهللاند،  بعضى ديگر گفته. عباس از جانب على ساالر حج بود
گويند به سال سى و نهـم علـى، ابـن عبـاس را فرسـتاد كـه در        چنانكه مى: ابو زيد عمر بن شبه گويد

  .مراسم حج حاضر باشد و با كسان نماز كند، معاويه نيز يزيد بن شجره رهاوى را فرستاد
عليه السـالم كشـته شـد، در     نيست و ابن عباس تا وقتى علىاما به گفته ابو الحسن اين درست : گويد

به گفته او كسى كه يزيد بن شجره با وى منازعه كرد قثم بن عباس بود و عاقبت . مراسم حج سمتى نداشت
  .توافق كردند كه شيبة بن عثمان با مردم نماز كند



 325    ششمجلد 

 

ارد كه على به سال سى و نهم عبيـد اهللا بـن عبـاس را بـه سـاالرى حـج       ابو معشر نيز روايتى چنين د
معاويه نيز يزيد بن شجره رهاوى را فرستاد كه ساالر حج باشد و چون در مكه فراهم آمدند منازعـه  . فرستاد

  .كردند و هيچ كس از آنها تسليم ديگرى نشد و درباره شيبة بن عثمان بن ابى طلحه توافق كردند
بجز ابن عباس كه . عامالن على بر واليات همانها بودند كه به سال سى و هشتم بوده بودنددر اين سال 

در اين سال در بصره نبود و زياد را كه عنوان زياد پسر پدرش به او داده بودند جانشين كـرده بـود، او را بـر    
  .خراج گماشته بود و كار قضا را به ابو االسود دؤلى داده بود

عباس از آن پس كه از كوفه به بصره باز گشت به دستور على، زياد را سوى فارس  در همين سال ابن 
  .و كرمان فرستاد

  سخن از اينكه چرا زياد به فارس فرستاده شد؟

وقتى ابن حضرمى كشته شد و مردم درباره على اختالف كردند مردم فارس و كرمـان بـه   : عمرو گويد
  .جيه بر عامل خويش بشوريدند و عامالن خويش را برون كردندطمع افتادند كه خراج را بشكنند و مردم نا

وقتى مردم فارس از دادن خراج ابا ورزيدند على درباره كسى كـه واليتـدار فـارس    : على بن كثير گويد
خـواهى مـردى سـخت سـر و      مـى ! اى اميـر مؤمنـان  «: شود با كسان مشورت كرد، جاريه بـن قدامـه گفـت   

  »و نشان دهم؟و با كفايت را به ت 1سياستدان
  »كى؟«: گفت
و او را واليتدار فارس و كرمان كرد و بـا چهـار هـزار    » .اين كار از او ساخته است«: گفت» زياد«: گفت

  .كس آنجا فرستاد كه بر واليت تسلط يافت و به استقامت آمدند
بـن  وقتى مردم جبال بشوريدند و خراج دهان طمع آوردند كه خراج را بشـكنند و سـهل   : شعبى گويد

آنگـاه  » .كنم كار فارس را كفايت مى«: حنيف را كه عامل على بود از فارس برون كردند، ابن عباس بدو گفت
سوى بصره رفت و زياد را با گروهى بسيار سوى فارس فرستاد كه به كمك آنها بر فارس تسلط يافت و خراج 

  .دادند
االر فارس بود و واليت يك پارچه آتش زياد را ديدم كه س«: گفت پدرم مى: پيرى از مردم استخر گويد

مـردم فـارس   . بود، زياد چندان مدارا كرد كه مانند پيش به اطاعت و استقامت آمدند و بـه جنـگ نپرداخـت   
دانسـت چـه    كـرد و مـى   رفتار اين عرب همانند رفتار خسرو انوشيروان بود كه نرمش و مـدارا مـى  : گفتند مى
  ».كند

به يارى وى آمدند وعده   س پيش سران واليت فرستاد و كسانى را كهوقتى زياد به فارس آمد ك: گويد 
ها خطـر   داد و آرزومند كرد، جمعى را نيز بيم داد و تهديد كرد، بعضى را به جان بعضى ديگر انداخت، بعضى
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شان بعضى ديگر را بكشتند و فارس  بعضى. گاه ديگران را گفتند، گروهى گريختند، گروه ديگر به جاى ماندند
آنگاه به فارس باز گشت و . در كرمان نيز چنين كرد. ر او راست شد، اما با گروهى مقابل نشد و جنگى نكردب

سـپس  . هاى خوب داد تا مردم آرام شدند و واليت به اسـتقامت آمـد   در واليتهاى آنجا بگشت و بكسان وعده
رد كه قلعه زياد نام گرفت و امـوال  اى استوار ك سوى استخر رفت و آنجا فرود آمد و ميان بيضا و استخر قلعه

  .بعدها منصور يشكرى آنجا قلعه گى شد و اكنون قلعه منصور نام دارد. را آنجا برد
  .پس از آن سال چهلم در آمد

   سخن از حوادث سال چهلم

از جمله حوادث سال اين بود كه معاويه بسر بن ابى ارطاة را با سـه هـزار مـرد جنگـاور سـوى حجـاز       
  .فرستاد

معاوية بن ابى سفيان از پس حكميت، بسر بن ابى ارطاة را كه يكى از بنى عامر بـن لـوى   : نه گويدعوا
در آن وقت عامل على در مدينه ابو ايوب . بود با سپاهى روانه كرد كه از شام حركت كردند و تا مدينه رفتند

  .ينه شدانصارى بود كه از مقابل آنها گريخت و پيش على به كوفه رفت و بسر وارد مد
اى دينـاز، اى  «: بسر در مدينه به منبر رفت، كس در آنجا به جنگ وى نيامـده بـود و بانـگ زد   : گويد

  .مقصودش عثمان بود» ديروز بود، امروز كجاست؟! پيرم! پيرم! نجار، اى زريق
اى مــردم مدينــه، بــه خــدا اگــر دســتور معاويــه نبــود بــالغى را در مدينــه زنــده «: پــس از آن گفــت

پيش من نه امان «: فرستاد و گفت  پس از آن با مردم مدينه بيعت كرد و كس پيش بنى سلمه» .شتمگذا نمى
  ».را پيش من آريد عبداهللاداريد، نه بيعت تا جابر بن 

رأى تو چيسـت؟ بـيم   « :جابر پيش ام سلمه همسر پيمبر صلى اهللا عليه و سلم رفت و بدو گفت: گويد
  ».است ضاللت دارم كشته شوم كه اين بيعت

ام بيعـت كنـد، بـه دامـادم      بيعت كنى، به پسرم عمر بن ابن سلمه نيـز گفتـه  . راى من اينست«: گفت
پس جابر . بن زمعه بود عبداهللادختر وى زينب، دختر ابى سلمه، زن » .ام بيعت كند بن زموه نيز گفته عبداهللا

