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 5 نگرشى نو به تاريخ صدر اسالم

  
  

  به نام اهللا رحمن و رحيم

  
  ناشر سخن

ـ  تويي كه . تو را سپاس بيكران و حمد و ثناي المتناهي باد! خدايا نيـاز از هـر    يپـاك و ب
  .حمد و ثناء و ستايش هستي

بر پيام آور آخرين و راستينت كه حق و حقيقت را همچـون خورشـيد درخشـان    ! خدايا
  .سالم و درود و رحمت بفرست، تاباند

بر شاگردان صادق و افتخار آفرينان مكتب رسالتش و بر خويشان مـؤمنش درود  ! خدايا
   .و سالم و رحمت فرست

همه مؤمنان خالص و مخلـص كـه تـا روز رسـتاخيز از راه و روش و درك و      از !خدايا
هستند و خواهند بود راضـي  ) والذين اتبعوهم بإحسان(كنند و مصداق  ميمنش آنان پيروي 

  .باش و ما را نيز جزو اين رهروان مؤمن و شيفتگان حقيقت بگردان
اه رسـيدن بـه اسـالم    اي كسي كه در تـالش حقيقـت و در ر  ! ي عزيز و گرامي خواننده

و آل اطهار و  صآاليش اهللا متعال و پيروي از سنتهاي رسول مكرم اسالم  يخالص و دين ب
بياييـد يكبـار ديگـر بـا     ! ي اخيارش همواره كنجكاو و پر تالش و خستگي ناپذيريـد  صحابه

خداي خودمان عهد و پيمان ببنديم كه جز رضا و خوشنودي ذات متعال او مقصود و هدفي 
ـ    ، زندگي نداشته باشيم و جز حقايق ديندر  آاليـش از چيـز    يو اسـالم خـالص و توحيـد ب

  !ديگري پيروي نكنيم
ي سخنان را بشنويم و آنگـاه بهتـرين آنـرا     بياييد با خداي خودمان تجديد پيمان كه همه

وهر دروغ و خرافاتي را هر چند كه به لباس دين و نقاب انتساب به بزرگـان  ! پيروي نماييم
تـا در پيشـگاه   ، شوايان ديني مزين باشد بدون تحقيق و دليل و برهان قابل قبول نپذيريمو پي

  .بزرگ و مقتدر شرمسار و سرافكنده و خوار و زبون نباشيم
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شما نيز مانند ساير انسانهاي عاقل و هوشمندي كه به منافع و ! ي عزيز و گرامي خواننده
اش پشـيماني   كه مبادا كاري كنند كه نتيجـه  د و همواره در تالشندنانديش ميمصالح خودشان 

باشد يا ضرري به آنان برسد شما نيز حتما از همين انسانهاي عاقل و زيـرك و هوشـياريد و   
لذا حتمـا سـعي و    ،طبعا دوست نداريد كه خداي ناكرده در امتحان بزرگ الهي مردود شويد

ينده و ابدي هر كس به كوشش و تالش خواهيد كرد كه در امر دين و عقيده كه سرنوشت آ
و  ءي علمـا  م اسـت و همـه  اين يـك امـر مسـلّ   ، آن بستگي دارد مقلد و پيرو ديگران نباشيد

سني نه تنها اين را باور دارند بلكه همـواره بـر آن تأكيـد     دانشمندان اسالمي اعم از شيعه و
ـ   ميهايشان تصريح  ها و نوشته كنند و در گفته مي د از ديگـران  كنند كه در مسائل عقيـده نباي

اگر چه در (بنابراين عاقالنه نيست كه كسي در مسائل اعتقادي مقلد ديگران باشد ، تقليد كرد
و در مسائل اصـولي و عقيـدتي بـدون اينكـه     ) باشد ميمسائل جزئي تقليد براي عامي جائز 

ن چـه  ديگرا، كنند او نيز همان كار را بكند ميدليل و برهاني بپرسد فقط ببيند كه ديگران چه 
  .اين كار خالف عقل و دين و دانش است!! گويند او هم همان حرفهاي آنان را تكرار كند مي

چـرا ايمـان دارد؟ بـراي ايـن     ، پس هر مسلمان مكلف بايد بداند كه به آنچه ايمان دارد
ايـد كـه    آيا شما نيز گاهي از خـود پرسـيده  ! ايمان و باورش چه دالئل علمي و منطقي دارد؟

نـه  (ها براي قبرپرسـتي   يا عكس آن بعضي! وحيد و يكتاپرستي چه دالئلي داريد؟مثال براي ت
و بـراي لعـن و نفـرين    ! و مرده پرستي چه دالئلـي دارنـد؟  ) زيارت قبرستان كه سنت است

پـروري   براي شرك! چه دالئلي دارند؟ صدل آزاري آن حضرت  صحابه و خاندان پيامبر و
رقه افكني در بين مسلمانان بدين وسيله چـه دالئلـي   گزاري و اختالف اندازي و تف و بدعت
براي غبار روبي مرقـد  ! براي ساخت و تزيين آن همه قبر و بارگاه چه دالئلي دارند؟! دارند؟

اشك عبوديت بر آن ريختن و پيشـاني ذلـت و بنـدگي بـر آن سـاييدن چـه        ؛امام رضا 
و نذر و ، دن و زنجير و قمه زدنبراي زنجير به گردن بستن و قفل آويزان كر! دالئلي دارند؟

براي يك شخصيت موهوم و ساختگي و تخيلـي  ! نياز مشركانه انجام دادن چه داليلي دارند؟
غير موجود آن همه كرنش كردن و آن را صاحب الزمان لقب دادن و تمام اختيـارات جهـان   

تيار كـردن چـه   اخ هستي را به او سپردن و نعوذباهللا خداي قادر و مقتدر و رب كائنات را بي
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ي بزرگوار دين و خدمتگزاران شرع متين و بندگان مخلص اهللا متعـال را   ئمها! دالئلي دارند؟
  !ي اين جهان و آن جهان دانستن چه داليلي دارند؟ همه كاره

 ).إياب اخللق إليكم وحساهبم عليكم وفصل اخلطاب عندكم(

و  !!آنان بـر شماسـت   و حساب !!بازگشت مخلوقات بسوي شماست! اي امامان: ترجمه
  .)مفاتيح الجنان دعاي جامعه كبيره! (!حرف آخر حرف شماست

إن إلينـا إيـابهم ثـم إن علينـا     «: فرمايـد  يي غاشيه مـ  در حالي كه خداوند در آخر سوره
  !ماست ربازگشت مخلوقات بسوي ماست و حساب آنها هم ب: ترجمه. »حسابهم

را  س و ؛براي اينكه علـي  ! ئلي دارند؟براي اين كلمات و اعتقادات مشركانه چه دال
اين عقيـده  كنند در حالي كه  يمعرفي م. »بهشت و دوزخ ي هتقسيم كنند«) والنار هقسيم الجن(

  !با قرآن تناقض و تضاد دارد چه دالئلي دارند؟
وخالصه تمام اختيارات اين جهان هستي را به بندگان خدا سپردن كجايش با عقيـده آن  

جالب اين است كه اسم ، ؟و كجايش دين و اسالم و توحيد است ؟ي داردبزرگواران سازگار
  !!اين خرافات و شركيات و خزعبالت اسالم ناب محمدي است به به

اي را  و هر دروغ و خرافه، پس بايد به دنبال دليل بود! ي عزيز و گرامي خواننده: بگذريم
  .به اسم دين نبايد پذيرفت

ترشح قلم انديشـمند   »نگرشي نو به تاريخ صدر اسالم«كتابي كه اينك در دست داريد 
و مناظر چيره دست كويتي دكتر عثمـان الخمـيس اسـت كـه طـي سـالهاي اخيـر بـويژه در         

از لندن پخش شد  هاي المستقل ي كه در رمضان چهار سال پيش از كانال ماهوارهنمناظرات عل
انـد شـايد سـي دي     نكـرده  كساني كه مستقيماً اين منـاظرات را دنبـال  ، شهرت جهاني يافت

)CD (چون همه جا در دسترس است و در بسياري از سـايتهاي انترنتـي    ،آن را ديده باشند
اي كه بسيار جالب درخشيد و با متانت و وقـار   در آن مناظرات چهره، نيز گذاشته شده است

و قوت استدالل عالوه از اهل سنت جهان تشيع را نيز بـه حيـرت و تعجـب واداشـت و در     
حريف دكتر  ياستاد توانمند و مناظر ب، بسياري موارد مناظران شيعه مجبور بودند تن در دهند

از طـرف  . در كنار ايشان دكتر عبدالرحيم مالزاده نيـز خـوب درخشـيد   ، عثمان الخميس بود
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بد نيست كه درباره تيجـاني  ، بود !!زهراءعبدالشيعيان يكي تيجاني و يك عراقي گمنام به نام 
اشـاره كنـيم   ، بابا نوئل و سگ آل بيت لقب يافت آن مناظرات خيلي خراب شد و هم كه در

ـ ، برد يكه اين مزدوري كه سالها در خفا بسر م هويـت و   يمشخص شد كه كامال يك انسان ب
سواد و تناقض گويي است كه اگر بعضي چيزها را هم خودش نوشته باشد اكثـر مطالـب    يب

بدين مناسبت بد نيسـت  ، ليل تناقضاتش فراوان استو به همين د ،به نامش جعل شده است
اشاره كنيم كه گر چه تيجاني و كتابهايش ارزش علمي نداشته و نياز بـه رد نداشـتند امـا از    

اي بين اهل سنت پخش شده لذا بعضي دانشجويان اهـل سـنت    آنجايي كه در سطح گسترده
  :كنيم يايي از آن اشاره مها و مطالب جاهالنه تيجاني كه به چند ت يدر رد تناقض گوي

 جعفر تقي زاده: مترجم از همين نويسنده. دروغگويان را بشناسيد - 1
خالـد عسـقالني   : نويسـنده . بلكه گمراه شدي ردي بر كتـاب آنگـاه هـدايت شـدم     - 2
 اسداهللا موسوي: ترجمه
) گـر  پاسخي به افتراهاي تيجـاني گمـراه و فتنـه   ( صدفاع از آل و اصحاب پيامبر  - 3

 عبدالرحيم مالزاده :ابراهيم رحيلي ترجمهدكتر : نويسنده
ي موضوعات مطرح  ي و مناظر توانمند در اين كتاب نيز به خوبي از عهده و اما نويسنده

الزم است يك ، شده برآمده و نشان داده كه او واقعا شايستگي نشستن بر ميز مناظره را دارد
ه جهان تشيع از عرب تا عجم ي ديگر پيرامون مناظرات المستقله عرض شود و آن اينك نكته

خوردند و كسي باقي نماند كـه او را نيـازموده    ىو هند و غيره در آن مناظره شكست تاريخ
كردنـد   يي پياپي كه مناظره به طول انجاميد هر كسي را كه گمان مـ  چون دو سه هفته ،باشد

و حتـي بـا وسـايل     تواند آبرويشان را بخرد او را يا مستقيما و يا تلفني به ميدان آوردنـد  يم
اما به لطـف   ،گذاشتند يكردند و اطالعات الزم را در اختيار آنان م يمختلف از آنها حمايت م

ي  ي منـاظره  ي تحريـف شـده   جالب اينكه شـنيده شـده نسـخه   ، خداوند راه به جايي نبردند
امـا اگـر دوسـتان    ، مذكور توسط آقايان در بعضي جاها پخش شـده كـه البتـه بعيـد نيسـت     

  .ند از تمام جريانات مناظره اطالع يابند حتما به سايتهاي عربي مراجعه كنندخواست
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ي حق جويان توفيق رسيدن به حق و حقيقـت را   در پايان اميدواريم كه خداوند به همه
  . آمين .عنايت فرمايد

  هـ1383/شهريور/24

  انتشارات حقيقت
  
  

ijk  
  

  مقدمه
  

نه ونســتغفره ونعــوذ بــاهللا مــن شــرور أنفســنا ومــن  يهللا ونســتع الحمــد نَّإ
ن ألـه وأشـهد    يضلل فـال هـاد  يفال مضل له ومن هداهللا يئات أعمالنا، من يس

  .محمداً عبده ورسوله نَّأشهد أله و يكال اله اال اهللا وحده ال شر
﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# ¨,ym ⎯Ïμ Ï?$ s)è? Ÿω uρ ¨⎦è∫θ èÿsC ωÎ) ΝçFΡr&uρ tβθßϑÎ=ó¡•Β﴾N )آل عمران :

102.(  
آن گونه كه حق تقوا و پرهيزكارى است، از خدا ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده«

بايد گوهر ايمان را تا پايان عمر، ! (و از دنيا نرويد، مگر اينكه مسلمان باشيد! بپرهيزيد
  .»!)حفظ كنيد
﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θà)®?$# ãΝä3−/u‘ “Ï% ©!$# /ä3s)n= s{ ⎯ÏiΒ <§ø¯Ρ ;οy‰Ïn≡uρ t,n= yzuρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_÷ρ y— £]t/uρ 

$ uΚ åκ÷]ÏΒ Zω% ỳ Í‘ #ZÏWx. [™!$ |¡ÎΣ uρ 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# “Ï%©!$# tβθä9u™!$ |¡ s? ⎯Ïμ Î/ tΠ% tnö‘ F{$#uρ 4 ¨β Î) ©!$# tβ% x. öΝä3ø‹n= tæ 

$ Y6ŠÏ% u‘﴾N )1: النساء.(  

همان كسى كه همه شما را از يك ! ن بپرهيزيدپروردگارتا) مخالفت(از ! اى مردم«
و از آن دو، مردان و زنان  ؛از جنس او خلق كرد) نيز(و همسر او را  ؛انسان آفريد
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همگى به عظمت او (و از خدايى بپرهيزيد كه . منتشر ساخت) در روى زمين(فراوانى 
از ) (و نيز! (بريد خواهيد، نام او را مى هنگامى كه چيزى از يكديگر مى) و ؛معترفيد

  .»زيرا خداوند، مراقب شماست! خويشاوندان خود، پرهيز كنيد) قطع رابطه با
﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# (#θ ä9θ è% uρ Zω öθ s% #Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪ ôxÎ= óÁ ãƒ öΝä3s9 ö/ä3n=≈ yϑ ôãr& öÏøó tƒ uρ 

öΝä3s9 öΝä3t/θ çΡèŒ 3 ⎯tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰s)sù y—$ sù #·— öθ sù $ ¸ϑŠ Ïàtã﴾N )71ـ 70: األحزاب.(  

تا خدا  تقواى الهى پيشه كنيد و سخن حق بگوييد! ايد اى كسانى كه ايمان آورده«
و هر كس اطاعت خدا و رسولش  ؛كارهاى شما را اصالح كند و گناهانتان را بيامرزد

  .»عظيمى دست يافته است) و پيروزى(كند، به رستگارى 
 ص ن رهنمود، رهنمود محمديتاب خداست و بهتركن سخن يتر راست گمان يب

 يو هر بدعت. بدعت است يها هستند، و هر نوآور يارها نوآوركن ياست، و بدتر
  . سرانجامش دوزخ است ياست، و هر گمراه يگمراه
ش يد شده و قدم پس و پين موضوع افتادم دچار تردينوشتن در ا ركبه ف يوقت

و  ،به حق به آن پرداخته ياند و بعض ن موضوع شدهيوارد ا ياديد زردم، چون افراك يم
ن موضوع يه اكست ين يديترد. اند قرار داده يآن را مورد بررسانه ياغلب باطلگرا
ه ما كرا از آن جا ياست، زيزنده و پو يبر آن گذشته است موضوع ياديگرچه زمان ز

ن موضوع همواره يم ايدار يم يمده را گرايروزگار و آن ستارگان برگز يتايكآن نسل 
  .دارد يما تازگ يبرا

و به  ،شوند ياب ميه در پرتو آن مردم راهكاست  يلمه حق نوركه كو چون 
را يم، زينكه آنها بر گردن ما دارند ادا ك يد حقيآن نسل ما با يلت و برتريخاطر فض

فته است و نگر يشيس در علم و عمل از آنها پكچ يستند، هيگر مردم نيآنها چون د
ن را يلة آنان ديه خداوند بوسك، و آنها بودند رسد يآنها نم يبه گرد پا يسكهرگز 

  .روز گردانديد و پيقدرت بخش
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 11 نگرشى نو به تاريخ صدر اسالم

ه ما كد گفت يم اما باينك يان ميرا همواره ب ص ل اصحاب محمديو ما گرچه فضا
م ه معصوكامبران و مالئيز پج يسكه كاند، چون  ه آنها معصوم بودهكم يستين يمدع

  .تندسين

بعد  يو بعض ،اند ب اشتباه شدهكامبر مرتيات پياز اصحاب در دوران ح يبله بعض
 يها شان چون ذرهيها يكين اشتباهات در برابر نياند، اما ا از وفات او به خطا رفته

  .ا هستنديو چون قطره آب در برابر در ،ماند يها م وهكگ در برابر ير
وه و يهاست و ش را قوام ملتير مهم است، زايخ بسيه تاريه قضكست ين يديو ترد

  . دينما يم مياش را ترس ندهيبرنامه هر ملّت و حال و آ
 يمكاش رابطة مح ه با گذشتهكرسد مگر آن  يادت نميبه قدرت و س يچ امتيو ه

اش از گذشته استفاده  ندهيجهت آ يزير ساختن حال خود و برنامه يو برا ،داشته باشد
خ يرا تاريز ،ندكخ خود توجه يگران به تاريش از ديد بيبا يامت اسالممانند  يو امت. ندك

ن يه چنكاست  ييها تيها و موفق يروزيها و پ ياسالم سرشار از افتخارات و قهرمان
ه امت ما در حال حاضر كزند، اما چون يار ناچيگر بسيد يها خ امتيدر تار ييدستاوردها

ها را بر ما  كها و خو مونين و فرزندان مداده است خداوند وارثا يتن به ضعف و سست
  Dë@Þìy@üë@ñìÓ@üüg@ÄÈÛa@biîá@C. رده استكمسلط 

éîÜÇ@ æaìa@ Ýèí@ åèí@ åß 
  

 @ bß¦Š@@ oî¶gíâý@Q 
  

  .ديآ يبر او فرود م يو ذلت به سادگ يس خوار شود خواركهر 
  . ندك يشود احساس درد نم يه مرده است اگر زخمك يو فرد
م تا يش باز گرديخ درخشان امت خويد به تارين ضعف بايتوجه به ا پس با

 يبرا يمناسب يها ما آسان شود و گام يش برايرامون خويردن به پكو نگاه  ينيخودب
ح خود بر يخ درست و صحيه ما به تاركشود  يمحقق م ين زمانيم، و اينده برداريآ

  . ندارد يست ارزشين يه درست و واقعكخ يم، و آنچه از تاريگرد
_____________________________ 
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 ين دوران آن دورانيتر ه درخشانكد يم ديم خواهيخ خود بنگرياگر با دقت به تار
ه بار نشر و گسترش رسالت ك ياند، آن نسل ستهيز يامبر و اصحابش در آن ميه پكاست 

. ده خدا هستنديبرگز يها امبران انسانياسالم را به دوش گرفت، پس آنان بعد از پ
ف يتحر ياديتا حدود ز يخ اسالمياند تار د آمدهيه پدك ييها رقهمتأسفانه به علت ظهور ف

گاه ياهد و جاكبگر يد يها گاه فرقهيوشد تا از جاك يم يا چون هر فرقه .شده است
  . جاد شده استيا ييها افكخ بزرگان شين در تاريخودش را باال برد، و به خاطر ا

ه همه كاند  ردهكاط غلو و افر  يچنان در محبت عل ياز امت اسالم يو بعض
رو حوادث و  نيو از ا ،اند شده يريز را از دست داده و گرفتار فساد و انحراف فراگيچ
از اند تا  دهيوشكات ين روايله اياند، و بوس را به او نسبت داده يقابل قبول ريات غيروا
 ه برك ،دهندنشان  يمتجاوز به حق عل ياهند و آنها را افرادكگر اصحاب بيگاه ديجا
آنان را بر آن داشته است تا  ين محبت افراطياند، و ا ردهكو بر خودشان ستم  يعل
و آنها را چون  ،اند اند شمرده ن شدهييخدا تع يه از سوك يرا امامان  يعل يها نوه
D@Þìy@üë -  1اند امبران برتر قرار دادهيه آنها را از پكو بل ،اند امبران معصوم دانستهيپ
ë@ñìÓ@üüg@biÄÈÛa@îáCN  

دار شده يپد يمه قرن سوم هجريده در نين باور و عقيح ايات صحيو طبق روا
م ينك يم ياصحاب بزرگ را بررس يه وقتكن است يند اك يد ميين را تاياست و آنچه ا

ه از ك يحيات صحياند و در اخبار و روا نداشته يگر دشمنيه آنها با همدكم ينيب يم
گر ينسبت با د يه علكه نشانگر آن باشد كت سين يزينقل شده است چ س يعل

دخترش ام  يه علكه همه به اتفاق قبول دارند كنه داشته است، بلكيو  ياصحاب دشمن
ر و عمر و كلثوم بنت فاطمه را به ازدواج عمر در آورده است، و فرزندانش را ابوبك

ر و عمر كابوبز او يو در دوران عمر قضاوت را به عهده گرفته است و ن ،دهيعثمان نام
  . را ستوده است ص امبريپگر اصحاب يو د

_____________________________ 
 .27−23دهای بحار األنوار جل −١
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ه بعد از كنيردم تا اك يش ميتاب گفتم قدم پس و پكه در آغاز كو من چنان 
ن موضوع تا يه در اكدم يمورد اعتماد مصلحت را بر آن د يو مشوره با علما يزنيرا

اگر در خداست و  يسم، پس آنچه حق است از سويسر است بنويم ميه براكآن جا 

  .طان استيبه چشم بخورد از من و از جانب ش يزياز حق چر يآن غ
 يا امان خواهم پرداخت، برهه يخ طوالنياز تار يا برهه ين پژوهش به بررسيدر ا

تا  ص امبرين برهه از وفات پيخ است، و ايتار يها برههن يتر ه به باور من از مهمك
  : ام ردهكم يفصل تقستاب را به چهار كاست و  يم هجريكسال شصت و 
ن فصل ين در ايد خواند و همچنيخ را چگونه بايه تاركنيان ايدر ب :فصل اول
  . ان شده استيب يخ اسالميت اسناد در تاريو اهم يروش امام طبر
 يكسال شصت و  تا ص امبريه از وفات پك ين فصل حوادثيدر ا :فصل دوم

ن دوران رخ داده است يه در اك ينم و حوادث مهمك يان ميرخ داده است را ب يهجر
ن و يدروغ يها و به داستان. نمك ير مكح ذيتوانم با اسناد صح يه مكرا تا آن جا 

  . مينما يگوشزد م يساختگ
تاب و سنت كن فصل به موضوع عدالت اصحاب به استناد از يا در :فصل سوم

