
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 تقدیر چنین بود که در این شب قدر"

 "قرآن خموش آید و ناطق برود                       

 «قاتل پدر یا قاتالن پدر»

ها را ابن ترین آنها است که یکی از قدیمالسالم( یکی از مشهورترین مقتلمقتل حضرت علی)علیه

 ابی الدنیا نوشته است.

 شهادت حضرت علی)ع(:گزارش مشهور 

سال پیش از شهادت حضرت علی)ع( سه نفر از ق. یک۳۹بعد از جنگ نهران)دوره قارات( در سال 

بندند می کنند و باهم پیمانا هم دیدار میها عبدالرحمن بن ملجم مرادی است بخوارج که یکی از آن

 ( را ترور کنند.که در شب قدر و هنگام نماز صبح معاویه، عمرو بن عاص و حضرت علی)ع

 پردازد.افتد اما این گزارش به آن دو نفر دیگر نمیدر حالی که سه داستان موازی اتفاق می

کند و قاضی را شود و عمرو بن عاص اصال در مسجد حضور پیدا نمینقلی شده که معاویه زخمی می

 )ع( است.شود حضرت علیفرستد و تنها کسی که عمالَََ کشته میجای خود به مسجد میبه

شود و از او ی کنده آشنا میابن ملجم به قصد کشتن حضرت علی)ع( به کوفه آمد با دختری از تیره

 دهد.اش را خون علی بن ابی طالب)ع( قرار میکند و آن دختر مهریهخواستگاری می

 نیه نقادانه ایت گزارش را بازخوااین گزارش مشهور شهادت حضرت علی)ع( بود اما ما با یک نگا

 کنیم این که:می

 قدر درست است؟این گزارش چه

 است؟چه کسی آن را روایت کرده

 چرا از این سه نفر فقط یک نفر موفق به ترور شد؟

رود و قاضی به گزارشی هست که هنگامی که قاضی در بستر مرگ بود عمروبن عاص به عیادت او می

اگر  جد فرستادی.این حال من را به مساو گفت: تو من را کشتی؛ این یعنی تو خبر داشتی و با 

شخصیت عمروبن عاص را بررسی کنیم او قاصد مشرکین بود برای بازگرداندن مهاجرین از حبشه، و 

 دو در شهادت مالک اشتر. شخصیت او در کنار معاویه و نقش آن



 خواست حضرت علی)ع( را به شهادت برساند؟چرا بنی امیه می

 رقیب سیاسی و دشمن ترور آن شخص است.یک راه حل قدیمی برای حذف 

دهند مانند خوارج در عصر افتد که در آن دوره ترور زیادی انجام میو این ترور گردن کسی می

 حضرت علی)ع(.

وصیت حضرت علی)ع( پیش از شهادتشان این است که: اگر من کشته شدم فقط ابن ملجم را 

 قصاص کنید.

 نفر پشت ترور حضرت علی)ع( هستند. کند که چندیناین فرضیه را تایید می

 ."اللهم العن قتله امیرالمومنین"یکی از اعمال شب قدر هم این است که بگوییم

جا حاضر بودند فهمیم که یک جمع این ترور را انجام دادند و جمعی که در آنما از این وصیت می

 .ها این وصیت را کردندمی دانستند به همین دلیل حضرت علی)ع( به آن

 گزارش هست که دونفر همراه ابن ملجم در مسجد بودند که او کار را تمام کرد.

هزار و ده هزار درهم پول شمشیرکند این است که دهچیزی که این فرضیه را برای ما تایید می

 .استدرهم پول سم بوده

 ابن ملجم این پول را از کجا آورد؟ 

توانسته بودند بعد از جنگ صفین یک سپاه برای چرا درست زمانی حضرت علی)ع( ترور شدند که 

 مقابله با معاویه آماده کنند؟

است که سپاه  است اما از جهت تاریخی ترور زمانیماه پیش این پیمان بسته شده۹گوید قصه می

 حضرت علی)ع( آماده است.

 سرگذشت ابن ملجم پس از شهادت حضرت علی)ع(:

ی وی وجود دارد کا ابتدا دستان او را قطع هایی که دربارهاو را با یک ضربه قصاص کردند گزارش

تر شبیه گویم بیشخواستند زبان او را قطع کنند که او گفت من با این زبان ذکر خدا میکردند و می

امیه است همان طور که در جنگ احد و مُثله کردن روش بنیا های صوفیانه است و اساسداستان

 ا موجود است.ههای آنروز عاشورا گزارش

 

 