 ابوموسى. د، پس از آن سوى مكه رفتبسر چند خانه را در مدينه ويران كر. پيش بسر رفت و با او بيعت كرد
  .و آزادش گذاشت» .من كسى نيستم كه با يار پيمبر خدا چنين كنم«: بسر بدو گفت. ترسيد كه او را بكشد

كشد، هر كس را كه  پيش از آن به يمن نوشته بود كه معاويه سپاهى فرستاده كه مردم را مى ابوموسى
  .كشد به حكميت معترف نباشد مى

اهللا بن عباس از طرف على عامل آنجا بود و چون از آمدن وى سر سوى يمن رفت كه عبيدس از آن بپ
بن عبد المدان حارثى را جانشين كرد كه چون بسر  عبداهللاخبر يافت فرارى شد و به كوفه پيش على رفت و 

سـالش آنجـا    اهللا بن عباس برخورد كه دو پسر خردو هم بسر، به بنه عبيد. سرش بكشتآنجا رسيد او را با پ
نشين  اهللا پيش يكى از مردم بنى كنانه بودند كه باديهاند دو پسر عبيد بعضيها گفته. يدبودند و هر دو را سر بر
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خـواهى   مىكشى؟ اگر  چرا اينها را كه گناه ندارند مى«: خواست آنها را بكشد مرد كنانى گفت بود و چون مى
  ».بكشيشان، مرا نيز بكش

از مرد كنانى آغاز كرد و او را كشت، پس از آن دو كـودك را كشـت، آنگـاه     و» .كنم چنين مى«: گفت
  .سوى شام بازگشت

نام يكى از دو كودك عبد الرحمان بود و نـام  . مرد كنانى بر سر دو كودك جنگيد تا كشته شد: گويند
را شـنيد  وقتى على خبـر وى  . شيعيان على را كشت بسر در مسير خود در يمن جمعى بسيار از. ديگرى قثم

جاريه تا نجران برفت و آتش . جارية بن قدامه را با دو هزار كس و وهب بن مسعود را با دو هزار كس فرستاد
بسر و يارانش از او بگريختند كه به دنبالشان تا مكه . افروخت و كسانى از طرفداران عثمان را بگرفت و بكشت

  ».با ما بيعت كنيد«: به مردم گفترفت و 
  »ؤمنان كشته شد با كى بيعت كنيم؟م امير«: گفتند
  .كه سستى كردند و پس از آن بيعت كردند» .با هر كه ياران على بيعت كرده باشند«: گفت

بـه  «: پس از آن جاريه سوى مدينه رفت كه ابو هريره پيشواى نماز بود و از آنجا گريخت جاريه گفـت 
» با حسن بن على بيعت كنيد«: به مردم مدينه گفت آنگاه» .زنم خدا اگر اين ابو گربه را بگيرم گردنش را مى

پس از آن ابو هريره بازگشت و باز پيشواى نمـاز  . كه بيعت كردند و يك روز آنجا بماند و سوى كوفه بازگشت
  .شد

ها كه در ميانه رفت، و كتاب از نقـل   اند، ما بين على و معاويه از پس نامه در همين سال، چنانكه گفته
، صلح افتاد كه جنگ در ميانه نباشد، عراق از على باشد و شام از معاويه باشد و هيچ يك بـه  شود آن دراز مى

  .قلمرو ديگرى سپاه نفرستد و حمله نبرد و جنگ نيندازد
اگـر  «: وقتى هيچ يك از دو گروه به اطاعت ديگرى نيامد معاويه به علـى نوشـت  : گويد عبداهللازياد بن 

علـى  . م از آن من، و شمشير از اين امت بـدارى و خـون مسـلمانان را نريـزى    مايلى عراق از آن تو باشد و شا
على . گرفت معاويه با سپاهيان خود در شام بود و خراج آنجا و اطراف را مى .چنان كرد و بر اين، رضايت دادند
  .كرد گرفت و بر سپاهيان خود تقسيم مى نيز در عراق بود، خراج آنجا را مى

بن عباس از بصره برون شد و سـوى مكـه رفـت، بيشـتر سـيرت نويسـان چنـين         عبداهللادر اين سال  
بصره عامل امير مؤمنان على عليه السالم بود  اند همچنان در اند و پنداشته بعضيها نيز منكر آن شده. اند گفته

پس از كشته شدن على نيز عامل حسن بود تا وقتى كه بـا معاويـه صـلح كـرد آنگـاه      . تا وقتى كه كشته شد
  .سوى مكه رفت

   سخن از سبب رفتن ابن عباس به مكه و ترك عراق
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: بن عباس بر ابو االسود دئلى گذشت، كـه بـدو گفـت    عبداهللا: ابى الكنود، عبد الرحمان بن عبيد، گويد
و راهبـران چهـار پـا     رسـيدى  اگر از چهار پايان بودى بار بردار نبودى اگر چوپـان بـودى بـه چراگـاه نمـى     «

  ».دانستى نمى
  :آنگاه ابو االسود به على نوشت: گويد

ايم كه  ترا آزموده. كرداليتدارى امين و چوپانى پر تسلط اما بعد، خدا جل و عال ترا و«
ا بـر  دهى و خويشتن را از دنيـاى آنهـ   مىنيكخواه رعيت، غنيمتشان را تمام سخت امينى و 

ات بى  گرايى، اما عموزاده ىخورى و در قضاوتشان به رشوه نم نمىاموالشان را . دارى كنار مى
رحمـت  خـدايت  . ن كتمان آن نتوانستم كـرد تو هر چه را زير دستش بوده خورده و مخبر 

  ».خواهى تا چنان كنم س كه چه مىكند در كار آنجا بنگر و رأى خويش را به من بنوي
  :على بدو نوشت

راهبـر حـق، بـه    و اه امام و امت باشـد و امـانتگزار   كسى همانند تو، خير خو: اما بعد«
مرا . اما نگفتم كه تو نوشته بودىورد كارش نوشته بودى نامه نوشتم يارت درباره آنچه در م

كه شايسته اين كارى موجب صالح امت است مطلع كن گذرد و نظر در آن  از آنچه آنجا مى
  »السالمو اين تكليف واجب تو است، و

  :عباس بدو نوشت و هم على به ابن عباس در اين باب نامه نوشت و ابن
دارم مضـبوط  آنچـه را زيـر دسـت    آنچه به تو رسـيده درسـت نيسـت مـن     : اما بعد«

  ».ندارها را راست مگير والسالمام و مراقب و حافظ آنم، پ داشته
  :على به او نوشت: گويد

و بـه چـه مصـرف    «اى  هاى و از كجا گرفت به من بگو چه مقدار جزيه گرفته: اما بعد«
  »اى؟ رسانيده

  :عباس به جواب او نوشت ابن
واليـت چيـزى بـر    رباره اينكه من از مال مردم ايـن  دانستم كه به مسموعات خود د«

. روم بفرسـت كـه مـن مـى     خـويش خواهى براى عمـل   اى، هر كه را مى ام اعتبار داده گرفته
  ».السالمو

بـن   عبداهللاباس و آنگاه ابن عباس داييان خود، بنى هالل بن عامر را پيش خواند و ضحاك بن ع: گويد
  .رزين، هر دوان هاللى، بيامدند آنگاه همه مردم قيس بر او فراهم شدند و مالى همراه برد

مقرريهايى بود كه پيش وى فراهم آمده بود و آنچه را پيش وى فراهم آمده بود همراه : ابو عبيده گويد
خواسـتند مـال را    گرفتنـد و مـى  برد، پنج ناحيه بصره كسان فرستادند كه در طف به وى رسـيدند و موضـع   

  .بگيرند
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  .به خدا تا يكى از ما زنده باشد كس بدان دست نخواهد يافت«: قيس گفت
اى گـروه ازديـان، بـه خـدا قيسـيان بـرادران مسـلمان مـا هسـتند،          «: صبرة بن شيمان حدانى گفـت 

رسـد،   به هر كـدام مـى   اگر اين مال را پس دهند اندك چيزى. همسايگانند و در مقابل دشمنان، ياران مايند
  .آنها در آينده براى شما بهتر از اين مال خواهند بود

  »رأى تو چيست؟«: گفتند
  ».برويد و آنها را وا گذاريد«: تگف

قوم اطاعت وى كردند و برفتند، مردم بكر و عبد القيس گفتند، رأى صبره براى قومش نيك بود : گويد
  .و آنها نيز كناره گرفتند
  ».جنگيم و بر سر مال با آنها مى كنيم رهاشان نمى«: گفتندمردم بنى تميم 

  ».ر بود از جنگشان صرف نظر كردندكسانى كه خويشاونديشان با آنها دورت«: احنف گفت
  ».كنيم به خدا با آنها جنگ مى«: گفتند
  .و از آنها كناره كرد» .كنم پس من با شما همراهى نمى«: گفت
  .را ساالر خويش كردند و جنگ انداختند تميميان، ابن مجاعه تميمى: گويد

به گردن وى آويخت كـه هـر دو بـه زمـين      عبداهللا. ضحاك به ابن مجاعه حمله برد و ضربتى به او زد
  .غلطيدند و همچنان در هم آويخته بودند، در دو گروه زخمى بسيار شد اما كس كشته نشد

و به جدا » و آنها را وا گذاشتيم كه بجنگند كناره گرفتيم. كارى نكرديم«: فرستادگان پنج ناحيه گفتند
ما از شما گشاده دست تريم كه اين مال را بـه عموزادگـان   «: كردنشان پرداختند و به مردم بنى تميم گفتند

انـد، اگـر هـم بـدان      اند و به حميت افتـاده  اين قوم مال را آورده .جنگيد شما وا گذاشتيم و شما بر سر آن مى
  ».كنيدايد رهاشان  هدلبست

  .ابن عباس روان شد، در حدود بيست كس با وى بود، و سوى مكه رفت. پس تميميان برفتند: گويد
ابن عباس از بصره برون نشد تا وقتى كه على كشته شد و پيش حسن رفـت و هنگـام   : ابو عبيده گويد

را با اندك مالى از بيت صلح ميان او و معاويه حضور داشت، آنگاه به بصره بازگشت كه بنه وى آنجا بود و آن 
  .المال همراه برد

وقتى على كشـته شـد ابـن عبـاس در     «: اين را براى ابو الحسن گفتم كه انكار كرد و گفت: راوى گويد
  ».ت عبيد اهللا بن عباس بودمكه بود و آنكه هنگام صلح ميان حسن و معاويه حضور داش
  .اند اره وقت كشته شدن وى اختالف كردهدرب. در اين سال على بن ابى طالب عليه السالم كشته شد

واقـدى نيـز   . على در ماه رمضان، به روز جمعه هفدهم ماه به سال چهلـم، كشـته شـد   : ابو معشر گويد
على بن ابى طالب در كوفه به روز جمعه يازدهم ماه و به قولى سيزدهم : چنين گفته اما على بن محمد گويد

  .ماه رمضان سال چهلم كشته شد
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   شته شدن على و سبب آنسخن از ك

و عمرو  عبداهللاقصه ابن ملجم و ياران وى چنان بود كه ابن ملجم و برك ابن : اسماعيل بن راشد گويد
بن بكر تميمى فراهم آمدند و از كار مردم سخن آوردند و عيب زمامداران قوم گفتنـد و از كشـتگان نهـروان    

پس آنها با زندگى چه خواهيم كرد كه برادران ما بودند از «: سخن كردند و بر آنها رحمت فرستادند و گفتند
چـه شـود اگـر    . خواندند و در كار خدا از مالمت مالمتگـر بـاك نداشـتند    و مردم را به پرستش پروردگار مى

جانبازى كنيم و سوى پيشوايان ضالل رويم و در كار كشتنشان بكوشيم و واليتها را از آنهـا آسـوده كنـيم و    
  ».ويش را بگيريمانتقام برادران خ

  .وى از مردم مصر بود» پردازم من به كار على بن ابى طالب مى«: ابن ملجم گفت
  ».پردازم من به كار معاويه مى«: گفت عبداهللابرك بن 

  ».پردازم و بن عاص مىمن به كار عمر«: عمرو بن بكر گفت
رود باز نماند تا  او مى  پس پيمان كردند و قسم خدا خوردند كه هيچ كدامشان از كسى كه سوى: گويد

آنگاه شمشيرهاى خويش را بر گرفتند و زهـر آگـين كردنـد و هفـدهم     . او را بكشد يا در اين راه كشته شود
رمضان را وعده كردند كه هر يك از آنها به طرف كسى كه سوى او رفته حمله كند و هر كدام سوى شـهرى  

  .كه هدفشان آنجا بود حركت كردند
ز قبيله كنده بود، به كوفه رفت و ياران خود را بديد اما كار خويش را مكتوم داشـت  ابن ملجم مرادى ا

يك روز با كسانى از طايفه تيم الرباب ديدار كرد كه على در جنگ نهروان دوازده . مبادا راز وى را فاش كنند
رباب را ديد به نـام  همان روز زنى از طايفه تيم ال. كس از آنها را كشته بود و از كشتگان خويش سخن كردند

زنى بود در اوج زيبائى و چـون ابـن   . قطام دختر شجنه كه پدر و برادرش در جنگ نهروان كشته شده بودند
  .ملجم او را بديد عقلش خيره شد و كارى را كه براى آن آمده بود از ياد ببرد و از او خواستگارى كرد

  ».شوم مگر آرزوهاى مرا بر آرى مىزنت ن«: قطام گفت
  »آرزوهاى تو چيست؟«: تگف

  ».ك كنيز و كشتن على بن ابى طالبسه هزار، يك غالم و ي«: گفت
امـا پنـدارم كـه مـرا منظـور      اما كشتن على بن ابى طالب را به من گفتـى  . مهر تو چنين باشد«: گفت

