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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 زبیر

یکی از هماان ننا     ،بنا به نقل، هم سقیفه ی واقعههمان و در  است امیرالمؤمنین ی هزبیر پسرعمّ

کاه   عمر آم  وقتی و ن ش ه بودمتحصّ و حضرت زهرا امیرالمؤمنین ی نفری است که در خانه

آن  کاه بعا    ؛ور ش  حملهطرف عمر  به ؛خانه را آتش بزن ، او بود که از خانه بیرون زد و شمشیر کشی 

طای  یعنای   ؛باود  باا امیرالماؤمنین   ّحاا  او  ای علای  .او را دساتییر کردنا  و بردنا     ت زیااد جمعیّ

دوران خالفت این ساه  امّا  ؛است زبیر از یاران علی ،بکر و عمر و عثمانسا  حکومت ابا پنج و ستیب

ت و اختالفاا  هاا  اسالمی و تبعای   ی ت در جامعهدوران گسترش اشرافیّ ،دوران عثمان اً، خصوصخلیفه

اینهاا شا ه    ی هآلاود تقریباً حا  زبیر هم هر بهو . ان وزی است ثروت و پرستی لتجمّ ،یتناک طبقاتوحش

 ؛دنیاا رقیاو وتیات اسات     !کنا   خ ا ج ا مای  ءرا از اولیا انسانبخواهیم یا نخواهیم، ، نی  دنیابود و ب ا

شاود باه    انسان معتاد مای  ؛کن خاطر ایجاد می قتعلّ ؛کن  انسان را دلبسته می ؛کن  غو  میانسان را مش

و  حاقّ  ی برای باودن در جبهاه  ای که بای   لحظه ،وقتی معتاد ش و  شود به برخورداری معتاد می ؛رفاه

 .سخت استخیلی  برایش ، آن وقت کارنظر کن  صرفها  از این اعتیاد ،وتیت ی جبهه

 ی در خانهها  ینهمو بع  هم  در ماجرای قتل عثمان، طلحه و زبیر عناصر فعّالی هستن لذا 

با  حضرت علی .را قبو  کنی  که شما بای  خالفتورزی ن  اصرار  ریختن  و منینامیرالمؤ

 ،اهلل بع  از رحلت رسو  پنج سا  قبل، و بیستمردمی که  ن ،شناختی که از این مردم داشت
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پنج  و بیست حاتالعملی نشان ن ادن  و  و هیچ عکسخالفت بودن   غصو ی تماشانی صحنه طور آن

که  مردمی نیستن  ،این مردم ،ن ا هش  هم تر فاس تر و آلوده ،دوران خالفت این سه خلیفههم در  سا 

 ؛حکومتی که یکپارنه ع الت است ؛داشته باشن  امیرالمؤمنینشایستیی و سنخیّتی با حکومت 

. همین اصرار کردن  آنهابع     پس زدن  وحضرت اوّ طبیعتاً .یکپارنه دیانت است ؛یکپارنه تقواست

ت خالفت جامعه را ولیّؤمسجز اینکه ن اری ای  ناره گفتن که  طلحه و زبیر و دییر همراهانشان بودن 

ان ک زمانی نیذشت که  ،تحمیل کردن  به امیرالمؤمنین با اصرار حکومت را آنها با اینکه .بپذیری

شان در اسالم و  خاطر سابقه بهبه طمع اینکه ، رفتن  شبی نزد امیرالمؤمنین و زبیر طلحه

زیارت  ، دری ا هشنی  ماجرایش را بییرن .از حکومت سهمی  نزدیکیشان به امیرالمؤمنین

 ،ه و زبیر وارد ش ن وقتی طلح .به این ماجرا ش ه استای  در مفاتیح هم اشاره ،امیرالمؤمنین

نه کاری  :حضرت فرمودن ؛ کردن  سالمنها ای .الما  بودن  مشغو  محاسبات بیت امیرالمؤمنین

 سوخت، الما  می نراغی را که با روغن بیت. حضرت یک کار خصوصی با شما داریم :گفتن  ؟داری 

 !این نه کاری بود؟که  و ش ن نها خیلی متعجّ؛ آروشن کردن  شمعی یا نراغ دییری ؛خاموش کردن 

: حضرت فرمودن  ؟این نه کاری بود شما کردی  :به حضرت عرض کردن  !این نراغ روشن بودخو 

انجام  الما  را من داشتم محاسبات بیت بود والما  تأمین ش ه  از بیت ،نراغی که روشن بودروغن 

برای  روی این حساب، دییر جایز نبود .کار خصوصی داری  ؛ا شما گفتی  کار شخصی داری امّ ؛دادم می

از آن روغن استفاده  ،خصی و خصوصی در آن مطرح شودیک کار شخواه   میی محفلی که ایروشن

 ،که روغنش را از جیو خودم تهیه کردم نراغ را خاموش کردم و نراغی دییر،آن  این است که کنم؛

از  که داد! سراغ نه کسی آم یم داد بی  ای دی ن  ، ییر کردن هم . طلحه و زبیر نیاهی بهروشن کردم

یر نیاه کردن  به هم یپست و مقامی،... یا یا بخشی از حاکمیت،  !به ما ب ه  سهمی بیشترالما ،  بیت

 ؟نه بودآن مطلو خصوصی  حرفتان، !خو بفرمایی : حضرت فرمودن  .جای گفتن ن ارد و دی ن  دییر