ن مورد يت در اقيان حقيراد شده است و بيه در مورد آنها اك ين شبهاتيان مهمتريبا ب
  .ام پرداخته

ه كگذاران  ل بدعتيام، و دال ه خالفت پرداختهين فصل به قضيدر ا :فصل چهارم
ار يام و بس ردهكان يل بيدهند را به تفص يطالب ارائه م يبن اب ياثبات امامت عل يبرا

متر در كه كاند  و مورد مناقشه قرار گرفته يل بررسين داليق ايو دق يبه صورت علم
: هكم و بليگو ينم يخودپسند ين را از رويو ا. شوند يافته مين ير از ايگر غيد يبتاك
﴿$ ¨Β r&uρ Ïπyϑ ÷è ÏΖÎ/ y7 În/u‘ ô^Ïd‰y⇔sù﴾N )نكان يرا ب نعمت پروردگار« ).11: الضحى«.  
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 يرضامند يار را خالص براكن يه اكم ينما يو از خداوند واال و توانا مسئلت م
D@l‰@†à§a@æa@bãaìÇ…@Še@ë. تواناست يتعالو و ا رديخودش بگرداند و آن را بپذ

½bÈÛa´C   
bèÈßbë@ n×@ bö‰bÓ@ bí@ bi@

@ @

@âŠØÛaë@ áØ§a@ õa…‰@ bèîÜÇ@ Ýjc@
@ @

و  يه با بزرگواركدهم  يم تو را به خدا سوگند ميتابهاكو شنوندة  هانندوخ يا
  .نكمتانت با آن برخورد م

İ@ åß@ êbÔÜm@ bß@ ÙÐİÜi@ aëd@
@ @

@zÜ•c@ ëcáèÏ@ a‡@ oä×@ æg@ krm@ éä@
@

 يدار  كه اگر فهم و دركنيا اين و آن را بپوشان و كلطف  ينيب يدر آن م يو اگر اشتباه
  . رسد يه به تو پاداش مكن كآن را اصالح 

ém…bÇ@ ÕjÛaë@ bj×@ …aìu@ áØÏ@
@ @

@y@ á×ëjã@ âbáÜq@ ë‡@ …bÇ@ ëc@ b@
@ @

ه كو حال آن  اند عقب ماندهه كاند  بوده يو چه بسا بزرگوار و سخاوتمندان
ا ياند  ند شدهكه كاند  بوده يبراّن يرهايعادتشان بوده است، و چه بسا شمش يشرويپ
  . اند اف برداشتهكش

c@ bí@ bäÜ×ëë‡@ õbİ@ ïÝÛ‹@
@ @

@áî’Ûaë@ ÝšÐÛa@ ë‡@ éÜjÔí@ ‰ˆÈÛaë@Q@
@ @

رامت و ك يه داراك يسكو  ،شوم يم و دچار لغزش مينك يو برادرم همه ما اشتباه م
  . ندك يعذر را قبول م باشد يبزرگوار

  
  
  
  
  
  

_____________________________ 
 .1/7مآن ظبه نقل از موارد ال −١
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  درآمد
  

امبر يه اصحاب پكاند  گفته يه بعضكن است يخ ايتار يها دروغن ياز بزرگتر يكي
باطل است و از  يين ادعايو ا. اند داشته يشان دشمنيدلها گر دريديكنسبت به  ص

 امبريب پار فاصله دارد، خداوند به اصحايدارد بس يان ميآن چه خداوند به صراحت ب
öΝçGΖä. uö﴿ :ديگو يم ص yz >π ¨Βé& ôMy_Ì÷zé& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 tβρ âßΔ ù's? Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s?uρ Ç⎯tã 

Ìx6Ζßϑ ø9$# tβθ ãΖÏΒ ÷σè?uρ «!$$ Î/ 3 öθ s9uρ š∅ tΒ#u™ ã≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6ø9$# tβ%s3s9 #Zöyz Νßγ ©9 4 ãΝßγ ÷ΖÏiΒ 

šχθ ãΨÏΒ ÷σßϑ ø9$# ãΝèδ çsYò2 r&uρ tβθ à)Å¡≈ xø9$#﴾N )110: آل عمران.(  
امر به ) چه اينكه( ؛اند شما بهترين امتى بوديد كه به سود انسانها آفريده شده«

به چنين (و اگر اهل كتاب، . كنيد و به خدا ايمان داريد معروف و نهى از منكر مى
عده كمى از ) ولى تنها! (ايمان آورند، براى آنها بهتر است) برنامه و آيين درخشانى،

  .»)و خارج از اطاعت پروردگار(ا ايمانند، و بيشتر آنها فاسقند، آنها ب



 

 ١٦

ƒí‰bnÛa@åß@òjÔy@@ 16 

  .1»باشند يه در عصر من مكهستند  يسانكن مردمان يبهتر«: فرمود ص امبريو پ
د يپد يسندگانيآن شهادت داده است نو يامبر به برتريه پكبعد از سه قرن اول 

رده و با آن كخالفت اه نمودند و با حق ميف و سيتحرخ اسالم را يه تاركآمدند 
گر دوست و برادر و با يبا همد ص امبريه اصحاب پكردند كدند، و ادعا يورز يدشمن
گر را لعنت يگر بوده و همديديكه آنها دشمنان كاند، بل گر مهربان نبودهيديك
گر توطئه يه همديو عل اند ردهك يگر را لعنت ميگر بوده و همديه همدياند و عل ردهك يم
و  يگر دشمنيه با همدكاند و از آنجا  منافقانه داشته يرفتارگر يديك، و با اند نموده يم
گر يديكه ينفس خودش بوده و عل يال و هوايبه دنبال ام يكاند و هر  نه داشتهكي

ارائه  يار بزرگياند و تهمت بس نها دروغ گفتهيه اكسوگند به خدا . اند ردهك يتوطئه م
  . اند داده

گر يو د ن فاطمه ،شهيعا، دهيابوعب ،ريزب ،طلحه ،يلع ،عثمان ،عمر ،ركابوب
از آنان سر بزند،  ييزهاين چيه چنكاند  تر از آن بوده كشگامان و اصحاب واالتر و پايپ

ار نسبت يشاوند بودند بسيگر خويديكسلمان بودند و با مچون ه يام يهاشم و بن يو بن
با  يلير خيو در راه خ با هم داشتند يمكو ارتباط مح ،گر وفادار بودهيبه همد

و  يردند و به سعكشورها را فتح كه كنها بودند و آ. نمودند يم ياركگر هميهمد
هاشم  يه با بنيام ياز بن يآوردند، و هر فرد يها به اسالم رو تالش و دعوت آنها ملت

 يحيات صحيه اخبار و رواكد دانست يشاوند است، و باينسبت دارد و خو يبه نوع
ه اصحاب بعد از كند ك ينند ثابت مك يت مياران آن را رواكو درست انيه راستگوك
رة يه سك ياتياند، و روا ت بودهيخ انسانيتار يها ن انسانيتر دهين و برگزيامبران بهتريپ

 ييها تياند روا بوده يزيآنها افراد ناچه كند ك يد و ادعا مينما ياصحاب را مشوه م
  .اند ردهكت يث روايحدنندگان ك ان و جعليه دروغگوكهستند 

_____________________________ 
 .2509الشهادات باب ال يشهد علی شهاده جور إذا أشهد, حديث  تابالبخاری ك −١
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نو نوشت و آن را از منابع زالل آن فرا گرفت به  د از سرين را بايخ مسلميتار
را امت ياند، ز ردهكف ير متعهد و دروغگو آن را تحريه افراد غك يخصوص در موارد

و تر است،  ياش غن يخ درست و واقعيها در حفظ تار ما را از همه ملت ياسالم

اند و درست و نادرست  ردهك يآور ات را جمعياخبار و روان سلف صالح ما يمؤرخ
ننده اند تا خوا ردهكان يان را بيراو ياند و منبع اخبار و اسام نموده يآور آن را گرد

  .درست و نادرست آن را بداند
م و ينكش يها را پاال تابكن يم و ايد در راه سلف صالح خود گام برداريو ما با

ن يبهتر ينان براين جانشيه ما بهتركنجاست يم و ايده صيدرست را از نادرست تشخ
  .م بوديگذشتگان خواه
وه و عظمت كه باور شكش ين چشم و منبع قدرت خوياز بزرگتر يامت اسالم

 ،خيه تاركداشته است  ين امت گذشتگانيه اك يدر حال  اش است محروم مانده گذاشته
ه كو تا همه بدانند . ده استيندرت آنها را به خود يتر از س تر و درخشانكپا يرتيس
  .و صاف و سالم بوده است كشان پايهمانند دلها ص ارنامة اصحاب محمدك

د در دلش نسبت به اهل حق و يسد بايخ بنوينه تاريخواهد در زم يمس كو هر 
نداشته باشد و آنها را بشناسد و حق آنان را بداند، و در فرق گذاشتن  ينه و بدكير يخ
امانتدار و و  ت درست از نادرست مهارت داشته باشد،يص روايشخان و تين راويب

  . صادق و به دنبال حق باشد
  

  م؟ يخ را بخوانيچگونه تار

  . ميخوان يرا م ص امبر خدايث پيه احادكم يخ را آن گونه بخوانيد تاريما با
ن يا ايه آكم ينكق يد تحقيم بايرا بخوان ص امبريث پيم احاديبخواه يما وقت

  ا نه؟يثابت است  صامبر يز پث ايحد
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 يث پيا عدم صحت حديم به صحت يتوان يم نمينكن يو ما تا سند و متن را بررس
ث آنها را ياند و احاد قرار داده يان آن را مورد بررسيث و راويم، و اهل علم حديببر

ث از ين احاديجه اياند، و در نت ردهكنموده و درست را از نادرست مشخص  يبررس
  .اند شده كاند پا ده شدهراشان آو يه در البالك يفيو ضع يروغث دياحاد

آن سند  يها تياز روا ياريه بسكم ينيب يم يند، گاهك يث فرق ميخ با حدياما تار
ت هستند ين روايه در اسناد اك يافراد يه اسناد هست ولكم ينيب يم يندارند، و گاه

س از اهل كچ يشده است، و هان نيشرح حالشان ب ييچ جاياند و ه ناشناخته يافراد
ردن در مورد كم كن وقت حينگفته است، پس در ا يزيا رد آنها چيد ييعلم در تا

از افراد سند را  يت بعضيه ما وضعكچون  ،شود يم دشوارما  يبرا يتين روايچن
  .ميدان ينم

ه در آن كست ين نيا يث دشوارتر است، اما به معنيخ از حديپس موضوع تار
و  ،ميريخ خود را چگونه فرا بگيه تاركم يم و بدانينكق يد تحقيه باكبل م،ينكتساهل 

در پاسخ . م داديخ را از دست خواهياز تار ياريقه بسين طريه با اكد يبگو يسكد يشا
خ يات تارياز روا ياريه بسكرا يم داد، زيخ را از دست نخواهياز تار ياريم بسييگو يم
ن اسناد ياند و ا ر شدهكبا سند ذ –ن بحث يدر ابه خصوص  –م ياز داريه ما به آن نك

ث يحد يتابهاكه در كنيا اياند و  ر شدهكذ يخ طبريخ مانند تاريتار يها تابكدر خود 
اند، و  ر شدهكبه ذيش يو مصنف ابن اب يو مسند احمد و جامع الترمذ يچون بخار

ند مانند ك ير مكرا با سند ذ يخيات تارياز روا يه بعضك يريتفس يتابهاكز در ين
ه به كمخصوص  يها تابكدر  يو گاه. اند ان شدهير بيثكر ابن ير و تفسير ابن جريتفس

و  يالعكتاب حروب الرده كاند مانند  ان شدهياند ب خ پرداختهياز تار يخاص يها دوران
 يتيروا يبرا يه سندكه ما از آن كن است يمنظور ا ،اطيفه بن خيخ خليتاب تاركا ي
ه كن است يم و آن اينك يم يرويپ يلكم از اصل يابين يو اگر سند. ميمان يم در نميابيب

ن است يپس اصل ا ـ چنانكه خواهد آمد ـ اند، اصحاب را ستوده ص امبرشيپخدا و
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د به يرد بايگ يه از اصحاب خرده مك يتياند، و هر روا ار بودهكه آنها عادل و درستك
ت نگاه يح آن روايل و توضيد به تاويح بود باياگر سند آن صح ،سند آن نگاه شود

 يرويپ يلكنداشت ما از اصل و قاعده  يا اصالً سنديف بود يرد، و اگر سند ضعك

  . ارندكه اصحاب عادل و درستكن است يم و آن اينك يم
ص درست از نادرست آن را يد با دقت و تشخيخ بايپس به هنگام خواندن تار

  .ص امبر خدايصحاب پخ ايمورد مطالعه قرار داد به خصوص تار
  

  م؟ يرا بخوان يسانكچه  يها تابك

ه در كاند  شده يديجد يها تابكفته خواندن يش ياريسفانه در دوران ما بسأمت
ا زشت نشان دادن داستان يبا جلوه دادن يه فقط به زك ييتابهاكاند،  ف شدهيخ تاليتار
 يو نادرست يو به درستدهند  يرا هم زمان ارائه م ييبايو ز يا زشتيدهند  يت مياهم

 يتابهاكا يمحمد خالد،  2خالد يتابهاك، و 1عباس عقاد يتابهاكنند مانند ك يتوجه نم
  .3نيطه حس
از  ينها وقتيد، و ايجد يها سندهيگر نويا ديو ) يحيمس( 4دانيز يجرج يتابهاكو 

و  ،هندد يت ميرا اهميبا ارائه دادن داستان و عبارات گيفقط به زند يگو يخ سخن ميتار
زشت جلوه  يا نادرست، و بعضيها درست هستند  ن داستانيا ايه آكنند ك يتوجه نم

ه كن است يشان مهم است ايدهند، و خالصه آنچه برا يدادن داستان را مدنظر قرار م
  .با به شما ارائه دهنديز يداستان
  

_____________________________ 
 .دارد )عبقريات(كتاهبايی به نام  −١
 .)رجال حول الرسول(و )خلفاء الرسول(كتابی دارد به نام  −٢
 .نوشته است را )الكربی ةوالفتن ةاجلمل وعلی ونبو ةموقع(كتاب  −٣
 .)تاريخ التمدن االسالمی(كتابی دارد به نام  −٤
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  م؟ يرا بخوان يسانكچه  يها تابكپس 

سره جدا د و سره را ازناينك يد را بررسياساند يتوان يه اگر شما مكن است يپاسخ ا
سان قرار ينو خيه او در رأس تاركرا يز. دينكرا مطالعه  يتاب امام طبركد پس يينما

را ) هيه والنهايالبدا(ر يثكخ ابن يد تاريستيص اسناد نيو اگر شما قادر به تشخ دارد،
اب العواصم من القواصم تكن يد، و بهترينكرا مطالعه  يخ االسالم ذهبيد، و تاريبخوان

  .خ اسالم سخن گفته استين برهه از تاريه در مورد اكاست  يابن عرب
  

  م ينك يد از آن دوريآنچه با

م يزيدگاه مؤلف بپرهيو د يت با رأكد از حريم بايخوان يخ را ميتار يتابهاك يوقت
ه هنگام د بيز بايو ن ،و نظر مؤلف يم نه به رأينكت نگاه يد به اصل روايه باكو بل

  . ميخواندن انصاف را مد نظر داشته باش
  : ميز معتقد باشيد به دو چيم بايخوان يرا م ص امبر خدايخ اصحاب پيتار يوقت
ن يامبران خدا بهتريبعد از پ ص امبريه اصحاب پكم يه معتقد باشكنيا: اول
ن يآنها را ستوده است و در چند يو تعال كه خداوند تباركها هستند، چون  انسان
ها هستند و در  ن انسانيامبران خدا بهتريامبر بعد از پيه اصحاب پكان شده يث بيحد
  . ن امت هستنديها بهتر ان امتيم

ه اگر كم يبله ما معتقد. ستنديامبر خدا معصوم نيه اصحاب پكم يه بدانكنيا: دوم
روند و اجماع آنان معصوم است چون  ينند به خطا نمكاجماع  يزيهمه آنها بر چ

رد، پس اصحاب از كاتفاق نخواهد  ين امت بر گمراهيه اكبه ما خبر داده  ص امبريپ
ه كامبران و مالئيستند، و فقط پيآنها معصوم ن، اما افراد 1ردن بر خطا معصومندكاجماع 

د ين ما بايست بنابرايمعصوم ن يسكدگاه ما يه از دكامبران و مالئير از پيمعصومند، و غ
_____________________________ 

اين حديث را روايت كرده است, و ابن  26682حديث  6/396غفاری الطريق ابی برصه امحد در مسند خود از  −١
از طريق انس بن مالک روايت كرده است, و ابن  3998حديث  2/367 –باب سواد االعظم  –الفتن : ماجه, ک

 .آن را روايت نموده است 80حديث  39 بلزوم اجلامعه ص صدر سنن باب ما ذكر من امر النبی ابی عاصم 
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ه آنها معصوم كم يز معتقد باشيو ن ،ها هستند ن انسانيب بهتره اصحاكم يمعتقد باش
قرار  ييجو بيمورد ع يصحاب يكه در آن ك يردكخورد بر يتيپس اگر با روا. ستندين

ح بود ياگر سند صح ،نكرفتن آن به سندش نگاه يا نپذيرفتن يگرفته بود قبل از پذ

شوند، و اگر  يدچار اشتباه مها  ر انسانيستند و مانند سايه آنها معصوم نكپس بدان 
امبران يه آنها بعد از پكنين و آن اك يرويپ يلكف بود از اصل و قاعده يسند ضع

: ديفرما يد و ميستا يرا م ص امبر خدايو خداوند اصحاب پ. ها هستند ن انسانيبهتر
﴿Ó‰£ϑ pt’Χ ãΑθ ß™ §‘ «!$# 4 t⎦⎪Ï%©!$#uρ ÿ…çμ yè tΒ â™!#£‰Ï©r& ’ n?tã Í‘$ ¤ä3ø9$# â™!$ uΗ xqâ‘ öΝæη uΖ÷ t/ ( öΝßγ1 ts? $ Yè ©.â‘ #Y‰£∨ß™ 

tβθ äótG ö6 tƒ WξôÒ sù z⎯ÏiΒ «!$# $ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘ uρ ( öΝèδ$ yϑ‹Å™ ’ Îû ΟÎγ Ïδθã_ãρ ô⎯ÏiΒ ÌrO r& ÏŠθ àf¡9$# 4 y7 Ï9≡sŒ öΝßγ è= sVtΒ ’Îû 

Ïπ1 u‘öθ −G9$# 4 ö/àSè= sVtΒ uρ ’Îû È≅ŠÅgΥM}$# ?í ö‘ t“ x. yl t÷zr& …çμ t↔ôÜx© …çνu‘ y—$ t↔sù xán= øó tG ó™ $$ sù 3“uθ tFó™ $$ sù 4’n?tã ⎯Ïμ Ï%θ ß™ 

Ü=Éf÷è ãƒ tí#§‘ –“9$# xáŠÉó u‹Ï9 ãΝÍκÍ5 u‘$ ¤ä3ø9$# 3 y‰tã uρ ª!$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9$# Νåκ÷]ÏΒ ZοtÏøó ¨Β 

#·ô_r&uρ $ Jϑ‹Ïàtã﴾N )29: الفتح.(  
و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت  ؛فرستاده خداست صمحمد «

بينى در  پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود مى ؛و شديد، و در ميان خود مهربانند
 ؛)تا آنان را به بهشت وارد نمايد( طلبند حالى كه همواره فضل خدا و رضاى او را مى

 نمايان است) و عبادت(در صورتشان از اثر سجده ) از خداوند(آنها ) اطاعت(نشانه 
  مؤمن  ، بر چهره خداوند متعال  براي  و اخالص  و صالح  اثر عبادت  كه  است  مراد اين

اين توصيف آنان در تورات و توصيف آنان در انجيل است، همانند  ؛شود آشكار مي
تقويت آن پرداخته تا محكم  هاى خود را خارج ساخته، سپس به زراعتى كه جوانه

شده و بر پاى خود ايستاده است و بقدرى نمو و رشد كرده كه زارعان را به شگفتى 
  مسلمانان  تعالي  حق: يعني(، اين براى آن است كه كافران را به خشم آورد ؛دارد وامى

آنها را  كسانى از) ولى، گردند  و غيظ كافران  خشم  گرداند تا مايه بسيار نيرومند مي را
اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظيمى  انجام داده  كه ايمان آورده و كارهاى شايسته
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و  نو  صهللا ا  رسول  صحابه  ، شامل مثل  اين  البته( .داده است) كه بهشت است(
  شود كه گذار عصرها و نسلها مي در  اسالم  و لشكريان  ايمان  از افواج  كساني  همه
  .»)رهرو باشند  ايشان  و روش  بر راه و  ،ا دنبالر  قدمشان  نقش

پس اصل  را ستوده است، ص امبرياصحاب پهمة  يو تعال كن خداوند تباريدر ا
 امبريد شوند، و از پيد ستوده و تمجيه آنان باكن است يدر مورد آنها ا يلّكو قاعده 
به  يسكد اگر از شما يياصحاب مرا ناسزا نگو«: ه فرمودكت شده است يروا ص

  .1رسد يم آنها نميا نيمشت  يكند به اندازة كوه احد در راه خدا انفاق كاندازه 
و در فصل سوم . رده استكد يارانش را ستوده و تمجياصحاب و  ص امبريپس پ

  . ل بحث خواهد شديتاب در مورد عدالت اصحاب به تفصكن يا
  : ديگو يم يقحطانالو ابو عبداهللا 

„‰aìnÛa@ åß@ åÜjÔm@ übß@ Ý×@
@@

@æbäi@ Ý×@ Áë@ ñaëŠÛa@ Éº@
@@

نوشته است را قبول  يسكاند و هر  ان گرد آوردهيه راوكخ همه آنچه را ياز تار
  .نكن

éÜçc@ åÇ@ óÔnä½a@ sí†§a@ ë‰a@
@@

@@ bàîþa@ ðë‡æbäþaë@ âýy@
@@

ت يده و درست را از اهل آن به خصوص بزرگان و ماهران فن روايث برگزيحد
  .نك

ýÈÛaë@ kî½a@ åib×ÙÛbßë@
@@

@æbîÐ@ ëc@ ðŠçŒÛaë@ sîÜÛaë@
@@

  .نكت يان روايسف اي يت و زهرياللو  كعال و مالالب و يمسال ابن مانند ياز افراد
نها و يه اكه همان است كبدان  يريرا فرابگ يح و درستيخ صحيتار يوقت يعني

ة ريه سكمباش  يسانكنند، و مانند ك يت مينها روايمانند ا يافراد ثقه و مورد اعتماد
خ يخ ما تاريتار: نديوگ يدهند و م يقرار م ييجو بيرا مورد ع ص امبرياصحاب پ

_____________________________ 
, : فضائل الصحابه, باب: البخاري, ك: متفق عليه −١  .2540فضائل الصحابه : مسلم. 3673لو كنت متخذاً خليالً
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درخشان و  يخيخ ما تاريه تاركند بليگو ينها ميه اكست ين نياست، اما چن ياهيس
  .برد يه انسان از خواندن آن لذّت مكباست يز

به معروف  كخ االمم والملويخ چون تاريتار يها تابكشتر به ياطالع ب يو برا

خ يمعتبر تار يها تابكگر يد و يخ االسالم ذهبيتار وه يه والنهايا البداي يخ طبريتار
 يخ اسالميتاب در تاركن يتر مهم يخ امام طبريه تاركد دانست يد، اما باينكمراجعه 
نند و از آن ك ينقل م يخ طبرينند، اهل سنت از تارك يشتر مردم از آن نقل مياست و ب

خ يه چرا تاركنيرند، اما ايگ يل ميز از آن دلين اهل بدعت نيمچنو ه ،رنديگ يل ميدل
خ يتار ياديه به خاطر امور زكد گفت يخ مقدم است؟ بايتار يتابهاكگر يبر د يطبر
  : ن امور عبارتند ازياز ا يه برخكخ مقدم است يتار يها تابكگر يبر د يطبر

 .تبوده اس يكن رخدادها نزديبه زمان ا يزمان امام طبرـ  1
 .ندك يت ميبا سند روا يامام طبرـ  2
 .: يامام طبر يعلم يگاه وااليجاـ  3
  .دننك يخ از او نقل ميتار يتابهاكشتر يبـ  4

م به سراغ يد مستقيم بايخ بخوانيتارم يخواه يم ين است پس ما وقتيچن يو وقت
 ،ورندآ يل ميدل يخ طبريه گفتم هم اهل سنت از تاركچنان  يم، وليبرو يخ طبريتار

  ق داد؟ين و آن را تطبيتوان ا يو هم اهل بدعت، پس چگونه م
ه كن است يا يخ طبريرتا يها يژگياز و يكيم يه گفتكه چنان كد دانست يبا
نند، ك ياستفاده م يح طبريات صحيند، و اهل سنت از رواك ير مكات را با سند ذيروا

ه با كن است يمهم ا و ،نندك يه اهل بدعت درست و ناردست را نقل مك يدر صورت
خش يتاب تاركرا در  يد روش امام طبرين بايبنابرا. الشان موافق باشديها و ام خواسته

  .ميبدان
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  خش يدر تار يروش امام طبر

تابش نوشته است ما را كه در اول ك يا ن مورد با مقدمهيدر ا : يامام طبر
ن مقدمه را يا خوانند يخ را مين تاريه اك يسانكاش ك يرده است، و اكراحت 

  .1خواندند يم
  : ديگو يخش ميدر مقدمة تار يامام طبر
ام و  را جمع نموده يتيتاب اخبار و رواكن يه در اكد بداند يتاب ما باكخوانندة 
ان يدر مورد گذشتگان ب يزيتابم چكن يپس اگر در ا. ام ردهكان يان آن را بيسند و راو

د يپسندد، با يد خواننده آن را نمقت نداريست و حقيه چون درست نكاند  نموده
ه كاند  آن را آورده يسانكه كم و بليا اوردهيش خود نيرا ما از پ ين خبريه چنكدانست 
اند نقل  ردهكما نقل  يه آنها براكاند و ما به همان صورت  ردهكما نقل  يآن را برا

  .2ميا ردهك
ت را به يت مسئولتابش نوشته اسك يه براك يا با مقدمه ينم امام طبرك ير مكف

 يديد يتيا روايتابم خبر كن يااگر در : ديگو يگردن خواننده گذاشته است و به شما م
ت يآن را روا يسكه از چه كن كنمود و قابل قبول نبود، نگاه  يت زشت ميه براك
د يم، و من فقط بايا ردهكت يه ما از او رواكاست  يسكت به گردن يم و مسئوليا ردهك
ن و كتش را قبول يرده نام ببرم، اگر ثقه و مورد اعتماد بود رواكت يرواه آن را ك يسك

  . نكتش را قبول نينبود روااگر ثقه و مورد اعتماد 
و  ياره بخكن يحير از صحياند و شما اگر به غ ردهكن يز چنين نيشتر محدثيو ب

ث يحد يها تابكاز  يگريتاب دكاند به  ح متعهد شدهيث صحير احادكمسلم فقط به ذ
 ينكره مراجعه يسند احمد و غما ي يا دارمي يا دار قطنيداود  يا سنن ابي يمانند ترمذ

ث ير احادكنند و خود را فقط به ذك يان ميت بيث را برايه آنها سند حدك ينيب يم

_____________________________ 
 .ا بداندلف رؤخواند بايد مقدمه آن را بخواند تا شيوه م بلكه هر كس كه كتابی را می −١
 .5مقدمه تاريخ طربی ص  −٢
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، ينكد به اسناد نگاه ياند و تو با ردهكان يت بيسند را براه كاند، و بل ردهكح ملزم نيصح
و . نكح نبود آن را قبول نير و اگر صحيح بود آن را بپذيصح ثيپس اگر سند حد

ه او متعهد كند بلكر كح را ذيه فقط اخبار صحكرده كخودش را ملزم ن ين طبريهمچن

  . ندارد يتيمسئول ين امام طبريپس بنابرا. ندكر كت را ذيه اسم ناقل خبر و رواكشده 
ه ك ييحيبه نام لوط بن  ياز فرد ياديات زيخش روايتاب تاركدر  يو امام طبر

ن فرد پانصد و هشتاد و ياز ا يرده است، و امام طبركر كمخنف است ذ ياش اب نهكي
آغاز  ص امبريها از وفات پ تين روايت نقل نموده است و ايروا )587( هفت

ن يد هستند، و ايزيه مربوط به خالفت كاست  ياتيان بخش آن روايشوند و پا يم
م گفت، و واقعه يتاب ما از آن سخن خواهكن يه در اك ستيا برهه يخيبرهه تار

  ه عثمانيان عليه به خاطر آن شورشك ي، اموريت شورياكساعده، ح يفه بنيسق
ه ين، قضية صفك، جنگ جمل، معريشتند، و خالفت علكدند و سپس او را يشور
ن ين رخدادها در اين، همه ايشته شدن حسكه، يم، جنگ نهروان، خالفت معاوكيتح

ه اهل كدارد  ياتيمخنف روا ين موارد ابياند، و در همه ا خ اتفاق افتادهيبرهه از تار
  .باشد ينند و مورد پسندشان مك يبدعت از آن استناد م
مانند  ير از او فرديان است و غين راويتر ه او معروفكست بليتنها ابو مخنف ن

ن مورد يز در ايست نيناتش قابل قبول يو روا. است ييه متهم به دروغگوك 1يواقدال
خ است اما او مورد يمورخ بزرگ و آگاه به تار يه واقدكست ين يديدارد، ترد ياتيروا

است اما  يز مورخ معروفيه او نكاست  2يميتمالف بن عمر يس يو سوم. ستياعتماد ن
معروف  ييه دروغگوك 3يلبكن يو همچن. ست و متهم استياو قابل قبول نات يروا

  . ندكق ين افراد و امثالشان تحقيت ايد انسان در رواين باياست، پس بنابرا
_____________________________ 

 .3/662وميزان االعتدال  9/363يب حممد بن عمر بن واقد, رشح حال وی را نگاه كنيد در هتذيب التهذ −١
 .2/255وميزان االعتدال  4/295يب رشح حال وی را نگاه كنيد در هتذيب التهذ −٢
 .3/556كلبی ميزان االعتدال حممد بن السائب ال −٣
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و . ستيثقه و مورد اعتماد ن: ديگو ين دربارة او ميم، ابن معيگرد يبه ابو مخنف باز م
ابو حاتم را دربارة ابو مخنف  يو بار. ستيث او قابل قبول نيحد: ديگو يابو حاتم م

 يو دار قطن. دن ندارديبه پرس يازين: گر زد و گفتيش را به همديدند دستهايپرس
  .1ستيه قابل اعتماد نكو فاسد است  بد يناقل: ديگو يم يو ذهب. ف استيضع: ديگو يم

ه اصحاب كد يديدر آن د يتيد و روايردكرا باز  يخ طبريتار ين شما وقتيبنابرا
ت را يد آن روايننده ابو مخنف بود باك تياند و روا شده ييجو بيدر آن ع ص امبريپ
  . رده استكت ي، چون ابو مخنف آن را روايندازيور بد

  .گفته است ياديات زيگذار بوده و هم دروغگو و هم روا و ابو مخنف هم بدعت
  

  نند ك يف ميخ را تحريناقالن اخبار چگونه تار

ند ينما يخ را مشوه ميتار يمايلة آن سيبه وس يه ناقالن اخبارك ييها لهيوس
  : عبارتند از

ه به دروغ كسازند، چنان  ياز سر خود م يو از خود در آوردن داستان ييدروغگوـ  1
شه سجده يده عايرس كشه يبه عا  يخبر مرگ عل يه وقتكاند  ساخته يداستان

  .2ن استيدروغ ين داستانير به جا آورد، و اكش
  .تيف واقعياستن از آن به هدف تحركا يردن به واقعه كاضافه ـ  2

فه يه داستان سقكفه يعه درست است مانند واقعه سقه اصل واقكن صورت يبه ا
گر حباب يو از طرف د ،سو يكده از يعب ير و عمر و ابكدرست است و در آن جا ابوب
اند  ه خواستهك يسانكاند، اما  گر از انصار جمع شدهيد يسانكبن منذر و سعد بن عباده و 

  . ان خواهد شديب هكاند  به آن افزوده ييزهاينند چكف يقت را تحرين حقيه اك
  .ه نادرست واقعاتيل و توجيتاوـ  3

_____________________________ 
 .4/492السان امليزان  7/182عديل , اجلرح والت3/419االعتدال  ميزان −١
 .اش را بيان نكرده است آن را ذكر كرده و گوينده 97ص  )فاسألوا أهل الذكر(تيجانی در كتابش  −٢
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ند ك ينادرست يريه و تفسيوشد تا واقعه را توجك يه ناقل اخبار مكن صورت يبه ا
  . ديده و بدعتش مطابقت نماينفس او و با عق يال و هوايه با امك
  .ها ياستكردن اشتباهات و كبرجسته ـ  4

قل اخبار در آن اشتباهات را برجسته باشد اما نا يح و واقعيد داستان صحيشا
  . پوشاند يها را م يد و خوبينما يم
  .يخيتار يد حوادثييتا يبرا يسرودن اشعارـ  5

شه ين عايا به ام المؤمني  ين علير المؤمنيند و سپس آن را به اميسرا يشعر م
 از اصحاب مورد يكين شعر يه در اكدهند  ينسبت م ما به طلحه يبر و يا به زي ك
ه او در كاند  به ابن عباس نسبت داده يه شعركقرار گرفته است، چنان  ييجو بيع

   .لتيو لو شئت تف: تبغلت تجملت: ن گفتيحق ام المؤمن
جنگ و  يبرا( يخواست يو اگر م يو سپس سوار شتر شد يسوار بر قاطر شد

  . يشد يل ميسوار ف) يزيانگ فتنه
  .نيدروغ يها تا نوشتن نامهـ  6

به دروغ  ييها ه نامهكان خواهد شد يب  شته شدن عثمانكدر داستان  هكچنان 
 ييها شه نسبت دادند و به دروغ نوشتهيرا به دروغ به عا يا به او نسبت دادند، و نوشته

ف شده و به دروغ يتال ييتابهاكن ير نسبت دادند، و عالوه از ايو طلحه و زب يرا به عل
 يه به دروغ آن را به علكتاب نهج البالغه كد مانن ،نسبت داده شده است  يبه عل

  .1اند به آن را نسبت دادهيه به دروغ به ابن قتكاسه يالستاب االمامه وكو اند،  نسبت داده
  ردند؟ كآغاز  ينان را از چه زمانيسب اطمك يق براياهل سنت تحق

  

ق را يات تحقينان از صحت روايسب اطمك يدار شد اهل سنت برايفتنه پد يوقت
اهل سنت از : ديگو يم :گرانقدر  ين تابعيريه امام محمد بن سكردند چنان كشروع 

_____________________________ 
 .32سيد امحد صقر ص المقدمه كتاب تأويل مشكل القرآن ابن قتيبه حتقيق : نگا −١
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را  يه افرادكان گفتند يدار شد به ناقالن و راويه فتنه پدكدند، اما آنگاه يپرس ياسناد نم
ث اهل يبرند احاد ينام م يد و وقتيما نام ببر يبراد، ينك يت ميه شما از آنها رواك

در  يلّكچون قاعدة . 1شد يرفته نميث اهل بدعت پذياحاد شد و يرفته ميسنت پذ
ن است ين از بزرگان تابعيريه آنها ثقه و مورد اعتمادند، و ابن سكن است يمورد افراد ا

رده است، و منظور از فتنه در ك ين زندگيافته و با همه تابعيو دوران اصحاب را در
  .است 4هيرو قد 3و خوارج 2انيعينجا ظهور اهل بدعت مانند شيا

  
  
  
  
  
  
  
  

  :فصل دوم

  

_____________________________ 
 .الدين مقدمه صحيح مسلم باب االسناد من −١
باشند, و ادعا كردند كه امامت ويژه علی و  شيعه كسانی هستند كه ادعا كردند كه پريوان علی و فرزندانش می −٢

. اصول مذهب الشيعه و كتاب الشيعه والتشيع: نگا. اند و اغلب اصحاب را كافر قرار داده. فرزندانش است,
 ).مرتجم(
 .شورديند و علی در هنروان با آهنا جنگيد ليه علی خوارج كسانی بودند كه بعد از جنگ صفني ع −٣
 .گويند هر چيز جديد است و پديد خواهد شد باشند, و می قدريه كسانی هستند كه منكر تقدير و رسنوشت می −٤
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   صرسول اهللا بعثت 

ت منّت نهاد و سرور يع االول خداوند بر بشريرب 1در روز دوشنبه دوازدهم
ده به جهان يد يشيقر يآن محمد بن عبداهللا بن عبدالمطلب هاشم يو هاد 2تيانسان

ه پدرش از جهان چشم فرو بست و در كم مادر بود كهنوز در ش ص شانيگشود، ا
او را  يز مادرش را از دست داد، و پدر بزرگش عبدالمطلب سرپرستين يسالگ شش

او را  يافت و ابو طالب سرپرستيبه عهده گرفت اما بعد از دو سال عبدالمطلب وفات 
  .به عهده گرفت

رد تا مردم را مژده دهد كد خداوند او را مبعوث يرس يامبر به چهل سالگيپ يوقت
ش را انجام ين وجه رسالت خويبه بهتر ص شانيرساند، و ابت يو آنها را از عذاب اله

اورد، يرون بينور ب يها به سو يردم را از گمراهمرا به مردم رساند تا  يداد و فرمان اله
ت و آزار يروانش را مورد اذيدند و او و پيورز ين بزرگان قومش با او دشمنيبنابرا

ده بودند و يا فروخته و آخرت را خررا يه دنكردند ك يروياز او پ يقرار دادند، افراد
 .دادند ياريامبرش را يردند و خدا و پكش در راه خدا جهاد يآنها با جان و مال خو

=Ï™!#ts)àù﴿: فرمايد ميخداوند  Ï9 t⎦⎪ÌÉf≈ yγ ßϑø9$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ã_Ì÷zé& ⎯ÏΒ öΝÏδÌ≈ tƒ ÏŠ óΟÎγ Ï9≡uθ øΒ r&uρ tβθ äótG ö6 tƒ 

Wξ ôÒsù z⎯ÏiΒ «!$# $ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘ uρ tβρçÝÇΖtƒ uρ ©!$# ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 šÍ×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβθè% Ï‰≈ ¢Á9$#﴾N )8: الحشر.(  
اين اموال براي فقيران مهاجراني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون «

طلبند و خدا و رسولش را ياري  رانده شدند، آنها فضل خداوند و رضاي او را مي
  .»كنند، آنها راستگويانند مي

_____________________________ 
 . اختالف است صتولد پيامرب در تعيني روز  −١
 3/2مسند امحد . و افتخار نيستها در روز قيامت هستم  من رسور و سيّد انسان: فرموده است صپيامرب  −٢

 .11000حديث 
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ه خداوند به كنيش ادامه داد، تا ايه به دعوت خوكزده سال در ميس ص امبريپ و
ز با او هجرت يارانش نين وقت اصحاب و يند، در اكنه هجرت ياو فرمان داد تا به مد

به  امبريپ يگفتند، و وقت كشان را در راه خدا تريها ردند و اموال و فرزندان و خانهك
ردند، و با همه مردم به خاطر ك ياريدادند و او را  يجانه او را يمد يد اهالينه رسيمد
شان را يها نموده و اموال و خانه ين همدرديدند، و با مهاجريورز يدشمن ص امبريپ

ه دو تا زن داشت به مهاجر كانصار  ه ازك يفرد يار آنها گذاشتند، و حتيدر اخت
دهم و آن وقت  يطالق من من آن را كانتخاب  يخواه يه مكدام را كگفت هر  يم

  .نكشما با آن ازدواج 
%t⎦⎪Ï﴿: فرمايد مي خداوند ©!$#uρ ρ â™§θ t7s? u‘#¤$!$# z⎯≈ yϑƒ M}$#uρ ⎯ÏΒ ö/Å‰ Ï= ö7s% tβθ™7Ïtä† ô⎯tΒ ty_$ yδ öΝÍκö s9Î) 

Ÿω uρ tβρ ß‰Ågs† ’ Îû öΝÏδÍ‘ρ ß‰ß¹ Zπ y_% tn !$ £ϑ ÏiΒ (#θ è?ρ é& šχρ ãÏO ÷σãƒ uρ #’ n?tã öΝÍκÅ¦àΡr& öθ s9uρ tβ% x. öΝÍκÍ5 

×π |¹$ |Á yz 4 ⎯tΒ uρ s−θ ãƒ £x ä© ⎯Ïμ Å¡øtΡ šÍ×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ šχθ ßsÎ= øßϑ ø9$#﴾N )9: الحشر.(  
و در سراي ايمان پيش از ) سرزمين مدينه(و براي كساني است كه در اين سرا «

مهاجران مسكن گزيدند، هر مسلماني را به سويشان هجرت كند دوست دارند، و در 
كنند، و آنها را بر خود  اجران داده شده احساس نميدل خود نيازي به آنچه به مه

دارند هرچند خودشان بسيار نيازمند باشند، و كساني كه از بخل و حرص  مقدم مي
  .»اند، رستگارانند نفس خويش بازداشته شده

عرب ال هريه تمام جزكنينه گسترش داد تا ايرون از مديدعوت را به ب ص امبريو پ
امبرش فتح يپ يه را براكه خداوند در آن روز مك يروز بزرگه كرا فرا گرفت و تا آن 

ر فرمان يزعرب ال هجزيرشدند، و بعد از آن همه  انمه مسلكد و اهل ميرد فرا رسك
  .قرار گرفت ص امبريپ

د و آن يش مقدر شده فرا رسيست و سه سال دعوت و جهاد اجل از پيبعد از ب
$﴿ :ديفرما يعال مه خداوند متكخدا شتافت، چنان  يبه لقاحضرت  tΒ uρ î‰£ϑ ptèΧ ω Î) 
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 ؛و پيش از او، فرستادگان ديگرى نيز بودند ؛فقط فرستاده خداست صمحمد «
و اسالم را رها كرده به (گرديد؟  آيا اگر او بميرد و يا كشته شود، شما به عقب برمى

و هر كس به عقب باز گردد، هرگز به ) دوران جاهليت و كفر بازگشت خواهيد نمود؟
را پاداش ) كنندگان و استقامت(كران و خداوند بزودى شا ؛زند خدا ضررى نمى

  .»خواهد داد
 ص امبريه پك ين نباشد در حاليشد، و چرا چن يكا تاريامبر دنيبا وفات پ

مرا به بت از دست دادن يگرفتار آمد مص يبتياز شما به مص يسكهر گاه «: ديفرما يم
ه خداوند ك ين از زمانيبنابرا. 1»بت استين مصيه آن بزرگتركد يبدون ترد ،اد آوردي

ده يبه خود ند ص امبريبزرگتر از وفات پ يبتينون جهان مصكده است تايانسان را آفر
پروردگار  يپدر؛ ندا يا: گفت يفاطمه مافت دخترش يوفات  ص امبريپ ياست، وقت

بت از دست دادن تو را به يگاه توست، مصي، و بهشت فردوس جايگفت يكرا لب
  .2رسانم يل ميجبرئ

نه ينه شد تمام مديوارد مد ص امبريه پك ىروز: ديگو يم  كو انس بن مال
مرگ او باورمان : شده و گفت يكز تاريافت همه چيه وفات ك يروشن شد، و روز

  .شد ينم
من يدار ام ايد يا برايب: گفت سبه عمر  ص امبريبعد از وفات پ  ركو ابوب

ه يچرا گر: و گفتندرد آنها به اكه يمن گريمن رفتند ام ايش ام ايپ يم و وقتيبرو

_____________________________ 
 .1106ه و در سلسله احاديث صحيحه ذكر كرده است تسو آلبانی آن را صحيح دان 2/275ی الطبقات الكرب −١
 .4/1619, 4193صحيح بخاری كتاب املغازی باب مرض النبی ووفاته حديث  −٢
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ن يا يسوگند به خدا برا: امبر بهتر است، او گفتيپ يآنچه نزد خداست برا 1؟ينك يم
ه يگرن يا يه براكاست، بليش خدا بهتر از دنيامبر پيپ يدانم جا يه نمكنم ك يه نميگر
ر و عمر كه انداخت و ابوبيد، و او آنها را به گريآ ياز آسمان نم يگر وحيه دكنم ك يم

ن خدا در يرد و دكپروردگارش پرواز  يبه سو كن روح پاينگونه اي، و ا2ردندكه يگر
  .ماند ين باقيزم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________________ 
 .1163باب وفات النبی حديث  –كتاب اجلنائز  –ابن ماجه  −١
 .2454كتاب فضائل الصحابه حديث  –مسلم  −٢
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  .يهجر )13(تا  يهجر )11(از   قير صدكخالفت ابوب
  

او  ،آمد ينه مياطراف مد يها ير داشت از آبادكافت ابوبيوفات  ص امبريپ يوقت
پدر و مادرم : اش بوسه زد و گفت يشانيرد و بر پكر امبر دويپ يآمد و چادر را از رو

 يامبر را پوشاند و باالي، و سپس چهرة پيو خوش مرد ،يستيخوش ز ،ت باديفدا
ده است، محمد وفات نموده يپرست يس از شما محمد را مكهر : منبر رفت و گفت

ده است پس خداوند زنده است و هرگز يپرست يس از شما خدا را مكو هر  ،است
  .رديم يمن

$﴿ :ديفرما يخداوند متعال م tΒ uρ î‰£ϑ ptèΧ ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰s% ôMn= yz ⎯ÏΒ Ï& Î#ö7s% ã≅ ß™ ”9$# 4 ⎦'⎪Î* sù r& 
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 ؛و پيش از او، فرستادگان ديگرى نيز بودند ؛فقط فرستاده خداست صمحمد «

و اسالم را رها كرده به (گرديد؟  آيا اگر او بميرد و يا كشته شود، شما به عقب برمى
و هر كس به عقب باز گردد، هرگز به ) بازگشت خواهيد نمود؟دوران جاهليت و كفر 

را پاداش خواهد ) كنندگان و استقامت(و خداوند بزودى شاكران  ؛زند خدا ضررى نمى
  .»داد

ابان يوچه و خكدر  ص امبريردند و اصحاب پكه يبلند گر يآنگاه مردم با صدا
، 1ميده بوديه را همان وقت شنين آيا ما ايگو: ديگو يردند، انس مك يرار مكه را تين آيا

اما از آن جا  ،ل شده بوديمكز وفاتش تو قبل ا ص امبريپه قرآن در آن زمان كنيبا ا

_____________________________ 
 .3467كتاب فضائل الصحابه, باب لو كنت متخذاً خليالً حديث  –صحيح بخاری  −١
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ه را تازه ين آيا اياصحاب بود گو يبرا يار سختيصدمة بس ص امبريه خبر وفات پك
  .ده بودنديدند و قبالً آن نشنيشن يم

را  ص امبريپ ،ن طالب و فضل بن عباس يبن اب يو عباس بن عبدالمطلب و عل
ه عباس كو دفن گردد، چون  ردند تا بر او نماز خوانده شودكفن كغسل داده و 

غسل و  ين آنها برايش بودند، بنابرايپسر عمو م و فضل يو عل ص امبريپ يعمو
  .گران سزاوارتر بودندياز د ص امبرين پيفكت

  
  ساعده  يفه بنيسق

مشغول  ص امبرين پيفكز و تيبه تجه ن و عباس و فضل يه علكن مدت يدر ا
ت را آن ين روايده گرد هم آمدند، ابتدا اساع يفه بنياز انصار در سق يبودند بعض

و سپس آن  ،مينك يان ميرده است بكاز ابو مخنف دروغگو نقل  يه امام طبركگونه 
ت را با يم و آن گاه هر دو رواينك ير مكرده آن را ذكت يروا يه امام بخاركگونه 

ده است ه افزويه ابو مخنف به اصل قضكرا  ييها م تا اضافهيينما يسه ميگر مقايديك
ن صورت يز به همياند، و در واقعه شورا ن رفتهيآن را پذ ياريه بسك ييها م، اضافهيبدان
  .ان خواهد شديب

رد كت يمخنف روا يما از اب يهشام بن محمد برا: ديگو يم يتعال : يامام طبر
: به من گفت يعمره انصار يعمرو بن اب يعبداهللا بن عبدالرحمن بن اب: ه گفتك

بعد از : ساعده جمع شدند و گفتند يفه بنيانصار در سق. افتيوفات  ص امبريپ يوقت
: از آنها بلند شد و گفت يكيم، و يسپار يزمام امور را به سعد بن عباده م ص محمد
 يدر حال ص امبر خدايم فرود آوردند، و پيشما سر تسل يرهايله شمشيها بوس عرب

ود، پس خودتان زمام امور را و خوشنود ب يه از شما راضكاز جهان چشم فرو بست 
: گفت يكيه نظر تو درست است، و كد، آنگاه همه در پاسخ او گفتند يريبه دست بگ

ر از ما باشد، يام يكر از شما باشد و يام يكم ييگو ينند مكش قبول نياگر مهاجران قر
  .است ين آغاز سستيا: آنگاه سعد بن عباده گفت
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ساعده جمع  يفه بنياز انصار در سق يضه بعكافت يخطاب اطالع السپس عمر بن 
، آنگاه 1ر از ما انتخاب شوديام يكر از شما انتخاب شود و يام يكند يگو ياند و م شده

برادران انصار ما جمع : رد و گفتكر رفت و او را از ماجرا با خبر كش ابوبيعمر پ

اه افتادند و در راه ر و عمر به ركابوب. ميش آنها برويا تا پيند بيگو ينطور مياند و ا شده
ش انصار رفتند، عمر يا، و هر سه نفر پيدند و به او گفتند با ما بيده را ديابا عب

ر به من كخواستم حرف بزنم ابوب يرده بودم و وقتكرا آماده  يدر دلم سخن: ديگو يم
ش خدا ير آغاز به سخن نمود و بعد از حمد و ستاكت شوم، و ابوبكه ساكرد كاشاره 
رد و كر را نقل كاز ابوب يطوالن يا و عمر خطبهرد كند محمد را مبعوث خداو: گفت

  . و سزاوارتر هستند يگران به خالفت اوليمهاجران از د: ه به انصار گفتكگفت 
د يريارتان را خودتان به عهده بگكگروه انصار  يا: منذر گفتالحباب بن الآنگاه 

لفت با شما را ندارد، و مردم س جرأت مخاكچ يه شما قرار دارند و هيمردم در سا
 ياديد و افراد زيرد، شما صاحب قدرت و ثروت هستكشما عمل خواهند  يطبق رأ

  .دينكرون ين بين سرزميرفتند آنان را از ايد، اگر آنها خواستة شما را نپذيدار
ن امر ياز آنان به اه شما كد، سوگند به خدا يريو زمام امور را به عهده بگ

گران ياند و من از د دهين گروين ديشما مردم به ا يرهايشمشلة يوسد، و بيسزاوارتر
  .به آن سزاوارترم

م و ينك يعت مين ما با تو بكدستت را دراز : ر گفتندكده به ابوبيآنگاه عمر و ابو عب
شگام شد و با ير بن سعد از آنها پينند، بشكعت يد رفتند تا با او بيعمر و ابوعب يوقت
 يبار خزرج را فرمانروا يكند شد و گفت سوگند به خدا اگر رد، بلكعت ير بكابوب

اگر «: آنگاه سعد گفت. 2را بر شما خواهند داشت ين برتريد همواره ايخود قرار ده
ه تو را و ك يديشن يم ينه غرّشيها و اطراف مد وچهكداشتم در بلند شدن  ييتوانا

_____________________________ 
 .يكی از انصار به او اطالع داد −١
 .بت به سعد بن عباده حسادت ورزيديعنی أسيد بن حضري نس −٢
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ان آنها يه در مكنم ك يق مملح يرد، سوگند به خدا تو را به قومك يم يارانت را زخمي
  .»دينجا ببريد و از ايرينه فرمانروا، مرا به دوش بگ يا فرمانبردار بوده

: گفت  اش بردند، چند روز بعد او و آن وقت او را به دوش گرفتند و به خانه
ام  زهيغة نينم و تكشما پرتاب ن يش خود دارم به سوكريه در تكرا  ييرهايت يتا وقت«

از قوم خود  يسانكرم نزنم و با خانواده و ينم و شما را با شمشكن نيرنگرا با خونتان 
و از آن به بعد سعد با آنها . »ردكنند با شما بجنگم قبول نخواهم ك يم يرويه از من پك

ه ارفت و از عرفه همر يرد و به حج مك يت نمكآنان شر ةخواند و در جمع ينماز نم
  .1افتيوفات  سر كه ابوبكآن ن بود تا يو چنآمد، و ا يگشت و جدا م يآنان باز نم

 كنيند، و اك يف ميفه را تعرين گونه داستان سقيه اكمخنف بود  يت ابين روايا
ت را با هم يم و هر دو رواينك ير مكت نموده ذيروا يه بخاركن داستان را چنان يما ا
  .مينك يسه ميمقا

 ازهشام بن عروه  ازبن بالل مان يسل ازل بن عبداهللا ياسماع: ديگو يم يامام بخار
وفات  ص امبريپ يوقت«: ه گفتكند ك يت ميامبر روايشه همسر پيعا ازر يعروه بن زب

ر از يام يكش سعد بن عباده جمع شدند و گفتند يساعده پ يفه بنيافت انصار در سقي
مر ش آنها رفتند، عيده پير و عمر و ابو عبكر از شما باشد، آنگاه ابوبيام يكما باشد و 

سوگند به خدا فقط به : گفت يرد و عمر مكت كر او را ساكخواست حرف بزند ابوب
دم يترس يه مكرده بودم كآماده  يه سخن و گفتار خوبكخاطر آن خواستم حرف بزنم 

م و ير هستيبا حرف زد و گفت ما اميار رسا و زير بسكد، سپس ابوبير آن را نگوكابوب
 يكم، ينك ين نمينه سوگند به خدا چن: ذر گفتآنگاه حباب بن من. دير هستيشما وز

م و شما يشو ير ميه ما امكنه بل: ر گفتكسپس ابوب. ر از مايام يكر از شما باشد و يام
ن با عمر يتر هستند، بنابرا فيتر و شر بيها نج از همه عرب) شيقر(آنها د، ير باشيوز
م تو سرور ما و ينك يمعت يه ما با تو بكنه بل: عمر گفت. دينكعت يده بيا ابو عبي

_____________________________ 
 .با اندكی ترصف 2/455تاريخ طربی  −١
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داشت، آنگاه عمر  يشتر دوست ميتو را از همه ب ص امبر خدايو پ ين ما هستيبهتر
  .1»ردندكعت ير بكز با ابوبيرد و مردم نكعت ير بكبا ابوب
وتاه و مختصر است، و ك يتيم رواينيب يه مكو چنان . بود يت امام بخارين روايا

ه سعد بن عباده كرده كچه ابو مخنف اضافه ن است، اما آنيفه هميسق يقت ماجرايحق
، و ردك يت نمكآنها شر ةخواند و در جمع يجنگم، و با آنها نماز نم يبا شما م: گفت

ر كه حباب بن منذر با ابوبكنيگشت، و ا يدر مراسم حج از عرفه همراه با آنان باز نم
قت يو حق ه آورده است همه پوچ و باطل هستندك يگريد يها رد و اضافهكمخالفت 
  .ندارند

ه كد ينكده است اما نگاه يشكم ساعت طول نيفه نيچنان معلوم است داستان سق
  . اند ردهكو بزرگ  يچگونه آن را طوالن

ت يد بن عبدالرحمن رواياما در مورد سعد بن عباده احمد در مسند خود از حم
نازل لت انصار يه در فضك ييزهاير سخن گفت و همه چكابوب: ه گفتكرده است ك

شما : رد و گفتكان يلت آنها گفته بود همه را بيدر فض صامبر يه پكشده و آنچه را 
گر يد يا بروند و انصار به دره يا در درهاگر مردم «: فرمود ص امبريه پكد يدان يم

 امبريه در حضور تو پك يدان يسعد م ي، و تو ا»بروند من به راه انصار خواهم رفت
ما  ييگو يراست م: ن هنگام سعد گفتيهستند، در ا انفرمانراوي شيقر: فرمود ص
  .2دير هستيم و شما امير هستيوز

د بن عبدالرحمن بن يح از حميت را احمد در مسند حود با سند صحيروا نيا
ت ابو مخنف ياما از روات گرچه مرسل است ين روايرده است، و اكت يروا  عوف

  .تر است حيتر و صح يقو يليدروغگو خ
  

_____________________________ 
 .3467لو كنت متخذاً خليالً حديث باب  –الصحابه بخاری كتاب فضائل  −١
 .حتقيق امحد شاكر 1/18مسند امحد  −٢
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  س قيصدر كابوب
عب كم بن مره بن يعب بن سعد بن تك عمرو بن او عبداهللا بن عثمان بن عامر بن

  .1ش استيبن غالب بن فهر است، و فهر همان قر يبن لؤ
ر از آسمان كابوب يق را برايخداوند اسم صد: ديگو يم  طالب يبن اب يو عل

  .2نازل فرموده است
  س ركاسالم آوردن ابوب

ر كه ناگهان ابوبكنشسته بودم  ص امبرينزد پ: ه گفتكاست ت يدرداء رواالاز ابو 
 ص امبريپدا بودند، يش پياز لباسش را گرفته بود و زانوها يا ه گوشهكآمد  يدر حال
ان من و يم: رد و گفتكر سالم كش آمده است، ابوبيپ ييدوستتان ماجرا يبرا: فرمود

مان شدم، و از او يردم و سپس پشكشد و من او را ناراحت  ييعمر بگو و مگو
: فرمود صامبر يپ. ش تو آمدين پيرفت بنابرايه مرا ببخشد اما او نپذكخواستم 

  ).ن فرموديتا سه بار چن(ر كابوب يبخشد ا يخداوند تو را م
نجاست؟ ير اكا ابوبيآ: دير آمد و پرسكمان شد و به خانه ابوبيسپس عمر پش

رد، تا ك ير مييامبر داشت تغيچهرة پ آمد، و رنگ ص امبريش پيآنگاه عمر پ. نه: گفتند
امبر يپ يا: ن زانو زد و گفتير دلش سوخت و ناراحت شد پس به زمكه ابوبكآن 

  ).ن گفتيدوبار چن. (ردمك يه من داشتم ستم مكسوگند به خدا 
، ييگو يد دروغ ميشما فرستاد شما گفت يخداوند مرا به سو: فرمود ص امبريو پ
 يرد و با من همدردك ياريد، و با جان و مالش مرا يگو يراست م: ر گفتكو ابوب

ر را كو بعد از آن ابوب). ن گفتيدوبار چن(د؟ يگذار يم ميا دوستم را براينمود، پس آ
  .3ردكت نياذ يسك

_____________________________ 
 .1/150معرفه الصحابه, ابو نعيم  −١
 .آن را ذكر كرده و گفته راويان آن ثقه هستند 7/11و حافظ ابن حجر در الفتح  1/55طربانی  −٢
 .3661خليالً حديث  بخاری كتاب فضائل الصحابه باب قول النبی لو كنت متخذاً  −٣
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با او نبود مگر  يسكه كدم يد يرا در حال صامبر يپ: ديگو ياسر ميو عمار بن 
  .1ركبرده و دو زن و ابوب سهپنج نفر 

  : هجرت

در غار بودم، سرم را بلند  ص امبريهمراه پ: ه گفتكت است يروا  ركاز ابوب
ندازد ين بيياز آنها سرش را پا يكيامبر خدا اگر يپ يا: دم، گفتميش را ديقر يها ردم پاهك

  .2ن ماستيه خدا سومكم ير، دو نفر هستكابوب يت باش اكسا: فرمود ،ديما را خواهد د
  :ركفضائل ابوب

س كهر : گفت يه مكدم يشن صامبر ياز پ: ه گفتكت است يروا  رهياز ابو هر
بهشت صدا زده  يند از درهاكه باشد در راه خدا انفاق ك يزيجفت از هر چ يك
س اهل نماز باشد از كن بهتر است، پس هر ين در وارد شو ايبنده خدا از ا يشود ا يم

ز در جهاد صدا زده س از اهل جهاد باشد اكو هر  ،شود يدر نماز فراخوانده م
س اهل كو هر  ،شود يس اهل صدقه باشد از در صدقه فرا خوانده مكو هر  ،شود يم

  .شود يان فرا خوانده ميروزه باشد از باب الر
ا يآ: ند و گفتكد بيشود چه با يه از همه درها فرا خوانده مك يسك: ر گفتكابوب

ه تو كدوارم يبله و ام: ودفرم ص امبريه از همه درها فرا خوانده شود؟ پكس هست ك
  .3ركابوب يا ياز آنها باش

ر و عمر كبه همراه ابوب ص امبريپ: ه گفتكت است يروا  كو از انس بن مال
احد،  ياستوار باش ا: امبر فرموديان خورد، پكوه احد رفت، احد تك يو عثمان باال

  .4د هستنديو دو شه يقيو صد يامبريتو پ يرا بااليز

_____________________________ 
 ).مرتجم(بودند  بالل وزيد بن حارثه وعامر بن فهريه موىل أيب بكر: بردها, 3660منبع سابق حديث  −١
 .2381ومسلم  3922بخاری كتاب مناقب االنصار باب هجره النبی وأصحابه إلی املدينه حديث  −٢
 .3666يالً حديث بخاری كتاب فضائل الصحابه باب قول النبی لو كنت متخذاً خل −٣
 .3675منبع سابق حديث  −٤
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ر ذات كفرمانده لشامبر مرا يپ: ه گفتكت است يروا س عاصالو از عمرو بن 
؟ يشتر از همه دوست داريرا ب يسكچه : ش او آمدم و گفتميرد و من پكالسالسل 

بعد از او چه : گفتم ،پدرش را: را؟ گفت يسكاز مردان چه : گفتم ،شه رايعا: گفت
  .1عمر بن خطاب را: را؟ گفت يسك

  :ركعلم و دانش ابوب

 يمردم سخنران يبرا ص امبريپ: ه گفتكت است يروا  يد خدريسع ياز اب
 يكيش خدا هست يا و از آنچه پيار داده تا از دنيرا اخت يا خداوند بنده«: رد و گفتك

آنگاه : ديگو يم. »ردكش خدا هست را انتخاب يند، و آن بنده آنچه پكرا انتخاب 
ار يه اختك يا اما در واقع بندهم، يردكردن او تعجب كه يرد، و ما از گركه ير گركابوب

: فرمود صامبر يو پ. ر از همه ما داناتر بودكبود و ابوب ص امبريداده شده بود خود پ
ش از همه مردم بر من منّت گذارده است و يبا من و دادن مالش ب ير در همراهكابوب

 ر را به عنوان دوست انتخابكگرفتم ابوب يم يجز پروردگارم را به دوست يسكاگر 
ى كه به ياز درها يچ دريمن است و او را دوست دارم، ه ينياو برادر د يردم، ولك يم

  .2»ركجز در ابوب ،ه بسته شودكمگر آن  ،نماند يباق شود ميباز  مسجد
  : ص امبريبا پ يهمراه

با رسول اهللا ان كه مشرك ياركن يتر ه سختكدند يپرس ماز عبداهللا بن عمرو 
آمد در  ص امبريش پيه پكدم يط را ديمع يببن أه عقب: گفت ،ردند چه بودك ص
چاند و او را يامبر پيبه گردن پ يمشغول نماز بود، و عقبه چادر ص امبريه پك يحال

را  يا مرديآ«: رد و گفتكامبر دور ير آمد و او را از پكرد، آنگاه ابوبكبه شدت خفه 
 ياز سو ييها نهه نشاكاست و حال آن  د پروردگار من اهللايگو يه مكد يشك يم

  .3»تان آورده استيپروردگارتان برا
_____________________________ 

 .2348و مسلم حديث  3662بخاری فضائل الصحابه حديث  −١
 .3654بخاری كتاب فضائل الصحابه, باب قول النبی سدوا االبواب حديث  −٢
 .3678بخاری حديث  −٣
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  :ركامبر به خالفت ابوبيپ يها اشاره

ر را كابوب«: اش گفت يماريدر ب صامبر يه پكت است يروا كشه ياز عاـ  1
  .1»نماز مردم شود شيه پكد ييبگو

امبر به يآمد و پ ص امبريپ نزد يزن: ه گفتكت است ير بن مطعم رواياز جبـ  2
ا منظورش مرگ يگو –افتم ينر آمدم و شما را گا: برگرد، زن گفت ه دوبارهك او گفت

 .2اير بكش ابوبيپ يافتياگر مرا ن: فرمود ص امبريپ -بود
: اش به من گفت يماريدر ب ص امبريپ: ه گفتكت است يروا كشه ياز عاـ  3

ه كترسم  يرا من ميسم، زيبنو يا ش من فرا بخوان تا نوشتهيو برادرت را پر كابوب«
ر كجز ابوب يسكه خدا و مؤمنان كو حال آن  ،من سزوارترم: ديند و بگوكآرزو  يسك

  .3»رنديپذ يرا نم
ها مرتد  از عرب ياريه بسكافتند يه اطالع ك يد شدند به خصوص وقتيدچار ترد

سوگند به : گفت يرد و مك يم ير پا فشاركفرستادن لش يق براير صدكاما ابوب. اند شده
نم گرچه پرندگان و درندگان ك يبسته است باز نم ص امبر خدايه پكرا  يخدا گره
شند من كامبر را بيهمسران پ يها ها پا اگر سگ يند، و حتينه ما را برباياطراف مد

را بر گماشت تا  يرد و افرادكر را روانه كرد، او لشكر اسامه را روانه خواهم كلش
ن ياز بزرگتر يكين وقت يدر ا ركت لشكحر. نندك ينه از آن پاسدارياطراف مد
 ياهال. گذشتند يها م عرب يها از محله يا نار هر محلهكها بود، چون آنها از  مصلحت

قدرتمنداند ه كآمده  يان قومياز م يركن لشيچن: گفتند يدند و ميترس يآن جا از آنها م
سپس ا هفتاد روز ماندند و يان اسامه چهل روز يركشوند، لش يبه شدت محافظت مو 

  .نه بازگشتنديمت به مديسالم و به همراه غن
_____________________________ 

 .646بخاری كتاب االذان باب اهل العلم والفضل أحق باإلمامه حديث  −١
 .2386و مسلم حديث  3659 بخاری حديث −٢
 .5666و بخاری  2387الصحابه حديث مسلم كتاب فضائل  −٣
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  : اتكران زكجنگ با مرتدان و من

ده يات اموال خود اباء ورزكه از دادن زك يسانكم گرفت با مرتدان و ير تصمكابوب
ه با مردتدان كر سخن گفتند و از او خواستند كن مورد با ابوبيبودند بجنگد، اصحاب در ا

ر كرفت و اصحاب با ابوبير نپذكاما ابوب در خطر قرار دارند،نه و اهل آن يرا مدينجنگد ز
اورد ينجنگد و دل آنها را به دست بدهند  يات مكه زكه با آنان كردند و گفتند كصحبت 

ات كشه بدواند بعد از آن زيشان ريمان در دلهايا يرد و وقتيبگ يشان جايمان در دلهايتا ا
جه در ان به جز ابن ميرفت، همه محدثينپذشنهاد را ين پير اكاما ابوب. خواهند داد

 يبا مردم برا: ر گفتكخطاب به ابوباله عمر بن كاند  ردهكت يره روايشان از ابوهريتابهاك
ام تا با مردم بجنگم تا  افتهيفرمان : فرموده است صامبر يه پك؟ و حال آن يجنگ يچه م
فرستاده خداست، و  ست و محمديجز خدا ن يچ معبود به حقيه هكدهند  يه گواهكآن 
ر گفت كمگر به حق آن؟ ابوب ،ن را گفتند جان و مالشان مصون خواهد بوديا يوقت