  ».ندارى
عيش با من تـرا  اى و  اگر او را كشتى آرزوى خويش و مرا بر آورده. چرا، بايد او را غافلگير كنى«: گفت

  ».تر است و پايندهاگر كشته شدى آنچه پيش خدا هست از دنيا و زيور دنيا و مردم دنيا بهتر . خوش باد
  ».دهم ام و منظور ترا انجام مى هبه خدا براى كشتن على به اين شهر آمد«: گفت
  ».تو باشد و در اين كار كمكت كندكنم كه پشتيبان  كسى را پيدا مى«: گفت
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و بـا وى سـخن كـرد كـه       كس پيش يكى از مردم قوم خويش، تيم الرباب، فرستاد به نام وردانآنگاه 
خـواهى در   مـى «: يكى از مردم اشجع نيز به نام شبيب پسر بجره پيش ابن ملجم آمد كه بدو گفت. پذيرفت

  »كه مايه شرف دنيا و آخرت باشد؟ كارى دخالت كنى
  »چه كارى؟«: گفت
  ».طالب كشتن على بن ابى«: گفت
  »د؟گويى، چگونه با على مقابله توانى كر چيزى وحشت آور مى! مادرت عزادارت شود«: گفت
بـريم و خـونش را    كنم و چون براى نماز صبحگاه در آيد بر او حملـه مـى   در مسجد كمين مى«: گفت

ه شديم آنچه پيش ايم و اگر كشت ايم و انتقاممان را گرفته ريزيم اگر نجات يافتيم به آرزوى خويش رسيده مى
  ».تر است ر آن هست بهتر و پايندهخدا هست از دنيا و هر چه د

واى تو، اگر بجز على بود، براى من آسان بود، كه كوشش وى را در راه اسالم و سـابقه او را بـا   «: گفت
  ».توانم داد و دل به كشتن وى نمىاى  پيمبر دانسته

  »ه بندگان صالح خداى بودند بكشت؟ا كدانى كه او جنگاوران نهروان ر مگر نمى«: گفت
  »چرا«: گفت
  ».كشيم قتول خويش مىاو را به عوض برادران م«: گفت

بـراى  «: بـدو گفتنـد   .شبيب دعوت او را پذيرفت و پيش قطام رفتند كه در مسجد اعظم معتكـف بـود  
  ».ايم كشتن على هم سخن شده

  ».وقتى مصمم شديد پيش من آييد«: گفت
اى كه صبحگاه آن على كشته شد، به سال چهلـم، پـيش قطـام     ابن ملجم شب جمعهپس از آن : گويد

پـس  » ام كه هر يك از ما يكى از سه كس را بكشـد  اينك شبى است كه با دو يارم وعده كرده«: رفت و گفت
و شمشيرهاى خويش را بر گرفتنـد و مقابـل درى كـه علـى از آنجـا        قطام حرير خواست و سر آنها را ببست

 .شد نشستند و چون بيامد شبيب با شمشير ضربتى به قصد او زد كه به بازوى در يا به طاق خورد مى بيرون
ابن ملجم با شمشير به پيشانى وى زد، وردان فرارى برفت تا وارد خانه خويش شد و يكى از پسـران پـدرش   

  »؟اين حرير و اين شمشير چيست«: تگف. گشود پيش آمد و ديد كه حرير را از سينه مى
  .وردان ما وقع را براى او گفت كه برفت و با شمشير بيامد و وردان را بزد و بكشت

مردم بانگ زدند و يكى از مردم حضرموت بنـام عـويمر   . هاى كنده رفت شبيب در تاريكى سوى كوچه
و شمشير بدست شبيب بود كه آنرا بگرفت و روى وى افتاد و چون ديد كه مردم به تعقيب آمدند . بدو رسيد

شمشير شبيب را به دست داشت بر جان خويش بيمناك شد و او را رها كرد و شبيب در انبـوه مـردم جـان    
  .ببرد
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به ابن ملجم نيز حمله بردند و او را بگرفتند، اما يكى از مردم همدان به نـام ابـو ادمـا، شمشـير وى را     
هبيـرة بـن ابـى وهـب را پـيش       بگرفت و ضربتى به پايش زد كه از پاى بيفتاد، على عقب رفت و جعدة بـن 

و چـون او را بياوردنـد   » اين مرد را پيش مـن آريـد  «: آنگاه على گفت. فرستاد كه نماز صبح را با مردم بكرد
  »خدا مگر با تو نيكى نكرده بودم؟اى دشمن «: گفت

  »چرا«: گفت
  »پس چرا چنين كردى؟«: گفت
ا بـا آن  كـه بـدترين مخلـوق خـويش ر    شمشيرم را چهل صبحگاه تيز كردم و از خدا خواسـتم  «: گفت

  ».بكشد
  ».شوى كه بدترين مخلوق خدايى مى خودت با آن كشته«: او عليه السالم گفت

يك روز ابن ملجم از آن پيش كه على را ضربت زند، در محله بنى بكر وائـل نشسـته بـود كـه     : گويند
رانى بود و نصارى اطراف جنازه وى بودند ابجر نص .جنازه ابجر بن جابر عجلى، پدر حجار را از آنجا عبور دادند

رفتند، شقيق بن ثـور   همراه حجار بودند كه پيش آنها منزلتى داشت و به يكسو مى) مسلمانان(كسانى نيز از 
  :قصه را با وى بگفتند و شعرى به اين مضمون بگفت» اينان كيستند؟«: ابن ملجم گفت .نيز ميانشان بود

  اگر حجار بن ابجر مسلمان است«
  بايد بود ازه ابجر از او دور مىجن

  و اگر حجار بن ابجر كافر است
  نين كارى از كافر نا منتظر نيستچ

  دهيد كه كشيش و مسلمان رضايت مىچگونه 
  همگى به نزديك نعش باشند
  كه منظرى بسيار زشت است
  اگر آن مقصود كه داريم نبود

  كردم ان را با شمشير پراكنده مىجمعش
  ».جويم خويش تقرب خدا مىا مقصود اما ب

كردم، بـا مـردم    به خدا آن شب كه على ضربت خورد در مسجد اعظم نماز مى: محمد بن حنيفه گويد
بسيار از اهل شهر كه نزديك در به نماز بودند، از آغاز تا انجام شب به قيام و ركوع يا سجود بودنـد و خسـته   

دانـم از در   نمـى » نماز، نمـاز ! اى مردم«: گفت شد و مىشدند، تا وقتى كه على براى نماز صبحگاه برون  نمى
اى على حكميـت خـاص   «: گفت گفت يا نه، برقى ديدم و شنيدم يكى مى برون آمده بود و اين سخنان را مى