اگر  ؛عمره مشرّف شویمخواهیم  ما می !یا علی :گفتن  ؛هم هماهنگ کردن  ه را باجا یواشکی قضیّ همان
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 ی اراده ؛عمره نکردی  ی شما اراده به خ ا سوگن  :حضرت فرمودن  .رویم میاز م ینه دهی  ما  اجازه

 ؛کنی کاری  دغل خواهی  می ؛دهی خواهی  فریو  می ؛ای برپا کنی  خواهی  فتنه می ! ره کردی غَ

 ،خواهی  می اگر ولی خو !دانم من می ؛ای در سر داری  فتنهبه هر ترتیو  ؛دهی   خرج  تی بهاریّغ ّ

 .ج ا ش  و در جنگ جمل زبیر از علی جنگ جمل را به راه ان اختن  ماجرایو  که رفتن  1.بروی 

فراهم امکاناتی که احتیاجش به رفاه و یعنی  ؛گ اخت زبیر را می ،ها هم این تردی  ه تا آخرین لحظهالبتّ

 بریم به خ ا و پناه می ...حرف کردموجود کثیف که پ رش را من آن ،زبیر بن عب اهلل ،ش ه بود و پسرش

ا من : حضرت فرمود .ستهالبالغه  به او در نهجراجع خیلی بزرگی تعبیر  زبیری که !بای  عبرت بییریم

ُر   پیغمبر که است هیعل اهلل رضوان راجع به سلمان فارسی ی کهتعبیرعین  2! اْلبَ ْيتِ   ْهلَ اَ ا ِمن  زاَل الزُّبَ ي ْ

بیت  ما اهلاز  ،اْلبَ ْيتِ   ْهلَ اَ ا ِمن   ریزبهمواره  ن :فرمودهم  امیرالمؤمنین 3.اْلبَ ْيتِ   ْهلَ اَ  اِمن   مانُ لْ سَ  ن :فرمود

البیتی  ا اهلمنّ ی ی تا مرتبهحتّانسان ممکن است، ب انیم  .تا اینکه پسر پلی ش او را از ما ج ا کردبود! 

 بیت رو در روی مکتو اهل کهتب یل کنن  شوهرش او را به عنصری  ،فرزن ش ،زنش ، ولیبرس 

به یاد هر وقت  من .است آموز ماجرای زبیر خیلی عبرت !بکش  شمشیر به روی علی ؛بایست 

است عمیقی  بسیار ی نکته این 4!فتنه است برای شما اوتد شما :که قرآن فرمود لرزد پشتم می مآور می

که زبیر را  یپسر کثیف ؛است پسر زبیر ماجرای اش های انسان فتنه هستن . نمونه  هکه گاهی اوقات بچّ

از  .زبیر دود  است ،جمل ی های درگیری در صحنه تا آخرین لحظهی حتّ ؛به آن سرنوشت دنار کرد

با علی است و بودنش در کنار عایشه و این شتر و این زن  ده  که حقّ وج انش گواهی می ،یک طرف
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 خودش را گذارد که زبیر این پسر نمی اغواهایها و  طرف دییر وسوسه ، ازموی کار باطلی است سرخ

  .بپیون د ج ا کن  و به علی

 ،آورد آی  و فشاار مای   می . با اینکه طلحهکن در درگیری شرکت نمی زبیر ظاهراً ،طور که نقل ش ه این

 رود. مای هاا   جایی وسط بیاباان  کن  و ج ا می خودش را از لشیرزبیر شود،  ا وقتی درگیری شروع میامّ

نون  .را نکشی او  ،زبیر دست یافتی اگر به  :ه بودن هم با تأکی  به سربازانشان فرمود یرالمؤمنینام

مااجرای  هاای بازرر را در    تصامیم  .کرد ارادگی گرنه بی ؛دانستن  زبیر در نه بحران عجیبی است می

انساانی   !برگشات  باعب اهللاجانو  ، نطور بهعثمانی مذهو شخصی قین، بنزهیر امثا دی ی . کربال 

باا یاک تصامیم مرداناه و      ، نطوریزی  استو ه امیّ که سرلشیر سپاه بنی یکس ،ییزی ریاح مثل حربن

از خاودش  ؛ امّاا  ننین تصامیمی بییارد  توانست  میزبیر هم  !برگشت جانو اباعب اهلل آزادمنشانه به

  .ضعف نفس نشان داد

زبیار را   ی سپاه امیرالمؤمنینز سربازهایکی ا ،درگیری که پیش آم  و سپاه عایشه در هم شکست

زبیر دسات پیا ا    اگر به که امیرالمؤمنین و فرمایش کی تأبه  کن  و او حمله می سمت بین  و به می

 وقتای امیرالماؤمنین   ،در روایات داریام   .کشا   کن  و زبیر را می نایی میاعت بی ،کردی  او را نکشی 

ایان  از  این اشک، .آم  یادشانزبیر  ی گذشتهنون  !ریختن  اشک ،زبیر حاضر ش ن  ی باتی سر جنازه

ناه در   ،روشان و ناورانی خا مات زبیار     ی گذشتهحضرت  .کشته ش ایشان  ی هپسرعمّجنبه نبود که 

و بع   ؛جمل را در ذهن مرور کردن  ی تا واقعه اهلل رسو و نه بع  از رحلت  اهلل زمان رسو 

تمارّد  وتیات   در واقاع از امار   ،زبیر را کشات  کسی که ن ؛ نوننفرین کرد ،هم کسی که زبیر را کشت

 .خاطر این نیزها زبیر را کشت به ،متخاطر غنی یا به خاطر خودشیرینی به .کرده بود

هُمَّ 
مْ  َالل ٰ ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ


