
 
 
 

 «!آتش زبانه کشید»روایی نوانمایش  ـمستندات تاریخی 

آری اما بدنه ی سپاهشان انگیزه ی چندانی برای جنگ ندارند .... اول اینکه هم زبان شما هستند و دوم اینکه  (1

 میان سران ایرانی سپاه اختالفات شدیدی وجود دارد....  سربازان عرب هم اصال دل خوشی از آنان ندارند.

 .در دانشنامه آزاد ویکی پدیا به تفصیل ارائه شده «حمله اعراب به ایران»مستندات این عبارت، در مدخل 

آنگاه عیسی فرمود: اما آرامش دل من، آمدن پیامبری است كه آئین او جهان را فرا خواهد گرفت. دین او را هیچ  (2

 بزن... فصل نود و هفت آیه ی چهارده را بخوان.ورق . ... نهایتی نیست. زیرا كه خداوند آن را حفظ خواهد فرمود

، 1۴، فصل نود و هفت آیات، ۶2انجیل برنابا، ترجمه حیدر قلیخان قزلباش سردار كابلی، دفتر نشر الکتاب بهار 

1۸ ،1۹. 

الل شوم اگر دروغ بگویم ... و چیزی نگذشت  ای شجر، ای كلوخ ، ای خاک .... سالم محمد رسول خدا، بر شما. (3

ه و دشت به لرزه درآمد و از هر درخت و ریگ و خاک آن بیابان فریاد برآمد: سالم ما بر محمد رسول خدا كه كو

 و بر تو ...

او علی بود .... برادر،وصی و نزدیک ترین مردم به رسول خدا .... بعد از آن واقعه  آن مرد آسمانی چه كسی بود؟

 بودم گره از مشکل آن مردمان باز كرد و آن فتنه را فرو نشاند .... او به بهترین و عادالنه ترین حالتی كه دیده

 یَرْفَعُهُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفِ بِغَزَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجُرْجَانِیِّ

 أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: دَعَانِی رَسُولُ اللَّهِ ص فَوَجَّهَنِی إِلَى الْیَمَنِ لَأُصْلِحَ بْنِ أَحْمَدَ السَّلَْمانِیِّ عَنْ

رْتَ بِأَعْلَى عَقَبَةِ فِیقَ فَنَادِ ا صِ بَیْنَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ ع إِنَّهُمْ قَوْمٌ كَثِیرٌ وَ أَنَا شَابٌّ حَدَثٌ فَقَالَ لِی یَا عَلِیُّ ع إِذَ

ا صِرْتُ بِأَعْلَى عَقَبَةِ فِیقَ بِأَعْلَى صَوْتِکَ یَا شَجَرُ یَا مَدَرُ یَا ثَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص یُقْرِئُکُمُ السَّلَامَ قَالَ فَذَهَبْتُ فَلَمَّ 

بِلُونَ نَحْوِی مُشْرِعُونَ أَسِنَّتَهُمْ مُتَنَکِّبُونَ قِسِیَّهُمْ شَاهِرُونَ سِلَاحَهُمْ فَنَادَیْتُ أَشْرَفْتُ عَلَى الْیَمَنِ فَإِذَا هُمْ بِأَسْرِهِمْ مُقْ

رْتَجَّتْ رَةٌ وَ لَا ثَرًى إِلَّا ابِأَعْلَى صَوْتِی یَا شَجَرُ یَا مَدَرُ یَا ثَرَى مُحَمَّدٌ ص یُقْرِئُکُمُ السَّلَامَ قَالَ فَلَمْ یَبْقَ شَجَرَةٌ وَ لَا مَدَ

رُكَبُهُمْ وَ وَقَعَ السِّلَاحُ مِنْ  بِصَوْتٍ وَاحِدٍ وَ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ فَاضْطَرَبَتْ قَوَائِمُ الْقَوْمِ وَ ارْتَعَدَتْ

 أَیْدِیهِمْ وَ أَقْبَلُوا مُسْرِعِینَ فَأَصْلَحْتُ بَیْنَهُمْ وَ انْصَرَفْتُ.