ايـن مـرد را   «: گفـت  و شنيدم كه علـى مـى  . شمشيرى ديدم، آنگاه شمشيرى ديگر» .خداست نه تو و يارانت
  .جوم بردندو كسان از هر سو ه» بگيريد
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هنوز از جاى نرفته بودم كه ابن ملجم را گرفتند و پيش على بردند، من نيز با كسان وارد شدم و : گويد
بمردم او را بكشيد همانطور كه مرا كشته است، و اگر   اگر من» كس به عوض كس«: گفت شنيدم كه على مى

  ».م راى خويش را درباره وى بگويمزنده ماند
اى كه براى على رخ داده بود وحشت زده بودند، هنگامى كه  سن رفتند و از حادثهمردم پيش ح: گويند

: گريسـت بـه او بانـگ زد    پيش وى بودند و ابن ملجم دست بسته مقابل وى بود، ام كلثوم دختر على كه مى
  ».كند يش نيست و خدا ترا زبون مىپدرم چيز! دشمن خدا«

ام، اگر اين  ام و به هزار زهر آگين كرده به هزار خريدهكنى؟ شمشيرم را  پس براى كى گريه مى«: گفت
  ».ماند د هيچيك از آنها زنده نمىضربت بر همه مردم شهر فرود آمده بو

د است اى امير مؤمنان اگر ترا از دست داديم، و امي«: پيش على رفت و گفت عبداهللاجندب بن : گويند
  »ندهيم، با حسن بيعت كنيم؟

آنگاه حسن و حسـين را پـيش خوانـد و    » كنم، شما بهتر دانيد و نه منع مى دهم نه دستور مى«: گفت
  :گفت

بـه  . رو كندبه دنيا رو مكنيد اگر چه به شما كنم كه از خدا بترسيد و  سفارشتان مى«
درمانـده را كمـك   ز حق مگوييد، به يتيم رحـم كنيـد،   ج. چيزى كه از دست رفته مگرييد

به مندرجات قرآن عمـل   .تمكار باشيد و ياور ستمكشدشمن س. با احمق مدارا كنيد. كنيد
  ».دا از مالمت مالمتگر بيم مكنيدكنيد و در كار خ

  :آنگاه به محمد بن حنفيه نگريست و گفت
  درت سفارش كردم به خاطر سپردى؟آنچه را به دو برا«

  »آرى«: گفت
. كنـى  خـود را ادا كنم و اينكه حق دو بـرادر بـزرگ    ىترا نيز چنان سفارش م«: گفت

  »به سر مبراعت كن و كارى را بى مشورت آنها دستورشان را اط
  :آنگاه گفت

نيد كه پـدرتان  دا مىه برادرتان است و فرزند پدرتان، كنم ك سفارش او را به شما مى«
  ».او را دوست داشت

  :آنگاه به حسن گفت
ع و زكـات بـه موقـ   از خدا بترسى و نماز به وقت كنى كنم كه  سفارشت مى! پسركم«

نگيرد و نماز كسى كه زكات ندهـد  ل كنى كه نماز جز با طهارت صورت دهى و وضو را كام
فروخـورى و رعايـت   خطا درگذرى و خشم خويش را كنم كه از  سفارش مى. يرفته نشودپذ
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ى، تحقيق نكرده كارى نكنـى، قـرآن   با نادان بردبارى كنى، فقه دين آموزخويشاوند كنى و 
  »ها از منكر و پرهيز از ناروايىبسيار خوانى، با همسايه نيكى كنى امر به معروف كنى و نهى 

  :و چون مرگش در رسيد وصيت كرد و وصيت وى چنين بود
جز خداى يگانه بى دهد كه خدايى  شهادت مى: الب استاين وصيت على بن ابى ط«

هدايت و دين حق فرستاد كه  وى را باينكه محمد بنده و پيمبر اوست كه شريك نيست و ا
و حيـات و  و نيـز نمـاز و عبـادت    . مشركان خوش ندارندها غلبه دهد و گر چه  بر همه دين

انـد و مـن از    ، چنين فرمـانم داده خداى بى شريك، پروردگار جهانيان استممات من براى 
 كـه از خـدا،  كـنم   و بـه همـه فرزنـدانم سـفارش مـى     آنگاه به تو اى حسـن  . شدگانم تسليم

خدا چنگ زنيد و پراكنـده  سلمانى بميريد و همگى به ريسمان پروردگارتان، بترسيد و بر م
و اصالح ميان كسـان از نمـاز   : گفت مىو القاسم، صلى اهللا عليه و سلم، مشويد كه شنيدم اب

تاخيزتان آسـان  را بنگريد و رعايتشان كنيد تـا حسـاب رسـ   خويشاوندانتان . روزه بهتر است
  شان مداريد و پيش شما بـه رنـج   را در مورد يتيمان منظور داريد، گرسنهدا خدا را، خ. شود

شـدگان پيمبرتـان    سـفارش ر مورد همسايگان منظور داريد كه خدا را، خدا را د. در نباشند
براى همسـايه ارث مقـرر خواهـد    چندان كه پنداشتيم كرد  پيوسته سفارششان مى. هستند

ان از شـما پيشـى   منظور داريد و ديگران در كار عمل بدخدا را، خدا را، در مورد قرآن . شد
را، خـدا را، خـدا   . كه ستون دين شماستخدا را، در مورد نماز منظور داريد خدا را، . نگيرند

متروك ماند چيـزى  ايد آنرا رها مكنيد كه اگر  زندهدر مورد خانه خدايتان منظور داريد و تا 
. راه خدا با مالها و جانهاتان منظور داريـد د جهاد در دا را، خدا را، در مورخ. جاى آنرا نگيرد

خـدا را،  . كنـد  موش مىمنظور داريد كه خشم پروردگار را خاخدا را، خدا را، در مورد زكات 
خـدا را،   .مورد ذميان پيمبرتان منظور داريد كه پيمبر خدا سفارش آنها را كـرده خدا را، در 

. خويش شركتشان دهيدهاى  روزى ور داريد و درخدا را، در مورد مستمندان و بينوايان منظ
المـت  در كـار خـدا از م  . نماز، نماز. داريدا، درباره، مملوكان خويش منظورى خدا را، خدا ر

كننـد   شما ستم مـى  كنند و به شر كسانى را كه قصد شما مىمالمتگر هراس مكنيد تا خدا 
ر به معروف و نهى از داده، ام مردم سخن نيك گوييد چنانكه خدايتان دستوربا . كفايت كند

. اجابـت نبينيـد  را به دست نگيرند كـه دعـا كنيـد و    منكر را ترك مكنيد تا اشرارتان كارها 
 در كار نيكى و پرهيز. پراكندگى بپرهيزيداز اختالف و جدايى و ! و بخشندگىدوستى كنيد 

كه خـدا سـخت   از خدا بترسيد . و دشمنى همدلى مكنيدكارى همدلى كنيد و در كار گناه 
خـدا  شما را بـه  . ا در شما باقى بداردخدا شما خاندان را حفظ كند و پيمبر ر .مجازات است

  »خوانم و رحمت خدا را بر شما مى سپارم و سالم مى
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و اين به ماه رمضان سال چهلـم   .آنگاه ديگر سخنى جز ال اله اال اهللا نگفت تا در گذشت، رضى اهللا عنه
او را غسل دادند و در سه جامه كفنش كردند كه پيـراهن   بن جعفر عبداهللان و دو پسرش حسن و حسي. بود

  .حسن نه تكبير بر او گفت. جزو آن نبود
  .آنگاه حسن شش ماه خالفت كرد

عبد المطلب نبينمتـان كـه در    اى بنى«: ، گفته بودو چنان بود كه على از اعضاء بريدن منع كرده بود
اند، هيچكس بجز قاتل من  اند، امير مؤمنان را كشته امير مؤمنان را كشته: خون مسلمانان غوطه زنيد و گوييد

اعضـاى ايـن   . كشته نشود، اى حسن بنگر اگر من از اين ضربت جان دادم، ضربتى در مقابل اين ضربت بـزن 
د و گرچـه در  از اعضا بريـدن بپرهيزيـ  : گفت يه و سلم شنيدم كه مىمرد را مبر كه از پيمبر خدا صلى اهللا عل

  »مورد سگ گزنده باشد
كنى؟ بـه   يك كار مى« :و چون در گذشت، عليه السالم، حسن، ابن ملجم را پيش آورد كه با وى گفت

عاويـه را  به نزد خطيم با خدا پيمان كرده بـودم كـه علـى و م   . ام كه وفا نكنم خدا هرگز با خدا پيمانى نكرده
كنم كه اگر نكشمش يـا   اگر مايلى مرا با معاويه واگذار و به نام خدا تعهد مى. بكشم، يا در اين راه جان بدهم

  »و دست در دست تو نهم كشتمش و زنده ماندم پيش تو آيم
پس او را پـيش آورد و بكشـت و كسـان جثـه او را     » به خدا نه، تا جهنم را معاينه بينى«: حسن گفت

  .و در حصيرها پيچيدند و به آتش سوختند بگرفتند
در آن شب كه على ضربت خورد در كمين معاويـه نشسـت و چـون بيامـد كـه نمـاز        عبداهللابرك بن 

خبرى بـه نـزد   «: صبحگاه كند با شمشير بدو حمله برد، شمشير به ران وى خورد، برك دستگير شد و گفت
  »دهد؟ مى د اگر با تو بگويم سودمكن من هست كه ترا خرسند مى

  »آرى«: گفت
  »ران من در همين وقت على را كشتهيكى از يا«: گفت
  »شايد به او دست نيافته«: گفت
  »براى مراقبت كسى همراه او نيست شود على وقتى برون مى«: گفت

يكى از «: معاويه بگفت تا او را بكشتند و ساعدى را كه طبيب بود پيش خواند كه چون او را بديد گفت
خـورانم كـه نسـل را     نهم، يا شربتى به تو مى كنم و به جاى شمشير مى يا آهنى سرخ مى: دو چيز را برگزين

  ».شوى، كه ضربتى زهر آگين است مىبرد اما به  مى
  ».روشن است عبداهللاارم، بريدن نسل مهم نيست كه چشمم به يزيد و تاب آتش ني«: معاويه گفت

آنگاه معاويه بگفت تا بر محراب . پس طبيب شربت را بدو خورانيد كه به شد اما پس از آن فرزند نياورد
  .اطاقك بسازند و شبانگاه كشيك بان نهند و هنگام سجده نگهبانان باالى سرش بايستند



336  http://bertrandrussell.mihanblog.com   خ طبرييترجمه تار 

 

ناليد و به خارجـة بـن    ين عمرو نشست اما برون نيامد كه از درد شكم مىعمرو بن بكر آن شب در كم
عمـرو  . حذافه كه ساالر نگهبانان وى بود و از بنى عامر بن لوى، دستور داد كه برون شد تا با كسان نماز كند

پنداشت پسر عاص است و ضربتى زد و او را بكشت، مـردم دسـتگيرش كردنـد و وى را     بدو حمله برد كه مى
  .گفتند يش عمرو بردند كه سالم امارت به او مىپ

  »اين كيست؟«: گفت
  »عمرو بن عاص«: گفتند
  »پس من كى را كشتم؟«: گفت

  »خارجة بن حذافه«: گفتند
  »به خدا پنداشتم كسى جز تو نيست !اى فاسق«: گفت

  »تى اما خدا خارجه را منظور داشتقصد من داش«: عمرو گفت
و بكشت و چون خبر به معاويه رسيد شعرى بـراى عمـرو نوشـت بـه ايـن      آنگاه عمرو او را پيش آورد 

  :مضمون
  هاى هالك بسيار است سبب«

  بب هالك پير لوى شد كشته شدن بوداما س
  آرام باش كه از همه مردان ديگر اى عمرو

  اى تو عمو و يار وى بوده
  خويش را نجات يافتى اما مرادى شمشير
  از خون پسر پير ابطح تر كرد

  ديگرى همانند وى را با شمشير زد 
  .و اين براى ما ضربتى سخت بود

  اما تو هر روز و شب در قصر خويش
  »كنى زنان سپيد آهو وش مغازله مىبا 

  :و چون خبر كشته شدن على رضى اهللا عنه به عايشه رسيد شعرى بدين مضمون خواند«: گويد
  خويش را بينداخت و به مقصد رسيدعصاى «

  »گيرد به هنگام بازگشت آرام مىر چنانكه مساف
  »كى او را كشته؟«: آنگاه پرسيد

  :و او شعرى به اين مضمون خواند» يكى از قبيله مراد«: گفتند
  ر دور افتاده بود خبر مرگ او رااگ«

  ».وانى داد كه خاك در دهانش نبودنوج
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  »گويى؟ درباره على چنين مى«: گفتزينب دختر ابو سلمه بدو 
  ».ى را فراموش كردم به يادم آريدفراموشى دچارم، وقتى چيزمن به «: گفت
  .كسى كه خبر در گذشت على را آورده بود سفيان بن عبد شمس زهرى بود: گويد
  :ابن عباس مرادى درباره كشته شدن على شعرى بدين مضمون گفت: گويد

  اى كه نيكى بينى ما بوديم، كه«
  حيدر ابو حسن را

  وقتى پيشواى نماز بود
  ت زديم كه در هم شكافتضرب

  ما بوديم كه وقتى
  گردنفرازى و جبارى كرد

  با يك ضربت شمشير
  نظام ملك وى را به هم زديم

  صبحگاهان وقتى كه مرگ
  دجامه مرگ پوشيده بو

  ».ما بزرگان و نيرومندان بوديم
  :و هم او شعرى بدين مضمون گفت

  اى هرگز مهرى كه بخشنده«
  داز گويا و گنگ به كسى داده بو

  همانند مهر قطام نديدم
  سه هزار و غالمى و كنيزى

  و ضربت زدن على با شمشير كاربر
  هيچ مهرى هر چه گران بود

  گرانتر از على نبود
  كشتنى كه ابن ملجم كردو هر كشتنى از 

  »تر بود اهميت كم كم
  :ابو االسود دئلى نيز درباره كشته شدن على شعرى بدين مضمون گفت