ندهند با آنها  كنياند را ا داده يامبر ميه در زمان پك يسوگند به خدا اگر زانوبند شتر
ات و نماز فرق كان زيه مك يسكات حق مال است، سوگند به خدا با كزد، يخواهم جنگ

دن با آنها يجنگ ير براكه ابوبكدم يد يوقت: ديگو يرد، عمر مكار خواهم يكگذارد پ يم
  .1ه حق استكمصمم است دانستم 

*sŒÎ#﴿ :ديفرما يم، و خداوند متعال ميگو يمن م sù y‡n= |¡Σ $# ãåκô− F{$# ãΠãçtø: $# (#θè= çG ø% $$ sù 

t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# ß]ø‹ym óΟèδθ ßϑ ›?‰ỳ uρ óΟèδρä‹äzuρ öΝèδρ çÝÇôm$#uρ (#ρ ß‰ãèø% $#uρ öΝßγ s9 ¨≅ à2 7‰|¹ósΔ 4 βÎ* sù 

(#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$s% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?#u™uρ nο4θ Ÿ2 ¨“9$# (#θ = y⇐sù öΝßγ n=‹Î; y™ 4 ¨β Î) ©!$# Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm§‘﴾N )5: التوبه.(  
د يريد و بگيشكد بيابيجا بكان را هر كان گرفت مشريحرام پا يها ه ماهك يهنگام«

ردند و نماز كند اگر توبه يآنان بنش يها برا ن گاهيمكدر همه د و ينكو محاصره 
مغفرت  يگمان خداوند دارا يد بيآنان باز بگذار يات دادند راه را براكخواندند و ز

  .»فراوان و رحمت گسترده است
_____________________________ 

 .7284بخاری كتاب االعتصام باب االقتداء بسنن رسول اهللا حديث  −١
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 يرهبر هطفان بله اسد و غيقب. مرتد شدند ص امبريها با وفات پ از عرب ياريبس
  .مرتد شدند يسدألعه ايطل

له يمرتد شدند و قب يندكقيس الشعث بن ألا يان آن به رهبرينده و اطرافكله يقب

  .مرتد شدند يسعنلسود األا يان آن به رهبريو اطراف جمذح
  .ذاب مرتد شدندكاله مسيلم يفه به رهبريو حننو ب
م همراه با يتم رد و بنوك يم يآنان را رهبر الفجاءهم مرتد شدند و يله سليو قب

  . ه مرتد شدنديبسجاح تغل
دند ياباء ورزات كاز دادن ز يگر مرتد نشدند وليد يها افراد نيو عالوه از ا

  : ديسرا يه شاعرشان مكچنان
ca@ Þì‰@ bäÈbß@×bäİë@ æb@

@ @

@Ïîa@ …bjÈÛbic@ Þbi@ bß@ï@iØŠ@
@ @

پس از بندگان خدا  ،ميردك يرويان ما بود از او پيامبر خدا در ميه پك يتا زمان
  . خواهد ير از ما چه مكوباب كنيا

cíi@ bèq‰ìØaŠê†Èi@ pbß@ a‡g@
@ @

@ÜmëÙ@a@ ŠàÈÛŠèÄÛa@ òà•bÓ@@
@ @

مر ك يزين چيه چنكسوگند به خدا  ،شود ين او مير جانشكا بعد از مرگ او ابوبيآ
  .ندكش يما را م
 يلد اسديعه بن خويطل يد به سويولالخالد بن  يبه فرمانده يركلشر كابوب
 يرمه بن ابكو ع. ره رفتيبن نو كبه سراغ مال ،حهيطلشكست ز خالد بعد ا ،فرستاد

و  .فرستاد يل بن حسنه را به دنبال ويپس شرحبسه فرستاد و مسيلم يجهل را بسو
له يقب يو عمر بن العاص را به سو .شام فرستاد يد بن العاص را به سويخالد بن سع
 يبسو يركا به همراه لشر يمحضرالبن  عالء الو  .حارث فرستادالعه و يقضاعه و ود

  .1ن فرستاديبحر

_____________________________ 
 .321−6/320 ةالنهايو ةالبداي −١
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مقرر نمود و او را فرمان داد تا  يركر لشيرا بعنوان ام يفه بن محصن غطفانيو حذ
م و هوا يسل يو طرفه بن حاجب را به جنگ بن .ه بجنگدمبا و عرفجه و هرثدبا اهل 

  .ن فرستادميد بن مقرن را به منطقه تهامه در يو سو .له هوازن فرستاديدارانشان از قب
ن قرار يه از اكنوشت  يا نامه يكهر  ينه بازگشت و برايق به مديصدالر كو ابوب

به  يا ه نامهك يسانكامبر خدا به همه يفه پير خلكم از ابوبيبسم اهللا الرحمن الرح: است
اند سالم  از اسالم بازگشته كنياند و ا ه مسلمان شدهكآنان  عامه و خاصه، رسد يآنها م

بازنگشته  يو هواپرست يت به گراميرد و بعد از هداك يرويت پيه از هداكس كبر آن 
 يو گواه ،نمك يش ميست ستايجز او ن يبه حق يچ معبوديه هكرا  ياست، خداوند

دهم  يم يو گواه ،ندارد يكيست و او شريبه حق به جز او ن يچ معبوديه هكدهم  يم
و هر  ،مينك مي يآورده است اقرارو ما به آنچه او  ،امبر خدا استيپو ه محمد بنده ك
: اما بعد. مينك يم و با او جهاد ميشمار يافر مكما او را  ،ندكار كم او را انيس تعالك

خواند  يخدا فرا م يدهنده بود و مردم را بسو ميه مژده دهنده و بكرا  يامبريخداوند پ
آن گاه  ،شود تحجافران اتمام كو بر . ه زنده بود بترساندكس را كرد تا هر كمبعوث 
ه ك يسانكرد، و كت يحق هدا يگفتند بسو يكه دعوت او را لبكرا  يسانكخداوند 

ا به ناچار يه مردم بدلخواه خود كنيشت تا اكامبر آنان را يپ ،ردندكامبر پشت يبه پ
ت يش را اندرز و نصحيو امت خو ،ردكامبر دستور خدا را اجرا يرفتند، پياسالم را پذ

رده كان ين را بيشتافت، و خداوند ا يار باقيو به د ،را انجام داداش  فهيو وظ ،گفت
ه كچنان. رده بودكان يرده است بكن نازل يمسلم يه براك كتابىن را در يبود، خداوند ا

y7﴿: ديفرما يم ¨ΡÎ) ×MÍh‹tΒ Νåκ̈ΞÎ)uρ tβθçFÍh‹̈Β﴾N )30: الزمر.(  
  .»رنديم يز ميو آنان ن يريگمان تو م يب«

  ).34: األنبياءtΒuρ $uΖù=yèy_ 9|³t6Ï9 ⎯ÏiΒ šÎ=ö6s% t$ù#ã‚ø9$# ( ⎦'⎪Î*sùr& ¨MÏiΒ ãΝßγsù tβρà$Î#≈sƒø:$#﴾N )$﴿ :ديفرما يو م
آنها  يريا اگر تو بميم آيا جاودانه نداده يزندگ يچ انسانيش از تو به هيو پ«

  .»جاودانه خواهند بود
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$﴿ :ودفرم به مؤمنان و  tΒ uρ î‰£ϑ ptèΧ ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰s% ôM n= yz ⎯ÏΒ Ï& Î#ö7s% ã≅ ß™ ”9$# 4 ⎦'⎪Î* sùr& |N$ ¨Β ÷ρ r& 

Ÿ≅ ÏFè% ÷Λä⎢ ö6 n= s)Ρ$# #’ n?tã öΝä3Î6≈ s)ôã r& 4 ⎯tΒ uρ ó=Î= s)Ζtƒ 4’n?tã Ïμ ø‹t6 É)tã ⎯n= sù §ÛØtƒ ©!$# $ \↔ø‹x© 3 “Ì“ ôfu‹y™ uρ ª!$# 

t⎦⎪ÌÅ6≈ ¤±9$#﴾N )144: آل عمران.(  
 ؛گان ديگرى نيز بودندو پيش از او، فرستاد ؛فقط فرستاده خداست صمحمد «

و اسالم را رها كرده به (گرديد؟  آيا اگر او بميرد و يا كشته شود، شما به عقب برمى
و هر كس به عقب باز گردد، هرگز به ) دوران جاهليت و كفر بازگشت خواهيد نمود؟

  .»را پاداش خواهد داد) كنندگان و استقامت(و خداوند بزودى شاكران  ؛زند خدا ضررى نمى
س كده است محمد مرده است، و هر يپرست يرا م ص ه محمدكس كهر  پس
رد و خواب و چرت يم يرده است خداوند زنده است و هرگز نمك يپرستش مخدا را 

د و از دشمن خود انتقام ينما يارش را حفاظت مكندارد، و خداوند  يراه او يبرا
ه از كنم ك يسفارش م نم و شما راك يه ميتوص ياله يرد، و من شما را به تقويگ يم

ه كس را كه هر كد يد، بدانين خدا چنگ زنيو به د ،دينك يرويامبر خود پيرهنمود پ
ست كند مغلوب و شكن ياريه خدا كس را كو هر  ،ند گمراه استكت نيخدا هدا

باشد گمراه است، و  يسكر از خدا ياو به غ يه راهنماكس كو هر  ،خورده است
ts?uρ }§ôϑ“﴿ :ديفرما يخداوند متعال م ¤±9$# #sŒÎ) M yèn= sÛ â‘ uρ≡t“ ¨? ⎯tã óΟÎγ Ïôγ x. šV#sŒ È⎦⎫Ïϑ u‹ø9$# 

#sŒÎ)uρ M t/{xî öΝåκÝÎÌø)¨? |N#sŒ ÉΑ$ yϑ Ïe±9$# öΝèδ uρ ’Îû ;οuθ ôfsù çμ ÷ΖÏiΒ 4 y7 Ï9≡sŒ ô⎯ÏΒ ÏM≈tƒ#u™ «!$# 3 ⎯tΒ Ï‰öκu‰ ª!$# 

uθ ßγ sù Ï‰tG ôγ ßϑ ø9$# ( ∅ tΒ uρ ö≅ Î= ôÒ ãƒ ⎯n= sù y‰ÅgrB …çμ s9 $ |‹Ï9uρ #Y‰Ï©ó‘Δ﴾N )17: الكهف.(  
ديدى كه به هنگام طلوع، به سمت راست  خورشيد را مى) اگر در آنجا بودى(و «

و آنها در محل وسيعى  ؛و به هنگام غروب، به سمت چپ ؛گردد غارشان متمايل مى
هر كس را خدا هدايت كند، هدايت ! اين از آيات خداست ؛قرار داشتند) غار(از آن 



 

 ٤٦

ƒí‰bnÛa@åß@òjÔy@@ 46 

را گمراه نمايد، هرگز ولى و راهنمايى براى او نخواهى  و هر كس ؛يافته واقعى اوست
  .»يافت

به آن اقرار خداوند ه كرفته نخواهد شد مگر آن ياز او پذ يا عمليو هرگز در دن
ه كده است يرس خبرو به من  ،شود يرفته نمياز او پذ يزيچ چيو در آخرت ه ،دينما
ب خورده و از يرده فركن عمل رده و به آكه به اسالم اقرار كاز شما بعد از آن يبعض
  .اند ن خود برگشتهيرفته و از ديطان را پذيت دعوت شيجاهل يرو

﴿øŒÎ)uρ $ uΖù= è% Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑ ù=Ï9 (#ρß‰ß∨ó™ $# tΠyŠKψ (#ÿρ ß‰yf|¡sù Hω Î) }§ŠÎ= ö/Î) tβ% x. z⎯ÏΒ Çd⎯Éfø9$# t,|¡xsù ô⎯tã ÌøΒ r& 

ÿ⎯Ïμ În/u‘ 3 …çμ tΡρ ä‹Ï‚−G tFsùr& ÿ…çμ tF−ƒ Íh‘ èŒuρ u™!$ uŠÏ9÷ρ r& ⎯ÏΒ ’ ÎΤρ ßŠ öΝèδ uρ öΝä3s9 Bρ ß‰tã 4 }§ø♥ Î/ t⎦⎫Ïϑ Î=≈©à= Ï9 Zω y‰t/﴾N 
  ).50: الكهف(

آنها همگى » !براى آدم سجده كنيد«: به ياد آريد زمانى را كه به فرشتگان گفتيم«
با (و از فرمان پروردگارش بيرون شد آيا  -كه از جن بود-سجده كردند جز ابليس 

كنيد، در حالى كه آنها  نش را به جاى من اولياى خود انتخاب مىاو و فرزندا) اين حال
چه ) فرمانبردارى از شيطان و فرزندانش به جاى اطاعت خدا،! (دشمن شما هستند؟

  .»جايگزينى بدى است براى ستمكاران
≈⎯βÎ) z¨﴿ :ديفرما يدارند و خداوند متعال م يه عوض بدچستمگران  sÜø‹¤±9$# ö/ä3s9 

Aρ ß‰tã çνρ ä‹ÏƒªB$$ sù 4#‡ρ ß‰tã $ yϑ ¯ΡÎ) (#θ ãã ô‰tƒ …çμ t/÷“ Ïm (#θ çΡθ ä3u‹Ï9 ô⎯ÏΒ É=≈ ptõ¾r& ÎÏè ¡¡9$# ∩∉∪ ﴾N )6: فاطر.(  
او فقط حزبش را به اين  ؛البته شيطان دشمن شماست، پس او را دشمن بدانيد«

  .»باشند) جهنم(كند كه اهل آتش سوزان  دعوت مى
ام  ر فرمان دادهكن لشيم و به اشما فرستاد ياز مهاجران و انصار بسو يركمن لش

خدا  يه بسوك يس را تا وقتكچ يو ه ،نندكقبول ن يزيمان چيس جز اكچ يه از هك
رد و عمل صالح كرفت و اقرار ياگر دعوت را پذ ،اند به قتل نرسانند دعوت نداده

را  يرفت با او بجنگد تا فرمان الهيو اگر دعوت را نپذ ،رفته شودياز او پذ ،نمود
 ،رندينند و زنان و فرزندان را به اسارت بگكرا قتل عام  ام تا آنان و فرمان داده ،رديبپذ
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رد بهتر ك يرويس از اسالم پكپس هر  ،شود يرفته نمياز اسالم پذ يزيچ يسكو از 
 ،ندك يه خدا را درمانده و ناتوان نمكگفت بداند  كاسالم را ترس كو هر  ،است

ام را در همه مجامع شما بخواند، و اگر مسلمانان اذان  امهام تا ن ام را فرمان داده فرستاده

 ،ديو اگر اذان نگفتند آنان را از آنچه بر آن هستند بپرس ،دينكگفتند به آنان تعرض ن
ه سزاوار است با كردند به آن گونه كو اگر اقرار  ،ديرفتند به آنها مهلت ندهياگر نپذ

  .1آنان رفتار شود
  
  :)عبك عبهله بن( يالعنس دسوألا

 )700( يركرد و با لشك يامبريپ يادعا صدر زمان رسول اهللا  األسود العنسي
 من تحت فرمان او قراريرد و بر آن غالب شد و تمام كت كحر صنعاء يبسو ينفر

من به سبب او مرتد ياز اهل  ياريافت و بسي يم قلمرو او گسترش مكم كگرفت و 
روز ير فكافت و در زمان ابوبيوفات  ص امبريه پكت بود ين وضعيو او در هم. شدند

ن يده و به خواب فرو رفته بود در اشبه شدت مست  داو را به قتل رساند اسو يلميد
د آن گاه نگهبانان يشك ياد بلنديفر دبه او زد و اسو يا ر ضربهيروز با شمشيهنگام ف

الح ص يه زنك دچه بود؟ همسر اسو ين صداياو شتافتند و گفتند ا يبالفاصله بسو
و آن گاه مسلمانان و . پس نگهبانان باز گشتند ،شود يم يامبر دارد وحيبه پ :بود گفت

اد ين فريمسلم يه جمع شدند و منادعردند اطراف قلك ينم يرويپ ده از اسوك يافرانك
امبر خداست و عبهله دروغگو است و سر يه محمد پكدهم  يم يه من گواهكبر آورد 

 ست خوردند و پا به فراركش داران اسويه كن جا بود ياآنها انداخت  يرا بسو داسو
  .2ردندك ير مين جا و آن جا آنها را دستگيب آنها پرداختند و ايگذاشتند و مردم به تعق

  
_____________________________ 

 .6/320البدايه و النهايه  −١
 .6/315البدايه و النهايه  −٢
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  : يه اسدحيطل

نه ييافت عيامبر وفات يه پك يمرتد شد، و وقت ص امبريزمان پ در يه اسدحيطل
د و به قومش گفت سوگند به خدا ركت يه حماحيبن حصن از اسالم برگشت و از طل

. هاشم باشد يه از بنكاست  يامبريپتر از  دهيم پسندياسد باشد برا يه از بنك يامبريپ
فزاره  ين قومش بنيبنابرا ،دينك يرويه پحيشما از طل كنيو محمد در گذشته است و ا

ش به ه همراه با زنحيست داد طلكه خالد آنان را شكپس از آن . ردندكبا او موافقت 
عمره به  يادا يق براير صدكخت و بعداً دوباره مسلمان شد و در زمان ابوبيشام گر

و او . ديشك يق خجالت مير صدكه رفت او در تمام عمرش از روبرو شدن با ابوبكم
خالد  يگر جنگها تحت فرماندهيو د يرموكبعد از بازگشت مجدد به اسالم در جنگ 

ه حيه در جنگ با طلكق به خالد نوشت يصد ركد و ابوبيجنگ ين مينار مسلمكدر 
  .1نكرا به او واگذار م ين اما فرماندهكمشورت 

  
  : اسد و غطفان

ر آمدند و از او درخواست صلح كش ابوبيله اسد و غطفان پياز قب يتئياز ه يوقت
 ،ديم شويلت تسلذو  يا با خواريد ينكا جنگ را قبول ير به آنها گفت كردند ابوبك

د بود يخواه يشود و شما فقط قوم يگفت زره و سالح از شما گرفته مگفتند چگونه 
نند، و كب يركامبر و مومنان در موردش فيفه پيه خلكد تا آن يه به دنبال شتران باشك
شته كه يد و ما دياند را بپرداز شته شدهك ه به دست شماكاز افراد ما  يسانكه يد

شته كه شدگان ما در بهشت هستند و شتكه كد يبده يو گواه. ميپرداز يشدگان را نم
شته شدگان كه يه دك ييگو يه شما مكنيا: عمر گفت. 2باشند يشدگان شما در جهنم م

  .ندارند ييه و خون بهايو د ،اند شته شدهكخدا  يشته شدگان ما براكما را بدهند، 
_____________________________ 

كه فرماندهی جنگ به طليحه واگذار نشود و فقط از مهارت و  ود دستور داده ابوبكر دورانديش باز آن جا ك −١
 .آگاهی او در مورد امور جنگی استفاده شود

 .6/323 ةالنهايو ةالبداي −٢
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  :ميسجاح و بنو تم

از  يند و بعضمرتد شد يبعض ،داشتند يمختلف يام ارتداد نظرهايم در ايبنوتم
دو دل و مردد  يو بعض ،ماندند ياسالم باقبر  يو بعض ،دنديات امتناع ورزكدادن ز

  .بودند
نزد  التغلبيهحارث القرار داشتند سجاح بنت  يتين وضعيه آنان در چنك يدر حال

از قومش و  يانيركرد و لشك يامبريپ يعرب بود او ادعا نصاراىآنان آمد سجاح از 
نه يخواست به جنگ اهل مد ياو م ،وسته بودند به او همراه بوديها په به آنك يسانك

خود فرا خواند و آن گاه  يرد آنان را بسوكم گذر يتم ين بنيبرود و چون از سرزم
ان او و آنها يم يه جنگكرد كرفتند و او با آنان صلح يم دعوت او را پذيتم يشتر بنيب

رد و او كنه منصرف يدن با اهل مديگره او را با جنبن نوي كپس مال ،ديريصورت نگ
بعد  ينه را برايگر مردم بجنگد و جنگ با مديربوع و ديال يرد تا با بنكق يرا تشو

 هلميمامه رفت تا آن را از دست مسي يانش بسويركبه همراه لش بگذارد آنگاه سجاح
د يد ترسيآ ياو م يدارد بسو حه سجاكافت يه اطالع مليمس يوقت ،ندكذاب آزاد ك
مامه با يه كه قبل از معركبود  ين بود و درست زمانيون او مشغول جنگ با مسلمچ

ام فرستاد و از او خواست يلمه به سجاح پين مسيبنابرا ،داشت يها يرين درگيمسلم
مامه را ين يه نصف سرزمكن شرط يرد با اكند و سجاح با او صلح كصلح  يه با وك

  .به او بدهد
ا يرد و گفت آك يفرستاد و از او خود ستگارام يلمه به سجاح پيو سپس مس

ر فرمان يها را ز قوم خود و قوم تو عرب كمكتا به  ينكبا من ازدواج  يحاضر هست
  م؟ياوريخود در ب

  .بله: سجاح گفت
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 يان بنين خودش بازگشت و در ميسجاح از آمدن خالد با خبر شد به سرزم يوقت
  .1لمان شده او دوباره مسكاند  و گفته ،ديگز ينكلب سغت

  : مامهيجنگ 

رمه بن كفه بجنگد و قبالً عيحن يبنبا مامه فرستاد تا يد را به يولالر خالد بن كابوب
 )40(فه يحن ير بنكل بن حسنه را فرستاده بود، تعداد سربازان لشجهل و شرحبي ياب

و  ،ل بن حسنه را قرار دادحبيد در جلو شريخالد به آن جا رس يو وقت ،هزار نفر بود
  .فه را قرار داديو در سمت چپ ابو حذ ،خطابالد بن يسمت راست ز در

ر خالد كدند آن جا لشيمامه رسيمشرف به  يا ه به تپهكنيش رفتند تا ايمسلمانان پ
س يفه بود و پرچم انصار با ثابت بن قيابو حذ ياردو زد و پرچم مهاجران با سالم مول

تا نيمي از ش را يد و پاهانْكَ يا س چالهيه ثابت بن قكنيبود جنگ شدت گرفت تا ا
و  ،شته شدكه كد تا آن يش جنگيده بود و در جايفن پوشكو او  ،در آن قرار دادساق 
تو دشمن  يه از سوك يترس يا ميفه گفتند آيابو حذ ياز مهاجران به سالم مول يبعض

 پس ،هستم يد پس بد حافظ قرآنياييمن دشمن ب ند؟ گفت اگر از سمتكبه ما حمله 
س كد و هر يستاد و مبارز طلبيان دو صف ايسپس در مالد از همه جلوتر رفت و خ
جنگ شدت  يشت و وقتك يبالفاصله خالد او را مآمد  ياو م يمبارزه به سو يبرا