 2، ح 501، ص: 1الدرجات فی فضائل آل محمد صلى اهلل علیهم، ج بصائر



 
 
 

در آن سفر كه جمع كثیری از مسلمین پیامبر را همراهی می كردند، رویدادی بس شگرف رخ داد.... رسول خدا  (۴

همگان را در میان صحرا به مدت سه روز نگاه داشت تا علی را به عنوان جانشین بعد از خود از جانب خداوند 

 فی كند ....معر

 27، ص:۸الکافی )االسالمیه(، ج

 خالد: علی باید برای بیعت با خلیفه ی مسلمین به مسجد بیاید  (5

سلمان: بانو داغ دیده از فراق پدر.... رنجور از عهد شکنی مردمانی نامرد.... آن زمان كه آن بدمست نحس .... آمد 

 كه جهنم را پشت در بهشت بیاورد .... گل سرسبد بهشت آمد تمام قد به دفاع از علی 

انه نشسته ، زن پا به ماهش پسر خطاب: هه .... او است مردی كه به غیرتش می نازید همه؟ .... حال خود در خ

 را فرستاده؟

سلمان: الل شو ... دخت رسول خدا اگر آمده.. حجت را بر تو و بر همه تمام كرده تا همه ببینند چون تویی مقابل 

 چون منی ایستاده... 

ءٍ تُرِیدُونَ؟. فَقُلْتُ: ذِّبُونَ! مَا ذَا تَقُولُونَ؟ وَ أَیَّ شَیْ فَخَرَجَتْ فَاطِمَةُ فَوَقَفَتْ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقَالَتْ: أَیُّهَا الضَّالُّونَ الْمُکَ

وَ جَلَسَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ؟. یَا فَاطِمَةُ!. فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: مَا تَشَاءُ یَا عُمَرُ؟!. فَقُلْتُ: مَا بَالُ ابْنِ عَمِّکِ قَدْ أَوْرَدَکِ لِلْجَوَابِ 

 فَقَالَتْ لِی:

. فَقُلْتُ: دَعِی عَنْکِ الْأَبَاطِیلَ وَ أَسَاطِیرَ النِّسَاءِ وَ غَوِیٍ  ضَالٍ  أَخْرَجَنِی وَ أَلْزَمَکَ الْحُجَّةَ، وَ كُلَ  -یَا شَقِیُّ -طُغْیَانُکَ

؟! وَ كَانَ حِزْبُ الشَّیْطَانِ ضَعِیفاً. فَقُلْتُ: قُولِی لِعَلِیٍّ یَخْرُجْ. فَقَالَتْ: لَا حُبَّ وَ لَا كَرَامَةَ أَ بِحِزْبِ الشَّیْطَانِ تُخَوِّفُنِی یَا عُمَرُ

أَوْ یُقَادَ عَلِیٌّ إِلَى الْبَیْعَةِ، وَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ جِئْتُ بِالْحَطَبِ الْجَزْلِ وَ أَضْرَمْتُهَا نَاراً عَلَى أَهْلِ هَذَا الْبَیْتِ وَ أُحْرِقُ مَنْ فِیهِ، 

 أَخَذْتُ سَوْطَ قُنْفُذٍ فَضَرَبْت

 2۹3، ص: 30بحار األنوار )بیروت(، ج

 پسر خطاب: پس چرا ایستاده اید؟ .... (۶

 خالد: نمی توانیم .... فاطمه آنچنان علی را چسبیده كه توان برداشتن قدم از قدمی نداریم.

او را بزنید پسر خطاب: پس چرا معطلید؟ .... فاطمه را بزنید .... خالد با تازیانه .... قنفذ با غالف شمشیر.... آنقدر 

 تا از علی دست بر كشد.... 



 
 
 

إِلَیْهِ عُمَرُ إِنْ حَالَتْ بَیْنَکَ  وَ قَدْ كَانَ قُنْفُذٌ لَعَنَهُ اللَّهُ ضَرَبَ فَاطِمَةَ ع بِالسَّوْطِ حِینَ حَالَتْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ زَوْجِهَا وَ أَرْسَلَ 

ذٌ لَعَنَهُ اللَّهُ إِلَى عِضَادَةِ بَابِ بَیْتِهَا وَ دَفَعَهَا فَکَسَرَ ضِلْعَهَا مِنْ جَنْبِهَا فَأَلْقَتْ جَنِیناً وَ بَیْنَهُ فَاطِمَةُ فَاضْرِبْهَا فَأَلْجَأَهَا قُنْفُ

