
زبــیــر بــن عــوام

  بـــرادرزاده حضـــرت خــديــجــه و پســـر عمه 

پيامرب    و امرياملؤمنني 

    از نخستني اصحاب پيامرب اکرم 

    مجاهد احد و متام غزوات صدر اسالم

    ملقب به سيف االسالم

  از طرفــداران امرياملؤمنني  در 

جريان غصب خالفت

  عضـو شـورای شـش نفـره تعيـني 

خليفـه پـس از مـرگ خليفـه دوم

بـا  کننـدگان  بيعـت  اولـني  از      

امرياملؤمنـني  پـس از قتـل عثـان

    از پيان شـکنان بـا امرياملؤمنـني  

و برپاکنندگان فتنه جمل 

تفاوت عمده امرياملؤمنـني  در دوران حكومت خود بـا پيامرب اكـرم در دوران حكومت و 

حيـات مباركش، اين بـود كه در زمـان پيامرب، صفوِف مشـّخص وجود داشـت: صـف اميان و 

كفـر. در زمـان امرياملؤمنـني   ، اشـكال كار ايـن بود كـه صفوف، مشـّخص نبـود؛ به خاطـر اين كه 

پيان شـکنان چهره هاى موّجهـى بودند. هركـى در مقابله با شـخصيتى مثل جناب زبـري، يا جناب 

طلحه، دچار ترديد مى شد. 

  ايــن زبــري كــى بــود 

 ، كه در زمــان پيامــرب   

جــزو شــخصيتها و برجســته ها و 

پــر عّمــه پيامــرب و نزديــك بــه آن حــرت 

بــود. حتّــى بعــد از دوران پيامــرب     هــم جــزو 

كســاىن بــود كــه بــراى دفــاع از امرياملؤمنــني   ، 

بــه ســقيفه اعــراض كــرد. بلــه؛ »حكــم مســتورى 

ــر عاقبــت اســت«! خــدا عاقبــت  و مســتى همــه ب

همه مان را به خري كند. 

گاهــى اوقــات دنيــا طلبــى، اوضــاع گوناگــون و جلوه هــاى دنيــا، 

آن چنــان اثرهايــى مى گــذارد، آن چنــان تغيريهايــى در برخــى از 

ــم  ــواص ه ــه خ ــبت ب ــان نس ــه انس ــى آورد ك ــود م ــخصيتها به وج ش

گاهــى اوقــات دچــار اشــكال مى شــود؛ چــه برســد بــراى مــردم عامــى.

خطبه هاى مناز جمعه ى تهران در حرم امام خمينى )ره(   1377/10/18

زبیر پس از نصایح امیراملؤمنین 

علیه السالم و  باال گرفنت آتش نربد جمل، 

جنگ را وانهاد و از میدان گریخت.

زبیر و طلحه اگـــر چه  در ابتدا بـــا امیراملؤمنین 

بیعـــت کردنـــد، ولـــی در برابـــر عدالـــت 

علـــوی تـــاب نیاوردنـــد و بیعت شکســـتتند.

2
حکم مستوری ومستی 

همه بر عاقبت است

»جا دارد ملت اسالم فكر كند كه چرا پنجاه سال بعد از وفات پيغمرب، كار كشور اسالمى به جايى رسيد كه 

مردم مسلان در كوفه و كربال جمع شدند و جگر گوشه ى پيغمرب را با آن وضع فجيع به خاك و خون 

كشيدند؟! خوب؛ انسان بايد به فكر فرو رود، كه »چرا چنني شد؟« از هر طرف حركت مى كنيم، به خواص مى رسيم.«

مجموعه تصویری »بی خواص« به رشح حال خواص صدر اسالم و علل انحراف آن ها با استفاده از بیانات حرت آیت الله خامنه ای می پردازد
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