رده و هر كرا جدا ن ينش هيباد ىها گرفت خالد مهاجران را از انصار جدا نمود و عرب
شود و  يدام سو به آنان حمله مكه از كبدانند  قرار داد تا مردم ير پرچميرا ز يا لهيقب

افت يتوان  ير آن را ميمتر نظكه كردند كن جنگ چنان صبر و مقاومت يمسلمانان در ا
افران پا كو  ،ردكروز يه آنان را خداوند پكردند ك يم يشرويدشمن پ يو همچنان بسو

قه الموت يام حدبن يانكه وارد مكنين به جلو رفتند تا ايبه فرار گذاشتند و مسلم
  .شدند

_____________________________ 
 .6/324 ةوالنهاي ةالبداي −١
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خود بستند و اصحاب آنان را محاصره  ين باغ را به رويا يفه درهايحن يبن
ن يد، مسلمينكآنها در باغ پرتاب  يمسلمانان مرا رو يگفت ا كبراء بن مالالردند و ك

  . وار او را داخل باغ انداختنديد يرده و از باالكها  زهين يها او را بال

وار وارد باغ ين از در و ديرد و مسلمكه در باغ را باز كنيا اد تيو او با آنها جنگ
بن حرب  يدند آن گاه وحشيرس هلميه به مسكنيشتند تا اكمامه را يشدند و مرتدان 

رد و كاصابت  هلميزه به مسيرد نكاو پرتاب  يرا بسو 1اش زهيرفت و ن هلميمس يبسو
نفر از  )600(و  ند،شته شدكتدان هزار نفر از مر )10( باًيتقر .در آورد ياو را از پا

  .دين به شهادت رسيمسلم
رد و آنها را به كه پناه بردند آن گاه خالد با آنان صلح تدان به قلعمانده مريو باق

ر يه اسعدن به قلياز آنان قبل از رس يو افراد ،پس همه مسلمان شدنداسالم فرا خواند 
ز با او همبستر شد ينكطالب بعنوان  يبن اب يه علكبود  يه از آن جمع زنكشده بودند 

  .ه معروف استيحنفاله به محمد بن كبنام محمد شد  ياز او صاحب فرزند يو عل
  : نيبحرالارتداد اهل 

ردند و كن يين مرتد شدند و منذر بن نعمان را بعنوان پادشاه خود تعياهل بحر
به آن جواثا گفته  هك يمرد، و به جز به روستا يبود نم يامبر مياگر محمد پگفتند  يم
ان مرتدان نماز جمعه را يه در مكبود  ين روستا مين اوليشد همه مرتد شدند و ا يم

ده و آنها را در تنگنا قرار دادند تا ركجواثا را محاصره  ياهال ،ردند و مرتدانكاقامه 
  : ن اشعار را سرودياز آنان ا يكيه بشدت گرسنه شدند آن گاه كنيا

c@ ücÍÜicibiØì‰@ Šü@
@ @

@ëÏnî†½a@ æbíäò@cÈºî@bä
@ @

  .نه برساندير و به همه جوانان مدكام ما را به ابوبيه پكاست  يسكا يآ
ÏÛ@ ÝèØμg@ áâìÓ×âaŠ@

@ @

@¿@ …ìÈÓ@ª@ bqaìuŠ–íbä@
@ @

_____________________________ 
ايست كه وحشی بوسيله آن شري خدا محزه بن عبداملطلب عموی پيامرب را كشت و اينک  اين مهان نيزه −١

 .دشمن خدا مسيلمه با آن كشته شد ترين خترسس
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  .ديآ ياند نم ه در جواثا محاصره شدهكقدر  قوم گران ياريا به يه آك
×dŞæ@¿@ áçõbß…×wÏ@ Ý@

@ @

@@ ÊbÈ‘@ à’Ûaíó’Ì@ŠÃbäÛaíäb@
@ @

م يتوان يه نمكتابد  يد ميو چون خورش ،شود يخته ميخونشان ر يه در هر راهك
  .مينكبه آن نگاه 

ìm×ÜÇ@ bäÜg@ å»ŠÛa@ óbã
@ @

@ìnàÜÛ@ –Ûa@ bã†uë×Üîbä@
@ @

 ينند صبر و بردبارك يل مكه توك يسانكم و يا ردهكل كما بر خداوند مهربان تو
  .دارند

 يا: رد و گفتك يستاد و سخنرانين آنها اايدر م يمعلالجارود بن البه نام  يمرد
 د وييد به من بگويدان يپرسم اگر آن را م يم يزيس من شما را از چيگروه عبدالق

ه قبل ار كد يدان يا ميآ: بپرس، گفت: د، گفتنديد به من پاسخ ندهيدان يرا نماگر آن 
د؟ يا دهيرا د ا آنهايد يخبر دار: گفت، بله: داشته است؟ گفتند يامبرانيخدا پ ،محمد

پس محمد : مردند؟ گفت: امبران چه شدند؟ گفتنديآن پ: گفت. ميگفتند خبر دار
 يبه حق يچ معبوديه هكدهم  يم يو من گواه ،اند ه آنان مردهكهمانطور مرده است 
 يو ما هم گواه: گفتند ،تسامبر خدايه محمد پكدهم  يم يو گواه ،ستيجز خدا ن

امبر خداست، و تو يست و محمد پيجز خدا ن يچ معبود به حقيه هكم يده يم
  .ماندند ي، و آنگاه بر اسالم خود باقين و سرور ما هستيبهتر

ن فرستاد و ثمامه بن اثال را با او يرا به بحر يحضرمالعالء بن ال  ركو ابوب
ن آمدند، يين آمد و آنها هم پاييشد پا يكر مرتدان نردكاو به لش يرد، وقتكهمراه 

عالء الد، ير مرتدان شنكان لشيرا در م يبلند يعالء صداهاالاگهان ه نكشب بود 
ر كبلند شد و وارد لش يآورد؟ مرد يما م ينها را برايرود خبر ا يم يسكچه : گفت

فهمند، او به  ينم يزياند و مست هستند و چ ه آنها شراب خوردهكد يآنها شد د
رش به كبالفاصله به همراه لش عالءالرد، آنگاه كعالء برگشت و او را با خبر ال يسو
  .از آنان موفق به فرار شدند كيشتند و فقط تعداد اندكآنها رفت و آنها را  يسو
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  ١)غزوه ذات السالسل(فرستادن خالد به عراق 

 يعراق برود و خالد به سو يه به سوكد نامه نوشت يولالر به خالد بن كابوب
رده كن آماده يار با مسلميكپ يابر ياديان زيركرد، و آن جا هرمز لشكت كعراق حر

گرفتند، آنگاه  فارس قرار يروبرو 2اظمهكبه نام  ييبود، خالد و همراهانش در جا
ن او و خالد ير بيدو ضربه شمشه كن رفت، بعد از آ زهرم يشد و به سو ادهيپ خالد

د تا ش آميهرمز بود پ يه حامك يرد و آنگاه زنكر يا دستگردو بدل شد خالد او 
ست كرد و اهل فارس شكشد و قعقاع بن عمرو بر آنها حمله كو را نخالد ا

  . مت گرفتنديآنان را به غن يها ن اموال و اسلحهيخوردند و مسلم
   :جنگ شام

ه كنم كمشغول  يزيدوست دارم تو را به چ: عاص نوشتالبه عمرو ر كبوو اب
 تيبرا يه آنچه در آن هستكو آخرت تو بهتر است مگر آن  يزندگ يبرا

خدا  يرهاياز ت يريمن ت: عاص در پاسخ او نوشتالو عمرو بن . تر باشد دهيپسند
است مرا به همان سو پرتاب شتر يه خطر بكپس هر جا  يرانداز هستيهستم و تو ت

  . نك
ل مقرر يل داد و فرماندهان را به شرح ذكيها را تش ر گروهكن هنگام ابوبيدر ا

  :ردك
  . مردم با او بودند را به دمشق فرستاد شتريه بكان يسف يد بن ابيزيـ  1
 . رفت يه به حمص مكمقرر شد  يركده بن جراج فرمانده لشيابو عبـ  2
  . دن قرار دايفلسط راىعاص بالعمرو بن ـ  3

_____________________________ 
ده به خاطر اينكه بسياري از اسب سواران و قهرمان فارس به زنجري كشيده شدند, غزوه ذات السالسل ناميده ش −١

 .رخ داد صزمان پبامرب و اين آن غزوه ذات السالسل نيست كه در , 6/349البدايه والنهايه . است
 .جايی است در كويت كنونی −٢
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  . ان فرستاديسف يد بن ابيزي كمكجهل را به  يرمه بن ابكل حسنه و عسپس شرحبي
بزرگان اصحاب ابو  ردند ازكت كشر كرمويه در جنگ كبزرگان اصحاب 

ره، يدرداد، ابو هرالعوام، عبداهللا بن مسعود، ابو البر بن يزالده بن جرّاح، يعب
ان و يسف يد بن ابيزيان بن حرب، يعاص، ابو سفالبن حسنه، عمرو بن ل شرحبي

  .ت داشتندكشر كرمويجهل در جنگ  يرمه بن ابكع
  :كرمويجنگ 

  

 نصارىر كنفر بود و شمار لش هزار )27(ن جنگ ين در اير مسلمكتعداد لش
خواستند،  كمكام فرستادند و از او ير پكفرماندهان به ابوب. هزار نفر بود )120(

اوران يد، شما يل دهكير تشكلش يكد و يه همه جمع شوكر به آنها نوشت كابوب
س به خدا كو هر  ،ندك يم ياريخدا او را  ،ندك ياريس خدا را كد و هر يخدا هست

 يمكدر تعداد شما هرگز از  يركدهد، و لش يست مكاوند او را شخد ،افر شودك
ن يبنابرا ،شود يست از راه گناهان به شما وارد مكه شكخورد بل يست نمكافراد ش

  .دينكز ياز گناه پره
را از  تصارىه با فرستادن خالد كسوگند به خدا : گفت  ركسپس ابوب

ه در عراق بود كآن گاه به خالد  گردانم و يه در دل دارند فراموش مك ييها وسوسه
د او فرمانده همه است، او خالد بن يبه شام رس يه به شام برود و وقتكام فرستاد يپ
ن خود قرار داد و با سرعت به همراه نه هزار و پانصد يحارثه را جانشبن  يمثنال

چ يه هكرفت  يتر شود از راه وتاهكآن راه  يو برا. شام رهسپار شد يسرباز به سو
رد، و در ك يها را ط ابانين او صحراها و بيس قبل از او از آن راه نرفته بود بنابراك
  .او بود يراهنما يطائالره ين راه نافع بن عميا

آب آنها تمام شد شتران را  يآب بود وقت ير و بيوك ينيه سرزمكاز آن جا 
روز خالد به دادند و بعد از پنج  يها م مشان بود را به اسبكه در شك يشتند و آبك
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اگر در  :نان به او گفتينش هياز باد يكيند كت كه خالد حركد، قبل از آن يشام رس
و اگر به آن  ،ديا افتهيتو و همراهانت نجات  يديفالن روز به فالن درخت رس

به همان و آنها در همان روز . د شديخواه كتو و همراهانت هال يديدرخت نرس

شبانه را  ييمايصبح قوم راهپه هنگام ب: دند، آنگاه خالد گفتيدرخت رس
  .شد ين سخن او ضرب المثليو ا. نديستا يم

اورد، يت اصحاب خبر بيرون رفته بود تا از وضعيعرب ب نصاراىاز  يمرد
گذرانند و روزها شد  يها را به عبادت م شبه كام  دهيرا د يقوم: آمد گفت يوقت

ند دستش را ك يدشاهشان دزددان جنگ هستند، سوگند به خدا اگر پسر پايسوار م
ر روم به او كآنگاه فرمانده لش. ردكند سنگسارش خواهند كو اگر زنا  ،نندك يقطع م
ن بهتر يزم يباال ازن ير زميپس ز ييگو يسوگند به خدا اگر تو راست م: گفت
  .است

عرب با او مالقات  نصاراىاز  يكيآمد  يشام م يخالد از عراق به سو يو وقت
: خالد گفت. م هستندكها چقدر  ادند و مسلمانيها چقدر ز يروم: گفترد و به او ك
  ؟يترسان يا مرا از روم ميتو آ بر يوا

م است، كست بخورد كه شك يركو لش ،اد استيروز شود زيه پك يركلش
افت و ي يم يبهبود) اسم اسب خالد اشقر بود(ه اشقر كسوگند به خدا دوست دارم 

  ).ا اسب خالد در مسافرت از عراق مريض بودزير(شدند  يآنها چند برابر م
 ،او رفت يو خالد به سو ،ها خالد را به مبارزه خواست يماهان فرمانده روم

شانده فقر و كنجا ينتان به ايه آنچه شما را از سرزمكم يدان يما م: آنگاه ماهان گفت
نار و لباس و غذا ياز شما ده د يكد به هر ييايش من بياست، پس پ يگرسنگ

شما  ين اندازه دوباره براينده به هميد، و سال آيگردن خود بريدهم و به سرزم يم
 يه ما قومكاورده است، بلينجا نيما را به ا يآنچه تو گفت: خالد گفت. فرستم يم
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ها خوبتر و  ياز خون روم يچ خونيه هكده يم و به ما خبر رسيخون خوار هست
دان شده و جنگ يو قهرمانان وارد م آنگاه آن دو از هم جدا شدند. ستيگواراتر ن
  .شروع شد
ه كخاست  يماز آنان بر ييردند و صداهاكخود را بلند  يها بيها صل يروم

ق يدن تشويآنها آنان را به جنگ يها و علما و اسقف ،چون غرّش رعد و برق بود
ن يبه ا يركه هرگز لشكسلح بودند ماد و چنان يها چنان ز يو روم ند،ردك يم

ها حمله  يصدا بر روم يكو ها همه با هم  ه نشده بود، اما مسلمانديصورت د
 يروزين جنگ با پيفرار گذاشتند و ا بهست خوردند و پا كها ش يو رومردند ك

  .ديان رسين به پايمسلم
  

  : ها يش قهرمانينما

امبر يمن در چند جا با پ: ستاد و گفتيا كرمويجهل در جنگ  يرمه بن ابكع
بر  يسكه چه كنم؟ سپس صدا زد ك يش شما فرار ميوز از پام و امر دهيجنگ ص
عت يزور با او باألو ضرار بن بن هشام حارث الش يند، عموك يعت ميب منن با دمر
ن را به همراه داشتند و جنگ يسواران مسلم اسبآنها چهار صد نفر از  ندردك
ن يو مؤرخ، شته شدندكاز آنها  ياريه بسكنيش گذاشتند تا ايبه نما يار سختيبس

شان ين افتاده بودند آب خواستند و برايشدند و به زم يزخم يه آنها وقتكاند  نوشته
گفت آب  يداد و م يح ميش را بر خود ترج)ديني( برادر يكآورده شد، اما هر آب 

ها  و مسلمان. ندديآب ننوشيك از آنان چ يمردند و ه همهه كنيد تا ايرا به او بده
ردند و نصف آن را مسجد كم يو آن را به دو قسمت تقس وحنا را گرفتندي يسايلك
ن مسجد امروزه يو ا ،گذاشتند يسا باقيلكگر آن را به صورت يردند و نصف دك

  .شود يده ميجامع دمشق نام
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  : وفات ابوبكر 
  

در جمادي اآلخره سال سيزدهم هجري ابوبكر بيمار شد بيماري كه به مرگ او 

المؤمنين عايشه كه در كنار او  دن قرار گرفته بود دخترش امو وقتي در آستانه مر. انجاميد
   :بود گفت

ÐÛa@ åÇ@ õaŠrÛa@ Ìí@ bß@ ÚŠàÈÛ@
@ @

@g‰†–Ûa@ bèi@ Öb™ë@ bßìí@ ouŠ’y@ ‡@
@ @

اي نخواهد  رسد فايده به جانت سوگند كه ثروت وقتي زندگي به آخرين رمق مي
  .داشت

%!™ôNu﴿: نگفتيچرا : ابوبكر چشمانش را باز كرد و با نگاهي به او گفت ỳ uρ äοtõ3y™ 

ÏNöθ yϑ ø9$# Èd,ptø: $$ Î/ ( y7Ï9≡sŒ $ tΒ |MΨ ä. çμ÷ΖÏΒ ß‰‹ÏtrB﴾N )19: ق.(  
اين همان :) شود و به انسان گفته مى(رسد  و سرانجام، سكرات مرگ بحق فرامى«

و به ابوبكر گفته شد آيا برايت طبيب را نياوريم؟  .»گريختى چيزى است كه تو از آن مى
منظورش (دهم  خواهم انجام مي من آنچه مي: ب مرا ديده است و به من گفتطبي: گفت

و آنگاه ابوبكر جان به جان آفرين تسليم كرد و اين دنيا را ). اين بود كه طبيب خداست
ها و زمين است ترك گفت چنان پيامبر  به سوي بهشتي كه پهناي آن به اندازه آسمان

  .خاك سپرده شدبه  صر كنار پيامبر د او را مژده داده بود، و ابوبكر  ص
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  :)يهجر )۲۳(تا  )۱۳(از ( ن عمر بن خطابير المؤمنيخالفت ام

  
افت يوفات   ركافت، سپس ابوبيدو سال و سه ماه ادامه   ركخالفت ابوب

  . ردندكعت يعمر گذاشت و مردم با او ب يو خالفت را او بعد از خودش برا
د از يد يبه عهده گرفتن خالفت م ين فرد برايتر ستهيشاعمر را   ركابوب

خالفت را به   خطابالرد، و عمر بن كن يين خود تعيرو او را به عنوان جانش نيا
 يها ن ساليباتريرد و دوران خالفت او زكعهده گرفت، او مدت ده سال خالفت 

  .شوند يمحسوب م  ركو ابوب ص امبريعمر اسالم بعد از دوران پ
ن روم بودند عمر خالفت ير سهمگكار با لشيكن مشغول پيه مسلمك يماندر ز

روز شدند و دمشق و حمص و يه پكن معريها در ا را به عهده گرفت، مسلمان
ت يه فتح بكبزرگ را  يروزيردند و بعد از آن پكن را فتح ين و اجناديقنسر

  .آوردندالمقدس بود به دست 
پرداختند، سپس  يبه گشت و گذار من روم يها به دلخواه در سرزم مسلمان
وقاص به  يرد و سعد بن ابكمصر رفت و آن را فتح  يعاص به سوالعمرو بن 

و  ،ن آنها شدين فارس رهسپار شد و وارد سرزميسرزم يسمت مشرق به سو
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 يبه فرمانده هيسبعد از آن جنگ بزرگ قاد. ردكل يرا به آنها تحم يبزرگ يها انيز
سرنوشت ساز بود، سپس  يها از جنگ يكيه كفت وقاص در گر يسعد بن اب

  .به دست آوردند يادين فتوحات زيخراسان فتح شد، و در دوران عمر مسلم

را ت فرمانداران ياو از وضع ،ان بوديو وال نعمر به شدت مراقب فرماندها
و محمد بن مسلمه فرستاده عمر  ،گرفت يماز مردم و خبر آنها را  ،ردك يجستجو م

  .رفت يت فرمانداران ميمطلع شدن از وضع يه براكبود 
او به بزرگان  ،نه بوديت مديب امندار بود و به شدت مواظيها ب عمر شب

نه يخواست تا در مد يرون بروند و از آنها مينه بيه از مدكداد  ياصحاب اجازه نم
، عمر چنان عدالت را اجرا 1ش مشوره دهنديارهاكبمانند و او را در مورد  يباق
خواب  ير درختين زير المؤمنيه امكد ياو را د يسرك هفرستاد يه وقتكد رك يم

  .يا دهيو راحت خواب يمن هستين ايبنابرا يا ومت نمودهكعادالنه ح: است گفت
: م او گفتيش عمر نشسته بوديپ: ه گفتكت است يمان روايالفه بن ياز حذ

آورد به  يا موج مياج دره چون اموك يا امبر را در مورد فتنهياز شما گفته پ يكدام ك
ه كهست  يان تو و او دريندارد و م ياركآن فتنه با تو : فه گفتياد دارد؟ حذي

  .بسته است
  شود؟ يا باز ميشود  يسته مكا در شيآ: عمر گفت

پس هرگز بسته نخواهد : عمر گفت. سته خواهد شدكه شكبل ،نه: فه گفتيحذ
  .، هرگز بسته نخواهد شدبله: فه گفتيشد، حذ

  دانست؟ يا عمر در را ميآ: فه گفته شديه حذب

_____________________________ 
 .و بعد از آن 3/21اريخ االسالمی الت −١
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آن در : فه گفته شديست، به حذيه اشتباه نكگفتم  يثيبله من به او حد: گفت
  .1عمر است: ست؟ گفتكي

ه ابو لؤلؤ كشته شدن عمر بود كسته شدن آن كن در خود عمر بود و شيپس ا
  .او را به قتل رساندـ خدا او را زشت كند ـ  يمجوس
  

  : نسب عمر

اح بن عبداهللا بن قرط بن رزاح يبن ر يل بن عبدالعزيخطاب بن نفالاو عمر بن 
  . ش استيو فهر همان قر ،، است2بن غالب بن فهر يعب بن لؤكبن  يبن عد

  :اسالم او

  .3ميا عمر مسلمان شده همواره ما با قدرت بوده ياز وقت: گفت  ابن مسعود
  

  : ص امبريهمراه با پ

تخت گذاشتند مردم او را  يرا رو 4عمر: ه گفتكاست ت يروا ماز ابن عباس 
رده شود و من كه او بلند كردند قبل از آن ك يدعا مش يگرفتند و برا يبه آغوش م

: گفت يه مكرد كتوجه مرا به خود جلب  يانشان بودم ناگهان سخن مرديز در مين
ان من چون عمل تو به مالقات خدا بروم، سوگند به خدا گم يدوست دارم با عمل

امبر ياد از پيار و دوستت همراه گرداند، و زيه خداوند تو را با دو تا كن است يا

_____________________________ 
 .231ومسلم كتاب االيامن . 7096التی متوج كموج البحر حديث  ةبخاری كتاب الفتن باب الفتن −١
 .1/190ابی نعيم  ةالصحاب ةمعرف −٢
 ).مرتجم. (عمر در سال ششم بعثت بعد از آن كه چهل مرد و ده زن مسلامن شده بودند, مسلامن شد −٣
 .3684باب مناقب عمر بخاری  −٤
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 ،مير و عمر وارد شدكم، من و ابوبير و عمر رفتكمن و ابوب«: گفت يه مكدم يشن يم
  . بود  طالب يبن اب يو آن مرد عل. 1»ميرون آمدير و عمر بكو من و ابوب

  

  : فضائل

در «: فرمود ص امبر خدايپ: ه گفتكت است يروا  رهياز ابو هر - 1
آنها به  ييزهايشده و چ يه به آنها الهام مكاند  بوده يش از شما مردمانيپ يها امت