 مِنْ بَطْنِهَا فَلَمْ تَزَلْ صَاحِبَةَ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَتْ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهَا مِنْ ذَلِکَ شَهِیدَة

 5۸۸، ص: 2كتاب سلیم بن قیس الهاللی، ج

 به خدا قسم كه موالیم علی هرگز اینان را برای این لشکر كشی های ظالمانه همراهی نکرده. (7

 اند.مسلماً مشورتهای آن حضرت در جهت مصالح عمومی بوده است و قطعاً آن حضرت به ظلم راضی نبوده

حادثه بمیرد جای مالمت بر او  فرماید اگر مردی از غم اینآن علی علیه السالم كه از ظلم به یک زن یهودی می

 نیست چگونه ممکن است این فتوحات ظالمانه را تایید كنند؟!

 27نهج البالغه خطبه 

سلمان: زانوان استوارش را ببین .... اما از او نپرس از آن لحظه كه لرزه در آن ها افتاد وقتی كه صورت مظلومه  (۸

. از آن شبی كه انقدر تاریک بود كه ماه علی به دل اش را بروی خاک گذاشت و خواست از مزارش برخیزد ...

خاک رفت و حتی آسمان هم نفهمید .... از آن همه سکوت كه فریادش را كسی نشنید ....  و از آن شکواها نپرس 

 كه او به برادرش می گفت وقتی كه امانتش را اینگونه به او پس می داد .... شبانه .... مخفیانه ...

ى مَوْضِعِ قَبْرِهَا  اللَّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَمَّا قُبِضَتْ فَاطِمَةُ ع دَفَنَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ سِرّاً وَ عَفَا عَلَعَنْ أَبِی عَبْدِ 

عَنِّی وَ السَّلَامُ عَلَیْکَ عَنِ ابْنَتِکَ وَ  یَا رَسُولَ اللَّهِ  ثُمَّ قَامَ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ

صَبْرِی وَ عَفَا  صَفِیَّتِکَ   اللَّهِ عَنْزَائِرَتِکَ وَ الْبَائِتَةِ فِی الثَّرَى بِبُقْعَتِکَ وَ الْمُخْتَارِ اللَّهُ لَهَا سُرْعَةَ اللَّحَاقِ بِکَ قَلَّ یَا رَسُولَ

تَجَلُّدِی إِلَّا أَنَّ لِی فِی التَّأَسِّی بِسُنَّتِکَ فِی فُرْقَتِکَ مَوْضِعَ تَعَزٍّ فَلَقَدْ وَسَّدْتُکَ فِی مَلْحُودَةِ  عَنْ سَیِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ

قَدِ  ا إِلَیْهِ راجِعُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّ -قَبْرِکَ وَ فَاضَتْ نَفْسُکَ بَیْنَ نَحْرِی وَ صَدْرِی بَلَى وَ فِی كِتَابِ اللَّهِ لِی أَنْعَمُ الْقَبُولِ 

ا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا حُزْنِی فَسَرْمَدٌ وَ اسْتُرْجِعَتِ الْوَدِیعَةُ وَ أُخِذَتِ الرَّهِینَةُ وَ أُخْلِسَتِ الزَّهْرَاءُ فَمَا أَقْبَحَ الْخَضْرَاءَ وَ الْغَبْرَاءَ یَ

سَرْعَانَ  لْبِی أَوْ یَخْتَارَ اللَّهُ لِی دَارَکَ الَّتِی أَنْتَ فِیهَا مُقِیمٌ كَمَدٌ مُقَیِّحٌ وَ هَمٌّ مُهَیِّجٌ أَمَّا لَیْلِی فَمُسَهَّدٌ وَ هَمٌّ لَا یَبْرَحُ مِنْ قَ 

 ...اسْتَخْبِرْهَا الْحَال وَ  سُّؤَالَمَا فَرَّقَ بَیْنَنَا وَ إِلَى اللَّهِ أَشْکُو وَ سَتُنْبِئُکَ ابْنَتُکَ بِتَظَافُرِ أُمَّتِکَ عَلَى هَضْمِهَا فَأَحْفِهَا ال
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