  بگوييدبه معاوية بن حرب «
  و هرگز چشم شماتتگران روشن مباد

  آيا در ماه رمضان
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  كسانما را به مصيبت بهترين 
  دچار كرديد
  اند كسانى را كه بر مركب نشسته بهتر از همه

  اند اند و به كشتى نشسته نهاده و بار
  اند و پاپوش داشته

  اند هاى قرآن خوانده و سوره
  به خون كشيديد

  يدىد وقتى چهره ابو حسين را مى
  كرد م بود كه بيننده را خيره مىماه تما

  شندقرشيان هر كجا با
  دانند كه تو اى على مى

  به حرمت و دين
  »1شان بهتر بودى از همه

اند وقتى كشته شد پنجـاه و نـه    ها گفته بعضى: اند درباره سن وى به وقت ضربت خوردن اختالف كرده
وقتى پدرم كشته شـد پنجـاه و هشـت سـال     « :گفت حسن بن على مى: گويد عبداهللامصعب بن . سال داشت

  .كه وقتى على كشته شد شصت و سه سال داشت اند از جعفر بن محمد روايت كرده» .داشت
  .و اين از همه سخنان ديگر درستتر است: راوى گويد
مـدت  . وقتى على عليه السالم به خالفت رسيد پنجاه و هشـت سـال و چنـد مـاه داشـت     : هشام گويد

بن عمرو بود در هفدهم رمضان  عبداهللاپس از آن ابن ملجم كه نامش . نج سال چند ماه كم بودخالفت وى پ
وى را بكشت كه مدت خالفتش چهار سال و نه ماه بود، به سال چهلم كشته شد و در آن وقت شصت و سه 

  .سال داشت
رمضان سال على عليه السالم در سن شصت و سه سالگى صبحگاه جمعه هفدهم : محمد بن عمر گويد

  .چهلم كشته شد و نزديك مسجد جماعت در قصر امارت مدفون شد
اند كه على عليه السالم شب جمعه ضربت خورد و روز جمعه و شب شنبه  و هم از محمد بن عمر آورده

  .زنده بود و شب يكشنبه يازده روز مانده از ماه رمضان سال چهلم در سن شصت و سه سالگى در گذشت

                                                           

دقيق و مستمر صـد سـاله امويـان عبـور كـرده و احسـاس آن       شعر ابو االسود از جمله آثار معدودى است كه از سانسور . 1
اند و معاويه، ماكياول عـرب، بـا شمشـير     اى بوده كه بر توطئه اموى كشيده دهد كه قضيه توطئه خوارج پرده روزگار را نشان مى

 . م. يك خشكه مقدس نماز خوان قرآن خوان احمق، مانع و مزاحم روياى خالفت خويش را از ميان برداشته است
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سال هشتاد و «: گفت شنيدم كه محمد بن حنيفه در سال جحاف مى: د بن عقيل گويدبن محم عبداهللا
  ».ام سال دارم، از سن پدرم گذشتهيكم در آمد، من شصت و پنج 

  »وقتى كشته شد سن او چقدر بود؟« :بدو گفتند
  ».قتى كشته شد شصت و سه ساله بودو«: گفت

  .و اين به نزد ما معتبر است: محمد بن عمر گويد

   سخن از مدت خالفت على

  .مدت خالفت على پنج سال سه ماه كم بود: ابو معشر گويد
  .مد بن عمر نيز روايتى چنين داردمح

  .خالفت على چهار سال و نه ماه و يك روز بود يا چند روز: ابو زيد به نقل از ابو الحسن گويد

   سخن از وصف على بن ابى طالب

  وصف على عليه السالم چگونه بود؟: ر محمد بن على پرسيدماز ابو جعف: گويد عبداهللاسحاق بن 
  ».مردى بود تيره و پر رنگ، با چشمان درشت و شكم بر آمده، و سر طاس، مايل به كوتاهى«: گفت

   سخن از نسب على عليه السالم

  .نام ابى طالب عبد مناف بود، پسر عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف. وى على پسر ابو طالب بود
  .مادر على عليه السالم فاطمه دختر اسد بن هاشم بن عبد مناف بود

   سخن از همسران و فرزندان على

نخستين زنى كه گرفت فاطمه دختر پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم بود كه جز او زنى نگرفـت تـا در   
ه در خردسـالى  گويند فرزند ديگرى از او داشت به نام محسن كـ . از فاطمه حسن و حسين را داشت. گذشت

  .در گذشت، با زينب كبرى و ام كلثوم كبرى
و عثمـان را بـراى وى     عبداهللاپس از فاطمه ام البنين دختر حزام را به زنى گرفت كه عباس و جعفر و 

  .آورد كه با حسين عليه السالم در كربال كشته شدند و به جز عباس ديگران دنباله نداشتند
ز به زنى گرفت و عبيد اهللا و ابو بكـر را بـراى وى آورد كـه بـه گفتـه      ليلى دختر مسعود بن خالد را ني

  .هشام بن محمد در طف با حسين كشته شدند
اما به گفته محمد بن عمر، عبيد اهللا بن على به دست مختار بن ابى عبيد در مذار كشته شد و هم بـه  

  .گفته او عبيد اهللا و ابو بكر پسران على عليه السالم دنباله نداشتند
و نيز اسماى خثعمى دختر عميس را به زنى گرفت كه به گفته هشام بن محمد، يحيى و محمد اصغر 
. را براى وى آورد، چنانكه هم او گويد دنباله نداشتند اما به گفته واقدى اسما يحيى و عون را براى على آورد
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ت، به گفتـه وى محمـد اصـغر بـا     واقدى نيز چنين گفته اس .اند محمد اصغر از كنيزى زاده بود بعضيها گفته
  .حسين كشته شد

و هم على بن ابى طالب، از صهبا، ام حبيب دختر ربيعه بن بجير بن عبد كه از جمله اسيران خالد بـن  
عمر چندان بزيست كه به سن هشتاد و پنج سالگى . وليد در اثناى حمله به عين التمر بود عمرو رقيه را آورد

  .ليه السالم از آن وى شد و به ينبع در گذشترسيد و يك نيمه ميراث على ع
و هم او عليه السالم امامه دختر ابو العاص بن ربيع را كه مادرش زينب دختر پيمبر خدا صلى اهللا عليه 

  .و سلم بود به زنى گرفت كه محمد اوسط را آورد
بـن قـيس از بنـى    محمد اكبر كه او را محمد بن حنفيه گويند نيز فرزند على بود از خوله دختر جعفر 

  .محمد بن حنفيه به طايف در گذشت و ابن عباس بر او نماز كرد. حنيفه
و هم او عليه السالم ام سعيد دختر عروة بن مسعود ثقفى را به زنى گرفت كه ام حسن و رمله كبرى را 