  .2باشد او عمر است يسكن ياگر در امت من چن ،شده است يگفته م
ه كم ينشسته بود ص امبريش پيپ: ه گفتكت است يروا رهياز ابو هر - 2
رد يگ يوضو م ياخكنار كدر  يه در بهشت هستم و زنكدم يدر خواب د: گفت
اخ از آن عمر است، آنگاه كن ياست؟ به من گفته شد ا يسكاخ از چه كن يگفتم ا

ا يآ: رد و گفتكه يآنگاه عمر گر. ن به عقب برگشتميرت عمر افتادم بنابراياد غيبه 
  .3»ديآ يرتم در برابر تو به جوش ميغ

حد وه اُك يباال ص امبريپ: ه گفتكست ت ايروا  كاز انس بن مال - 3
امبر با يان خورد پكوه تكر و عمر و عثمان با او همراه بودند آنگاه كرفت و ابوب

 يقيو صد يامبريست مگر پيتو ن يحد استوار باش باالاُ يش بر آن زد و گفت ايپا
  .4»ديو دو شه

_____________________________ 
 .ابو لؤلؤ جموسی عمر را كشته بودبعد از آن بود كه  −١
 .3689مناقب عمر  , كتاب فضائل الصحابة, باببخاری −٢
 .2398 , كتاب فضائل الصحابة, حديثمسلم 3689حديث  , كتاب فضائل الصحابة, باب مناقب عمربخاری −٣
 .2394 سابق حديث منبع مسلم و , 3679 , منبع سابق حديثبخاری −٤
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: تبه عمر گف صامبر يپ: ه گفتكت است يروا  وقاص ياز سعد بن اب - 4
چ يطان تو را در هيه جانم در دست اوست شك يسكسوگند به  !پسر خطاب ىا

  .1رديگ يش ميگر را در پيد يه راهكند مگر آن يب ينم يراه
  

    عمر يارهاكن يمهمتر

  .يهجر )14(محرم سال  فتح قادسيه در
  

 يبن اب ين عليند بنابراكت كم گرفت خودش در جنگ عراق شريعمر تصم
رد، عبداهللا بن عوف به او كن خود انتخاب ينه بعنوان جانشيرا در مد  طالب

ن يف شوند و نظر من ايمسلمانها در همه جا ضع يشته شوكترسم اگر  يگفت م
، آن گاه عمر و يگر را بفرستيد يو فرد يو مرد ينه باز گرديه تو به مدكاست 

ظر شما به ن: ردند، و عمر گفتكد ييگر اصحاب نظر عبدالرحمن بن عوف را تأيد
وقاص را،  ير قران سعد بن ابيم؟ عبدالرحمن بن عوف گفت شيرا بفرست يسكچه 

 )6000(ا ي يهزار نفر )4000( يركالخره سعد همراه با لشارد و بكعمر قبول 
ه پادشاهان كو عمر گفت سوگند به خدا . عراق رهسپار شد يبسو يهزار نفر

ه از سران كسعد دستور داد  دهم و به يعرب را در مقابل پادشاهان عجم قرار م
  . ه حضور بهم رساننديه در جنگ قادسكل بخواهد يقبا

نفر از اهل  )70(ت داشتند كاز اصحاب شرشتر يا بينفر  )313(ن جنگ يدر ا
ت كن جنگ مشارينفر از فرزندان اصحاب در ا )700(ن يو همچن ،بدر بودند

ان فرمانده خود انتخاب ه رستم را بعنوكردند كها همه اتفاق  يداشتند، و فارس
ل يف )33(رده او كت كشتر حريا بي يهزار نفر )80000( يركرستم با لش ،نندهك

ش او يگفتگو با رستم پ يبن عامر را برا يربع ،به همراه داشت، سعد يجنگ
_____________________________ 

 .3683 حديث , كتاب فضائل الصحابة, باب مناقب عمربخاری −١
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فاخر و گران بها و  يها مجلس رستم را با فرش اه يوارد شد و فارس يربع. فرستاد
مت را به يگران ق يها د و صدفيمروارآراسته بودند،  يشميابر يها ن و بالشيزر
ه كيت ييه تاج به سرش بود بر تخت طالك يرستم در حال ،ش گذاشته بودندينما

وتاه قامت ك يو اسب ير معمولپر و سيهنه و شمشك يها با لباس يزده بود، و ربع
از اسب  د آن گاهيها رس ه به گوشه فرشكاده نشد تا آن ياو از اسبش پ ،وارد شد

ه سالح و ذره به ك يست، و در حالب ها ن بالشياز ا يكياده شد و اسبش را به يپ
ها به او  آنها قرار گرفت، فارس يدر رو ين بر سرش بود روياله آهنكتن داشت و 
ه شما كبل ،ام امدهيش شما نين بگذار، او گفت من خودم پيات را به زم گفتند اسلحه

گرنه مانم و يش شما ميد پين صورت دوست داريه هماگر ب ،ديا ردهكرا دعوت ما 
 ييچون عصااش را  زهيه نك يد، او در حاليگردم، رستم گفت به او اجازه بده يبر م

 ،ردكگران بها را پاره  يها شتر فرشيب هزيبه دست خود گرفته بود، جلو آمد و سر ن
ا را فرستاده است تا خداوند م: گفت يد؟ ربعيا نجا آمدهيچرا به ا :ها به او گفتند آن

خدا سوق  يبندگ يرون آورده و بسويبندگان ب يه بخواهد از بندگكس را كهر 
ان او را يو از ستم اد ،مينكت يآن هدا يا او را به فراغنايدن يو از تنگنا ،ميده
ن ين خداوند ما را همراه با ديم، بنابراياوريعدالت اسالم ب يرده و بسوكرون يب

ن يس اكم، و هر يخدا فراخوان ياده است تا آنان را به سومردم فرست يخود بسو
س قبول كم، و هر يار او نداركبه  ياركم و يريپذ يند ما از او مكرا از ما قبول 

  . ميه به آنچه خدا وعده داده است برسكد تا آن يم جنگيند همواره با او خواهكن
ن يران اكمن ه باك يسانكخدا به : گفتند خدا به چه وعده داده است؟ گفت

شته كافران كه در جنگ با كو آنان  ،شته شود وعده بهشت داده استكبجنگند و 
 ديده يا فرصت ميدم آيتان را شن رستم گفت سخن. داده است يروزينشوند وعده پ

د به شما يد؟ گفت بله چند روز دوست دارينكر كم و شما هم فينكر كتا ما ف
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د تا يشتر فرصت دهيه بكنه بل :م گفترست ؟ا دو روزيروز و  يكم؟ يفرصت بده
ن يعادتش بر ا ص امبر مايگفت پ. مينكخود مشوره  يما با سران و صاحبان رأ

پس در  ،ش از سه روز فرصت دهديرا ب انآن ،با دشمن ييارويه به هنگام روكنبود 
ن، كز را انتخاب ياز سه چ يكين و بعد از سه روز كر كمورد خود و قومت ف

 يكها چون  اما مسلمان ،؟ گفت نهيفرمانده و رهبر آنها تو هستا يرستم گفت آ
ن آنان به عمل او يباالتر ،پناه دهد يسكن آنها به يتر انيپاهرگاه جسم هستند و 

ا يآن گاه رستم و سران قومش گرد هم آمدند رستم گفت آ. گذارند ياحترام م
ه كنيپناه به خدا از ا د؟ گفتنديا دهين مرد ديتر و بهتر از سخن ا ينون سخن قوكتا

 يها ا لباسيآ ينكرها ن سگ ين خود را به خاطر ايو د يابيش بين مرد گرايبه ا
ر و كه به فكد بلينكبر شما به لباس نگاه ن يوا :رستم گفت ؟يا دهياش را ند هنهك

دهند و  يت نمياهم كها به لباس و خورا ه عربكرا يد، زينكسخن و رفتار نگاه 
  .نندك يصب دفاع مفقط از شرافت و ن

 يا ه در عراق واقعهكار بزرگ بود يه رخداد بسيجنگ قادس: ديگو ير ميثكابن 
گر يهمد يه هر دو گروه رودرروك يو وقت ،تر از آن رخ نداده بود زيشگفت انگ

رده بود او كبود و بدنش ورم  )درد سياتيك( عرق النسا به ضيقرار گرفتند سعد مر
و آن را  ،ردك ير نگاه مكاش افتاده و به لش نهياو بر س هكبل ،توانست سوار شود ينم
  .1ار جنگ را به خالد بن عرفطه سپرده بودكنمود و  يت ميهدا

ردند و هر دو ك يق ميار تشويكپ يجنگ آغاز شد و فرماندهان سربازان را برا
با يبس ز ياز دلها در مروان اسالم به آزمون يدند و گروهيگروه بشدت با هم جنگ

ر يجر، قعقاع بن عمرو، الربك يعمرو بن معد(چون  يش گذاشتند افراديابه نم
جنگ سه ). يحه اسديطل، خطابالضرار بن  ،خالد بن عرفطه، يبجلعبداهللا البن 

_____________________________ 
 .7/44 ةوالنهاي ةالبداي −١
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 يردند و باد سختكل سواران را نابود يل و فين فيافت و مسلميشبانه روز ادامه 
ن هنگام يروز شدند در اين پيند و مسلمكها را از جا  مه فارسيدن گرفت و خيوز

ردند و كر ين او را دستگيند اما مسلمكب شد تا فرار كرستم شتابان سوار بر مر

  .شتندك
  : نياجناد

عاص همراه الها بود، عمرو بن مسرنوشت ساز با رو يها از جنگ يكين ياجناد
ها و فرماندهشان ارطبون  يروم يرد و از آن سوكت كن حرياجناد يرش بسوكلش
د گفت ارطبون روم را در يخطاب رساله خبر به عمر بن ك يوقت ،دندرون آميب

ن اقامت يعمرو در اجناد. شود يه چه مكند يبب ،ميا مقابل ارطبون عرب قرار داده
ن يببرد و همچن يتوانست به نقطة ضعف ارطبون پ يه نمك يد در حاليگز

م ين تصميند بنابراكانع ه او را قكاورند ياو ب يبرا يتوانستند اطالعات يها نم فرستاده
ت ارطبون بعنوان فرستاده يافتن از وضعياطالع  يرو برا نيگرفت خودش برود، از ا

د و آن چه خواست به او گفت، يش او رفت و سخنان او را شنيعاص پالعمرو بن 
آهسته در گوشش گفت،  يزيرا صدا زد و چ يشد و نگاهبان كوكارطبون به او مش

شتن او را كدستور  هكنياه شده و يه او متوجه قضكرد كعاص احساس العمرو بن 
و من  يددير شما سخنان من را شنيام ين به ارطبون گفت ايبنابرا ،رده استكصادر 

ما را فرستاده  بن الخطاب ه عمركهستم  ياز ده نفر يكيدم، من يسخنان تو را شن
ست داشتم وم و من ديش باشيارهاكو شاهد  ،ميعاص همراه شوالعمرو بن با تا 
اورم تا آنها سخنان تو را بشنوند و تو سخنان آنها را يش تو را بيه آنها را پك

گر را صدا زد يد ياور سپس نگهبانيش من بيارطبون گفت بله برو آنها را پ. ديبشنو
از آن جا جان سالم بدر برد، و بعد  وآهسته در گوشش گفت و عمر يزيو چ

عاص بوده الآمده است خود عمرو بن ش او يه پك يسكه كارطبون متوجه شد 
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ها  ن مرد از همه عربيه اكسوگند به خدا  ،ب دادين مرد مرا فريو گفت ا ،است
ن را ين شروع شد و خداوند مسلميو بعد از آن جنگ اجناد. تر است كخطرنا

  .خت و آن جان پنهان شديگر) ت المقدسيب( ءايليروز گرداند و ارطبون به ايپ
  

  : ت المقدسيفتح ب

ه به ك يت المقدس رهسپار شد و وقتيب يم بسوالر اسكده به همراه لشيابو عب
ه كرد و چنان آنها را در تنگنا قرار داد كت المقدس را محاصره يد بيآن جا رس
ش آنها يپ  خطابالن عمر بن ير المومنيه امكن شرط يرفتند با ايصلح را پذ

د، و يهان بزرگ همانند خالد بن ولده فرمانديابو عبد يعمر به شام رس يوقت 1ديائيب
اده شد ابو ياده شد و عمر هم پيده پيان، به استقبال او رفتند ابو عبيسفأبي د بن يزي
ده را يابو عب يو اما عمر خواست پاها ،عمر را ببوسد يها ده خواست دستيعب

ز دست نگه داشت، آن گاه عمر يده دست نگه داشت و عمر نيببوسد آن گاه ابو عب
ه تا سه روز كنيت المقدس صلح نمود بشرط ايب نصاراىه با كرد تا آنك تكحر
ه كوارد مسجد شد  يند و عمر از همان درنكرون يت المقدس بيان را از بيروم
ت ياند او به هنگام ورود به ب گفته. وارد شده بود ءدر شب اسرا ص امبر خدايپ

ا را دو نماز صبح فر ،عت نماز در محراب داود خواندكگفت و دو ر يكالمقدس لب
رد كرا خواند و سجده ) ص(عت اول سورهكن اداء نمود و در ريدر آن جا با مسلم

با را خواند پس  )لياسرائ يبن(عت دوم سوره كردند و در ركز سجده ين نيو مسلم
ه مسجد را از كرد كشنهاد يعب به او پكعب احبار به محل صخره آمد ك ييراهنما
سپس مسجد را  ،ديا ردهكت مشابهت يهودين يفت با دعمر گ سر قرار دهد،پشت 

 –ند يگو يم يه آن را امروز عمرك ييجا –ت المقدس قرار داد يدر جانب قبله ب
رد و ك يصخره را از آن دور م يها كسپس عمر چادرش را پهن نمود و خا

_____________________________ 
 .7/57 ةوالنهاي ةالبداي −١
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ه يرد تا بقكها را مأمور  يروم(ردند و بعد كار را كن يز همراه او همين نيمسلم
ه قبله كرده بودند چون ك يدان ها صخره را زباله يرا رومينند، و زكها را دور  كخا
صخره  يخود را رو يها پارچه آلوده به خون عادت ماهانگ ان بود، و زنيهودي

ان قبر يهوديرا يرند زيان انتقام بگيهوديار از كن يخواستند با ا يها م انداختند آن يم
دان قرار داده بودند و به  ختند به عنوان زبالهيوبه دار آ يسيع يه به جاكرا  يسك
ن اسم به يود و اش يده مينام )دان زباله(مامهختن آن فرد قين خاطر محل به دار آويا
  .شد يرده بودند اطالق مكبناء آن جا  نصارىه ك ييسايلك

  
    ه۱۷ر شدن هرمزان سال يفتح تستر و السوس و اس

 يكها را تحر رد پادشاه فارس فارسزدگيه كن واقعه آن بود يا يسبب اصل
ه و يه بعد از جنگ قادسكرا  يها مانيه آنها پكها بجنگد تا آن  رد تا با عربك يم
ه با كگر عهد بستند يو با همد ،ستندكبسته بودند ش كوچك يها گر جنگيد

وقاص  يد به سعد بن ابيخطاب رسالبه عمر بن خبر ه ك ين بجنگد، وقتيمسلم
نعمان بن مقرن را  ،به اهواز در مقابل هرمزان بفرستند، سعد يركه لشكدستور داد 

د و ياو رفت و با او جنگ يد هرمزان بسويه به رامهرمز رسك يفرستاد نعمان وقت
ب او پرداختند يمسلمانان به تعق. ختيست خورد و به تستر گركباالخره هرمزان ش

آن  ،شته شدندكدو گروه  از هر ياديرده و تعداد زكجا محاصره   ه او را آنكتا آن 
تا دشمن را براء سوگند بخور بر پروردگارت  يگفتند ا 1به براءن يگاه مسلم

براء در آن . نكد يست بده و مرا شهكا آنان را شياو گفت بار خدا. ست دهدكش
آن گاه خداوند هرمزان و . شته بودكرا ان دشمن يش از صد نفر از جنگجويروز ب

_____________________________ 
دعا, او مهيشه پذيرفته شدند انس بن مالک گويد پيامرب خدا فرمود چه بسا افرادی كه موهايشان ژوليده و  −١

كند اما اگر سوگند بخورند كه خدايا چنني كند, خداوند  ه آهنا توجه نمیهايشان غبار آلود است و كسی ب لباس
 .با سند حسن 3854ترمذی . هنا استكند و براء بن مالک يكی از آ مهان كار را می
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 ياشعر يها از ابو موس از فارس ينگ آمدند و مردست داد و به تكقومش را ش
رد ك ييراهنما يين را به جايبه او امان داد، آن مرد مسلم يابوموس ،ردكطلب امان 

آب به شهر بود  يتوانستند وارد شهر شوند و آن جا ورود يجا م ه از آنك
ب شبانه ر به همراه آياز مردان دل يفرماندهان مردم را به آنجا فراخواندند و گروه

ن يمسلم ،شتد و درها را گشودندكدربانان آمدند و آنها را  يوارد شهر شدند و بسو
  .صبح بود يكن نزدير گفته و وارد شهر شدند و ايبكهم ت

ن نتوانستند نماز صبح يافت و مسلميد ادامه يجنگ شروع شد و تا طلوع خورش
م نماز صبح بود و د در فتح تستر حضور داشتم به هنگايگو يانس م. را بخوانند

د خواندند و آن نماز يمردم مشغول فتح شهر بودند و نماز را بعد از طلوع خورش
  .1تر از شتران سرخ مو است دهيم مورد پسنديبرا

رمردان به دنبال او آمدند او ياز دل يرد و گروهكقلعه فرار  يهرمزان بسو
رد و آن دو را كاصابت ه بن ثور أجزو م كبه براء بن مال يريرد و تك يم يراندازيت

  .در آورد ياز پا
د او را با يائيمن ب يس بسوكر به همراه دارم هر يو هرمزان به آنها گفت صد ت

 يبرا يد چه سودينكر يشته شدن صد نفر از شما مرا اسكر خواهم زد اگر بعد از يت
  . شما دارد

ا به د تا خودم ري؟ گفت به من امان بدهيخواه يها گفتند پس چه م مسلمان
تا او هر چه در مورد من د يخطاب ببرالش عمر بن ينم آن گاه مرا پكم يشما تسل

ش عمر بردند به خانه عمر ياو را پ يو وقت. رفتندين پذيمسلم. ندكم كبخواهد ح
هرمزان  ،ده استياهل خانه گفتند عمر در مسجد خواب ،ستين دند آنجايرفتند اما د
تا او را زدند  يم  ردند و آهسته حرفكه عمر اشار يجاست؟ آنها بسوكگفت عمر 

_____________________________ 
 .هضة احلصون, باب الصالة عند منابخاری كتاب اخلوف −١
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ه او نگهبان و كجا هستند؟ گفتند كهرمزان گفت نگهبانان و دربانان او . نندكدار نيب
  . دربان ندارد

عمر  ،ن هرمزان استيبه او گفتند ا ،دار شد و نشستيآنها ب يعمر از صدا

ه قبل از كترسم  يم: ؟ هرمزان گفتيردك ينكل چند بار عهد شيبه چه دل: گفت
آنگاه . ن بابت مترسياز ا: عمر گفت. ينم مرا به قتل برسانكه تو را با خبر كآن 

وان آب را به دست يد ليلرز يه مك يهرمزان آب خواست، آب آوردند او در حال
 يتا وقت: عمر گفت شته شوم،كنوشم  يه آب مك يدر حالترسم  يم: گرفت، و گفت

ن يوان آب را به زميآنگاه هرمزان ل. ندارد ارتكبه  يارك يسك يا دهيه آب ننوشك
. ديد و او را تشنه به قتل نرسانياوريش آب بيبرا: عمر گفت. ديانداخت و آب ننوش
شما : شم هرمزان گفتك يمن تو را م: عمر به او گفت. خورم يهرمزان گفت آب نم

: فتگ كانس بن مال ،ام دهيو هنوز آب ننوش يا آب بنوشم امان داده يمرا تا وقت
را امان  يسكانس من  يبر تو ا يوا: عمر گفت ،نير المؤمنيام يد ايگو يراست م

رد و به او كشته است؟ و آنگاه عمر رو به هرمزان كه مجزأه و براء را كدهم  يم
ه كخورم مگر آن  يب نمينون فركو ا ،يب داديسوگند به خدا مرا فر: گفت

چرا قبل : به هرمزان گفتند يقتو و. هرمزان مسلمان شدو آن وقت . يمسلمان شو
  .ر مسلمان شديند از ترس شمشيه بگوكدم يترس: گفت. ين مسلمان نشدياز ا

  
  :  ه ۱۸عام الرماده سال 

و  ين بر اثر قحط ساليه زمكده شد چون يآن عام الرماده نام ين سال برايا
 تا نه ماه ين قحط ساليو ا. اه شده بوديس خاكستررنگش چون  يمبود بارندگك

: عاص نوشت و گفتالدر بصره و به عمرو بن  يافت و عمر به ابوموسيادامه 
رون يبنماز طلب باران  يو مردم جهت ادا) دينك طلب بارانامت محمد  يبرا(

باران دعا طلب  يرا همراه خود برد تا برا ص امبريپ يعباس عمو ،رفت، و عمر
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ن زانو يواند، و سپس بر زمرد و نماز خكراد يا يوتاهك خطبهند، عباس بلند شد و ك
ا يم، بار خدايخواه يم كمكم و تنها از تو يپرست ميا فقط تو را يبار خدا: زد و گفت

ها  به خانه يباش، سپس برگشتند وقت يو از ما راض ،و بر ما رحم بفرما ز،امريما را ب
  .رها پر از آب شدنديها و آبگ گودال رسيدند

نزول باران دعا  يرون آمدند تا برايب عمر و عباس: ديگو يم  كانس بن مال
م به يشد يم يدچار قحط سال يامبر وقتيا در زمان پيبار خدا: نند، و عمر گفتك
امبر يپ يعمو يبه دعا كنيو ا) ردك يما دعا م يو او برا(م يشد يامبر متوسل ميپ

  .1ميشو يخود به تو متوسل م
  

  : جنگ نهادند

بودند و نعمان بن مقرن فرمانده آنان  هزار نفر )30(ها  ن جنگ مسلمانيدر ا
حه يطل. امدنديرون نين بيجنگ با مسلم يها در قلعه پناه گرفته و برا فارس. بود
نند و با كم تا آنها را محاصره يرا بفرست يه گروهكن است ينظر من ا: فتگ ياسد

ر به كن لشيرون آمدند ايآنها ب ينند و وقتك يكر شدند و آنها را تحريآنها درگ
د ير به ما رسكلش يزند وقتار بپردكن لشيب ايبه تعق يند و آنها وقتكما فرار  يسو