هـانى و ميمونـه و    از جمله ام. اند از او آورد، هم او از زنان مختلف دخترانى داشت كه نام مادرانشان را نگفته
زينب صغرى و رمله صغرى و ام كلثوم صغرى و فاطمه و امامه و خديجه و ام كرام و ام سـلمه و ام جعفـر و   

  .كه همگى دختران على عليه السالم بودند و مادرانشان كنيزان مختلف بودند  جمانه و نفيسه
را به زنى گرفت كه دخترى براى و هم او عليه السالم محياه دختر امرؤ القيس بن عدى بن اوس كلبى 

  .وى آورد كه به خرد سالى در گذشت
وه وه يعنـى كلـب    :گفـت  گفتند داييهايت كيانند؟ مـى  آمد بدو مى دخترك به مسجد مى: واقدى گويد

  ).سگ(
  .همه فرزندان على از پشت وى چهارده ذكور بردند و هفده زن

حسن و حسين و محمد ابن حنفيه و عباس پسر پنج كس از فرزندان على دنباله داشتند : واقدى گويد
  .زن كالبى و عمر پسر زن تغلبى

   سخن از واليتداران على عليه السالم

بن عباس بود كـه اخـتالف كسـان را در مـورد وى از پـيش       عبداهللادر اين سال واليتدار على بر بصره 
آمد كسى را  گفتيم، ابن عباس در همه ايام واليتدارى كار زكات و سپاه و كمكها را داشت و وقتى از بصره مى

از پـيش  . كار قضاى يصره از جانب على با ابو االسـود دئلـى بـود   . ايم گماشت چنانكه از پيش آورده بر آن مى
پس از آن وى را به فارس فرستاد و بر جنـگ و خـراج گماشـت و وقتـى     . اد را بر بصره گماشتگفتيم كه زي

عامل على بر بحرين و نواحى مجاور و يمن  .كشته شد زياد در فارس و نواحى ديگر بود كه به وى سپرده بود
. كه از پيش گذشت و واليتهاى آن عبيد اهللا بن عباس بود تا وقتى كه كار وى و بسر بن ابى ارطاة چنان شد

  .عامل وى بر طايف و مكه و توابع قثم بن عباس بود
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عامل وى بر مدينه ابو ايوب انصارى و به قولى سهل بن حنيف بود تا وقتى كه هنگام آمدن بسـر بـن    
  .ابى ارطاة كار وى چنان شد كه از پيش گفتيم

   سخن از بعضى سيرتهاى او عليه السالم

روزى علـى بـه خانـه رفـت، دختـرش زيـور گرفتـه بـود و         : بيت المال گويد ابو رافع خزانه دار على بر
بـه خـدا   اى؟  ايـن را از كجـا آورده  «: گفـت  .شناخته بـود  مرواريدى از بيت المال را بر او ديد كه از پيش مى

  ».بايد دست او را ببرم مى
ام، اگـر   ام كرده برادرزادهاى امير مؤمنان به خدا من اين را زيور «: چون اصرار وى را بديدم گفتم: گويد

  .پس او عليه السالم خاموش شد» .يافت من نداده بودمش چگونه بدان دست مى
شـد دو   على عليه السالم را ديدم كه از محل طايفه همـدان بـرون مـى   : يزيد بن عدى بن عثمان گويد

و علـى  ! خـدا را، كمـك   گروه را در حال جنگ ديد كه آنها را از هم جدا كرد و برفت، آنگاه صدايى شنيد كه
و يكـى را ديـد كـه در ديگـرى     » كمـك آمـد،  «: گفـت  شتابان بيامد چنانكه صداى پاپوش او را شنيدم و مى

اى به نه درم به اين فروختم و شرط كردم كه درم سبك و بريـده   اى امير مؤمنان جامه«: آويخته بود و گفت
گريبـانش را  ام كـه عـوض كنـد، امـا نكـرد،       آورده اينك اين درمها را -شرط را همان روز كرده بودند -ندهد

  ».گرفتم، مرا سيلى زد
  ».درمها را عوض كن«: على گفت

  »شاهد سيلى كو؟«: گفت
  ».بيا قصاص كن«: ا بنشانيد و گفتوى شاهد آورد، و على آن كس ر: گويد
  ».اى امير مؤمنان بخشيدم«: گفت
ايـن حـق   «: ه زد و گفـت ه آن مرد را نه تازيانآنگا» خواستم در كار حق تو دقت كرده باشم مى«: گفت

  ».حكومت است
چون او را ديديم از مهابـت   بر در قصر نشسته بوديم كه على برون آمد و: ناجيه به نقل از پدرش گويد

وى از مقابلش به يكسو رفتيم و چون گذشت از دنبالش رفتيم، در آن اثنا يكى بانگ زد خـدا را كمـك و دو   
دور «: ه آن ديگر زد و گفتهم آويخته بودند كه مشتى به سينه اين زد و مشتى به سين كس را ديديم كه در

  ».شويد
ام كـه در نـاقص و بريـده     اى امير مؤمنان اين از من بزى خريده و شـرط كـرده  «: يكيشان گفت: گويد

  ».ن داده كه پس آوردم و سيليم زدندهد و درمى ناقص به م
  »گويى؟ چه مى«: به آن ديگرى گفت على

  ».به شرط او عمل كن«: گفت» .گويد اى امير مؤمنان راست مى«: گفت
  ».قصاص بگير«: به سيلى خورده گفتو » .بنشين«: آنگاه به سيلى زننده گفت
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  ».اى امير مؤمنان يا ببخشم«: گفت
  ».اين مربوط به تو است«: گفت
پـس او را بگرفتنـد و او را بـر    » .گروه مسلمانان بگيريـدش اى «: وقتى آن كس برفت على گفت: گويد

اين عقوبت تو «: آنگاه پانزده تازيانه به او زد و گفت. كند پشت يكى بار كرد، چنانكه شاگردان مكتب را بار مى
  ».است به سبب حرمتى كه از آن شخص ببردى

ده بود به سخن ايستاده بود و شنيدم كه حسن وقتى على عليه السالم كشته ش: ابو خالد بن جابر گويد
امشب، شبى كه قرآن نازل شد و عيسى بن مريم عروج كرد و يوشـع بـن نـون يـار موسـى عليـه       «: گفت مى

مردى را كشتيد كه هيچ كس از اسالفش از او پيشى نگرفت و هيچ كـس از اخالقـش بـه    . السالم كشته شد
فرستاد و جبريل به سمت راست  اى مى م او را با دستهبه خدا كه پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سل. پايه او نرسد

ـ . وى بود و ميكائيل به سمت چپ راى خريـد  به خدا زرد و سفيدى به جا ننهاد مگر هشتصد يا هفتصد كه ب
  .اى نگهداشته بود خادمه

  پايان جلد ششم
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