دهند  يبه خود راه نم يديم ترديا ست خوردهكه ما شكنيم آنگاه در اينكما هم فرار 
 يرون آمدند به سويب امالًكهمه  يد، و وقتنيآ ين موريبشان يها قلعه از يو همگ
مردم . ديصله نماين ما و آنها فيم تا خداوند بينك يار ميكم و با آنها پيگرد يآنها بر م

قعقاع بن عمرو فرستاد تا به  يرا به فرمانده يدند و نعمان گروهين نظر را پسنديا
رون آمدند از يدن بيجنگ يبراآنها  ينند و وقتكشهر بروند و دشمن را محاصره 

رون آمدند يشان بيها هها از قلع فارس يرد و وقتكن يقعقاع چن. نندكش آنها فرار يپ
مت دانستند و يها فرار آنها را غن ردند و عجمكقعقاع و همراهانش به عقب فرار 

_____________________________ 
 .1010حديث  , كتاب االستسقاء, باب سؤال اإلمام االستسقاءبخاری −١
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است و  يب آنها پرداختند و گفتند فرصت خوبيرد به تعقك ير مكحه فيه طلكچنان 
 كوچكن گروه ينماندند، آنها ا يها باق جز دربان يسكرون آمدند و در شهر يهمه ب
دند، نعمان بن مقرن آماده بود، مردم ير رسكه به لشكا آن ردند تكب يرا تعق

ه بعد از زوال كنند كخواستند با آنها بجنگند اما نعمان به آنها دستور داد تا صبر 
 امبريه پكآنگاه بجنگند چنان . شود ينازل م يروزيرد و پيگ يدن ميه باد وزكآفتاب 
رون آمد صبح جمعه يها ب هاز قلع يه دشمن وقتكناگفته نماند . ردك ين ميچن ص
رد و او مرد كن نيه نعمان دستور حمله بدهد اما او چنكردند ك يمردم اصرار م. بود

رد و سپس بر اسب كن ادا يبعد از زوال آفتاب نماز را با مسلم –بود  ياستوار
ستاد و آنها را به صبر و يا يم ينار هر پرچم و گروهكاش سوار شد و  رهيسرخ ت

ر را گفتم آماده يبكن تياول يه وقتكن گفت يخت و به مسلميانگ يبر م يداريپا
ر سوم را يبكه تك يد و هنگاميامالً آماده شوكر دوم را گفتم يبكد و چون تيشو

ز يها ن ش برگشت، فارسيسپس نعمان به جا. دينكگفتم با تمام قدرت حمله 
ستاده ياجنگ  يبرا يا اد و به همه فشردهيز يها رده و در صفك يسخت آمادگ

چگاه يه هكبودند  يساز و برگ نظام ياد و دارايو آنها چنان تعدادشان ز. بودند
خاردار انداختند تا نتوانند فرار و  يها آنها پشت سر خود آهن. ده نشده بوديد

ان داد و مردم كر را گفت و پرچم را تيبكن تيآنگاه نعمان اول. نندك ينينش عقب
ان داد و كر دوم را گفت و پرچم را تيبكس تردن آماده شدند، سپكحمله  يبرا

ز بر يرد و مردم نكر سوم را گفت و حمله يبكامالً آماده شدند سپس تكمردم 
به  يردند و چنان جنگكآسا حمله  ور شدند و نعمان و افرادش برق ن حملهكيمشر
روز ين را پيت خداوند مسلميده نشده بود و در نهاير آن ديه نظكش گذاشتند ينما
  .اندگرد
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  :  ه ۲۱د يوفات خالد بن ول
  

ام  ردهكت كشر ياديز يها در جنگ: ه بر بستر مرگ بود گفتك يخالد در حال
بر آن  هزير و نياز زخم شمش يه اثركست مگر آن ين ييچ جايو در بدن من ه

رم، بزدالن آرام يم يبستر خودم م يرو يعينون مانند شتر به مرگ طبكو ا. است
  .ابندين

شدم  يمژده داده م يا به فرزنديردم ك يم يعروس ياگر شب: فتن گيو همچن
خوشحال در شبى سرد صبح كنم، ه از مالقات با دشمن كشدم  يچنان خوشحال نم

  .مشد يم
  

   :شهادت عمر
  

مشغول  امير المؤمنين عمر به خطاب به دست ابو لؤلؤ مجوسي كشته شد، عمر 
و ضربه به او زد، و عمر وقتي قاتلش را نماز صبح بود كه ابو لؤلؤ با خنجري مسموم د

ام كه روز قيامت  گويم كه به دست مسلماني كشته نشده خدا سپاس مي: شناخت گفت
  .ام اي برده سجده برايتبگويد كه برهاني بياورد و به خدا 
  
  
  

  : ه )۳۵(تا  )۲۳(از (  ن عثمان بن عفانير المؤمنيخالفت ام
  

  :يشور

رد و آنها عثمان بن كخالفت نامزد  يرا برا ضربه خورد شش نفر يعمر وقت
ر بن عوام، عبدالرحمن بن عوف و يداهللا، زبيطالب، طلحه بن عب يبن اب يعفان، عل
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رده كان يح خود بيرا در صح يداستان شور يوقاص، بودند، امام بخار يسعد بن اب
 رامون آن شده است رايپ ياديز يها ه بحث و مناقشهكة مهم ياست، و او دو قض

م، الحمدهللا ينكق يد تحقيه باكم ييگو يما م يرده است، پس وقتكان يما ب يبرا

 يبرام، و يقت است رهنمود شويم و به آنچه درست و حقينكق يم تحقيتوان يم
  . ميابيب يحيدرست و صح يها تيم روايتوان يم يياين قضايچن

نجا يه به اكنيرده تا اكان يب يطوالن يداستان  شته شدن عمركدر مورد  يبخار
خود  يبرا ينين و جانشكت ين وصير المؤمنيام يه به عمر گفته شد اكرسد  يم
 ينم افراديب يرا سزاوارتر نم يسكن افراد يار از اكن يا يبرا: عمر گفت. ن نماييتع
ر، طلحه، سعد و يزب ،عثمان، يبود، و آنها عل يو از آنها راض نمود امبر وفاتيه پك

  . نام بردن بن عوف را عبدالرحم
 يشود اما او در خالفت حق يعبداهللا بن عمر در جمع شما حاضر م: و گفت

د يسته است، و اگر به او نرسيد او شايو خالفت به سعد رس ييندارد، اگر فرمانروا
  . ردمكعزل ن يانتيخ اي يه من او را به خاطر ناتوانكد يد، و بدانيريبگ كمكاز او 

آمدند و عبدالرحمن گفت سه نفر را از  گرد هم ن ن وقت آن شش نفريدر ا
: و طلحه گفت. 1روم ينار مك يمن به نفع عل: ر گفتيزب. دينكان خود انتخاب يم

نار كمن به نفع عبدالرحمن بن عوف : و سعد گفت. روم ينار مكمن به نفع عثمان 
و سه نفر . نار رفتندكوقاص  ير و سعد بن ابينگونه سه نفر طلحه و زبيو ا. روم يم

ن طالب و عثمان و عبدالرحم يبن اب يعل يعنيماندند  يبه عنوان نامزد خالفت باق
ن يدام از شما دو نفر از اكهر : و عثمان گفت ين به علبن عوف، عبدالرحم

_____________________________ 
با علی دشمنی نداشته است, زيرا او پرس عمه علی صفيه بنت  دارد كه زبري  اين روايت حقيقت امر را بيان می −١

 .عبداملطلب بود و علی را برای خالفت نامزد كرد
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ه كگر آن را يدو نفر دم تا از يگذار يار را به او وا ميند ما اختك يريگ نارهكت يمسئول
  .ردندكوت كثمان سو ع يند آنگاه علكبهتر است انتخاب 

ه كسوگند به خدا  ؟ديگذار يانتخاب را به من وا م: ن بن عوف گفتعبدالرحم
  .نمكن شما را انتخاب يبر من الزم است تا بهتر

تو : را گرفت و گفت يكيبله، آن وقت عبدالرحمن دست : و عثمان گفتد يعل
به خدا سوگند  ، تو رايا شگام بودهيرفتن اسالم پيو در پذ يامبر هستيشاوند پيخو
و اگر عثمان را به  ،ينكردم عدالت كر انتخاب يه اگر تو را به عنوان امكدهم  يم

ش عثمان رفت و يسپس پ. ينكردم از او اطاعت كفه انتخاب ير و خليعنوان ام
: گفت ،عبدالرحمن از آن دو عهد گرفت يو وقت. ها را به او گفت ن حرفيهم

عت يز با عثمان بين يو عل ،ردكعت يثمان بو با ع ،نكعثمان دست خود را بلند 
  .1ردندكعت ينمود و اهل خانه آمدند و با او ب

  .آمده است يح بخاريه در صحكچنان   عثمان عت بايت بين بود روايا
ن بن عبدالرحمه كح آمده است يت صحيه در رواكدارد  يگريالت ديو تفص

چ يسوگند به خدا ه: فتد و گيپرس يعوف سه روز نشست و از مهاجران و انصار م
دم يام، و د دهيام مگر از آنها پرس انصار و مهاجران را نگذاشته يها از خانه يا خانه

  .2دهند يرا با عثمان برابر قرار نم يسكچ ينها هآه ك
ه عبدالرحمن بعد از عهد گرفتن از كعت نشد و بليبالفاصله با عثمان ب يعني

ه نمود و بعد از آن عثمان را انتخاب رد و مشوركتا سه روز صبر  يعثمان و عل
ند به يگو ياصحاب سخن م و زندگى اتيه از حك يديجد يابهتاكمتأسفانه . ردك

_____________________________ 
 .3700 ةباب قصة البيع –بخاری كتاب فضائل الصحابه  −١
 .7207بخار كتاب االحكام باب كيف يبايع االمام الناس حديث  −٢
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 يخ طبريه در تاركن ابو مخنف را يت دروغيروانند و ك يتوجه نم يت بخاريروا
  : ابو مخنفت يمتن روا كنيدارند، و ا يان ميآمده است ب

ن يرا به عنوان جانش يسك: به او گفتندخطاب ضربه خورد، العمر بن  يوقت

ده بن جراح ينم؟ اگر ابو عبكن خود يرا جانش يسكچه : ن، گفتكخود انتخاب 
گفتم  يد ميپرس يردم، و اگر پروردگارم از من مك ين خود ميبود او را جانش يزنده م
 ين امت است، و اگر سالم موالين ايده اميگفت ابو عب يه مكدم يامبرت شنياز پ
د يپرس يردم، اگر پروردگارم از من مك ين خود ميبود او را جانش يفه زنده ميحذ
  . سالم به شدت خدا را دوست دارد: گفت يه مكدم يامبرت شنيگفتم از پ يم

ن، گفت خداوند تو را كن خود يعبداهللا بن عمر را جانش: به او گفت يمرد
بر  ي، واير خدا نگفتن سخن را به خاطيه اكند، سوگند به خدا كشد و نابودت كب

ه نتوانست زنش را طالق كنم كن خود انتخاب يرا به عنوان جانش يتو چگونه مرد
ن يا يسكام  ه از خانوادهكستم يمند ن م، عالقهيتان نداريارهاكدر  يا هيدهد، ما سهم

و  ،ميا مند شده بوده است از آن بهره يريار خوب و خكاگر رد، يار را به عهده بگك
نفر از آنها  يكه كاست  يافكخاندان عمر  يشود، برا يوده از ما دور مب ياگر شرّ

رد، من خودم را به ير سؤال قرار بگيبازخواست شود و در مورد امت محمد ز
رده باشم و نه ك يام، و اگر نه گناه ردهكام را محروم  ام و خانواده زحمت انداخته

ن خود قرار يرا جانش يسك د اگرينكبه من برسد خوشبتخت هستم، و نگاه  يپاداش
 ىسكه از من بهتر بوده است، و اگر كرده كن يين تعيخودش جانش يبرا يسكدهم 

ه از كرده كن نيين تعيخودش جانش يبرا يسك ،نمكن نيين تعيجانشرا به عنوان 
  .ندك ين خود را نابود نميمن بهتر بوده است، و خداوند هرگز د

ت را يو مسئول يگفت يم يزيدند و گفتند چرون رفتند و دوباره آميآنگاه مردم ب
ر كه فكم گرفتم يبعد از آنچه به شما گفتم تصم: بهتر بود، گفت يسپرد يم يسكبه 
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تر است  ستهيتان شا ه از همهكاز شما بسپارم  يبر شما را به فرد يينم و فرمانرواك
 هوش شدم ويرد، بكاشاره  يعل يو به سو ،دهد يحق سوق م يوسه شما را به ك

اشته بود و كآن را ه خودش درختان كشد  يوارد باغ يه مردكدم يدر خواب د
ه كداشت، دانستم  يد و با خودش بر ميچ يده را ميتر و تازه و رس يها وهيم

ات و بعد از مرگ هم يه در حال حكاهم خو يرد، پس نميگ يخداوند جان عمر را م
فرمود آنها از اهل  ص امبريه پك ين گروهيت به عهدة من باشد، از ايمسئول

ل از همان گروه يد بن عمرو بن نفيد بن زيد، سعينكاز انتخاب  يكيبهشت هستند 
ه كو عثمان  يگر عليشش نفر د ينم، ولك ياست اما او را در امر خالفت داخل نم

 ص امبريپ يها يين و سعد داندان عبد مناف هستند، و عبدالرحمهر دو از فرز
داهللا يش است و طلحه بن عبا هامبر و پسر عميپ يم حوارر بن عوايباشند، و زب يم

ر يرا به عنوان ام يسك يد، و وقتينكرا انتخاب  يكينها ياست از ا يو خوب يكمرد ن
 يد و اگر به فرديده ياريد و او را ينكت ياز او حما يد به خوبيردكفه قبول يو خل

  .ديسپرد امانت را به او باز گردان ياز شما امانت
: گفت يعل. با آنها همراه مباش: گفت يرون رفتند و عباس به عليمردم بآنگاه 

صبح . ديد يخواه ينديز ناخوشايپس چ: عباس گفت. اختالف را دوست ندارم
ر بن عوام را فرا يو سعد و عبدالرحمن بن عوف و زب يعثمان و عل ،گر عمريروز د

د از يد، و بايمردم هسته شما سران و فرماندهان كدم يردم و دكر كف: خواند و گفت
ه از شما كافت يوفات  يدر حال ص امبريرد، و پيخالفت را به عهده بگ يسكشما 
ه شما باشند يعله مردم كنيد از اينك يداريد و پايبود، اگر شما درست باش يراض

د و ينكگر اختالف يه با همدكن است يترسم ا يه آنچه از آن مكم ندارم، و بليب
شه اجازه يد و از عايشوند، پس بلند شو يتالف و تفرقه مآنگاه مردم دچار اخ

ان خودتان ياز م ار يكيد و ينكگر مشوره يد و با همديد و وارد حجرة او شديريبگ
  .دينكانتخاب 
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د و آنگاه سرش ينيبنش آن يكه نزدكد بليشه نرويداخل حجره عا: سپس گفت
  .ردك يم يزير و بدنش خونرا گذاشت، 

شان بلند شد و يگر آهسته حرف زدند سپس صدايديكا آنها وارد شدند و ب

رده است، با كن هنوز وفات نير المؤمنيسبحان اهللا ام: عبدالرحمن بن عمر گفت
ردم تا سه روز با هم من م يوقتد يبرو: دار شد و گفتيعبدالرحمن عمر ب يصدا

د يبا نماز مردم باشد و روز چهارم حتماً شيب پين سه روز صهيد و در اينكمشوره 
د، و عبداهللا بن عمر به عنوان مشاور در جمع شما يداشته باش يا فهير و خليام

 يكابد اما حق انتخاب شدن را ندارد، و طلحه در امر خالفت شريحضور ب
ن سه يد و اگر اينكن سه روز آمد او را در جمع خود حاضر يشماست اگر در ا

ت قانع يمسئول يسكد چه ينكارتان را بكامده بود پس يروز گذشت و هنوز او ن
من و او ان شاء اهللا : وقاص گفت يرد؟ سعد بن ابيگ يردن طلحه را به عهده مك

برم  يند ان شاء اهللا، و گمان نمكدوارم مخالفت نيام: ند، عمر گفتك يمخالفت نم
عثمان اگر . رديامر خالفت را به عهده بگ يسكو عثمان  ين دو مرد علير از ايغ
شاد و خوش طبع  يفه شود مرديخل يرم خواست و اگر علن يفه شود مرديخل

  . دهد يحق م ياست، و بهتر مردم را به سو
د ير قرار نداديسته آن است، و اگر او را امياو شاد ير قرار دهيو اگر سعد را ام

ردم، كعزل ن يانتيا خيرا من او را به خاطر ضعف يرد زيبگ كمكو ر از ايه امكد يبا
اوست، سخن او را  يراهنما ياست، و مدد اله يمرد عاقل ن بن عوفو عبدالرحم

له يابا طلحه خداوند اسالم را بوس يا: گفت يطلحه انصار يابو به . دينكگوش 
ن كن گروه را وادار ين و اكشما عزت و قدرت داد، پنجاه نفر از انصار را انتخاب 

  .نندكان خود انتخاب يرا از م يكيتا 
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ن تا كن گروه را جمع يد ايمرا در قبر گذاشت يوقت: سود گفتألو به مقداد بن ا
نماز مردم  شيتا سه روز پ: ب گفتيو به صه. نندكان خود را انتخاب ياز م يمرد

ن بن عوف و طلحه را اگر آمد الرحمر و سعد و عبديو عثمان و زب يو علباش، 
ن خالفت ن اما او حق به عهد گرفتكاور و عبداهللا بن عمر را در جمع آنها حاضر يب

ر يرا به عنوان ام ياگر پنج تا به اتفاق مردست يسرشان با يرا ندارد، و آنگاه باال
  .نكر سر او را از تنش جدا يرد با شمشكمخالفت  يكيرد و كقبول 

رفتند گردن يگر نپذيرا انتخاب نمودند و دو نفر د يكيردند و كو اگر چهار تا اتفاق 
گر را يد يسكگر يردند و سه نفر دكر يرا ام يمرداگر سه نفر از آنها . آن دو را بزن

ه انتخاب كرا  يد، و او هر گروهيردند، آنگاه عبداهللا بن عمر را داور قرار دهكانتخاب 
عبداهللا  ينند، اگر آنها داوركر انتخاب يرا به عنوان ام يسكان خود يرد همان گروه از مك

اگر گران يد و ،بن عوف با آنهاست ه عبدالرحمنكد يباش يسانكرفتند با يبن عمر را نپذ
  .1ديشكند را بياند مخالفت نما ردهكخواستند با آنچه مردم بر آن اتفاق 

ن اصحاب يختن خون اير  چگونه عمر! سبحان اهللا: ميگو يم) مولف(من 
وقاص  ين بن عوف و سعد بن ابر و عبدالرحميو عثمان و طلحه و زب يبزرگ عل
 ص امبر خدايه پكهستند  ينها قوميا: ديگو يه او مكداند، و حال آن  يرا حالل م

ت مشخص است، سپس چه يبود، پس دروغ بودن روا يافت و از آنها راضيوفات 
نها را به قتل برساند او را يا اگر ايند؟ و آكن دستور را اجرا يتواند ا يم يسك
  .است يدروغ و ساختگ يتين روايه چنكست ين يديگذارند؟ ترد يم

  : حيت صحيروابازگشت به 
از همه  مر و عمر كردند، و او بعد از ابوبكعت يمردم به اتفاق با عثمان ب

 ص امبر خدايما بعد از پ: ديگو يم م اصحاب برتر و افضل است، چون ابن عمر

_____________________________ 
 .3/292تاريخ طربی  −١
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م، و سپس عمر و سپس عثمان را از همه يداد ير برابر قرار نمكرا با ابوب يسكچ يه
  .1ميشمرد يگر برتر نميديكامبر را از يپه اصحاب يم، و بقيدانست يبرتر م

  .2ردك يد اما اعتراض نميشن يامبر ميپ: ه او گفتكآمده است  يت طبريو در روا

ت امر را به يما مسئول: ديگو يعت با عثمان ميو عبداهللا بن مسعود در مورد ب
  .3است يبرتر يه داراكم يا سپرده يسك

 يامام دار قطنو امام احمد و  يانيسختالم يتم يوب بن ابين امام ايبنابرا
رده كر ين و انصار را تحقيد مهاجرداررا بر عثمان مقدم  يس علكهر : دنيگو يم

انصار و مهاجران  يها از خانه يا چ خانهيه: چون عبدالرحمن بن عوف گفت. است
را با عثمان  يسكه كدم يرا ند يسكچ يو ه ،ام ه وارد آن شدهكام مگر آن  را نگذاشته

  .شمردند يرا برتر م  همه عثمان. قرار دهدبرابر 
همه : ديگو يامام احمد بن حنبل م. ردندكعت يب  و همه با عثمان بن عفّان

  .4تر بود مكعت همه محيعت او از بيردند و بكعت يبه اجماع با عثمان ب
  

  : نام و نسب او

و  ه بن عبد شمس بن عبد مناف است،يالعاص بن ام ياو عثمان بن عفان بن اب
ز بن يركبنت  يوندد، و مادرش ارويپ يم ص امبريدر عبد مناف نسبش با نسب پ

  .5است ص امبريم بنت عبدالمطلب عمه پكيعه است، و مادربزرگش ام حيرب
_____________________________ 

 .3697باب مناقب عثامن حديث  –بخاری كتاب فضائل الصحابه  −١
و آلبانی سند آن را  553والسنه, ابن ابی عاصم  398خالل ص  ةالسن – 12/13132معجم الطربانی الكبري  −٢

 .صحيح دانسته است
 .320خالل ص  ةالسن −٣
 .منبع سابق −٤
 .1/235 ةالصحاب ةمعرف −٥



 

 ٨٠

ƒí‰bnÛa@åß@òjÔy@@ 80 

لثوم كه و ام يرق ص امبريدختر پدو ه با كن است چون يالنور يلقب او ذ
  .1ردكازدواج 
ر كبه دست ابوبدر اسالم اش ابو عبداهللا و ابو عمر است، او در ص هينك
  .ردكنه هجرت ي، به حبشه و بعد به مد2مسلمان شد  قيصد

ر و عمر مقدم بدارد كرا بر ابوب يس علكه هر كن است يده اهل سنت ايعق
رده كد اشتباه يرا بر عثمان مقدم نما يس علكگمراه و بدعت گذار است، و هر 

از  يدانند، گر چه بعض يرا گمراه و اهل بدعت نم يسكن يو اهل سنت چن ،است
ان ياند، و ب را بر عثمان مقدم بدارد سخن گفته يه علك يسكه يعلما به شدت عل

ه اصحاب به كند ك ير مكرا بر عثمان مقدم بداند او ف يس علكهر  :هكاند  داشته
فه يمقدم داشته و به عنوان خل يه آنها عثمان را بر علكاند چون  ردهكانت يامانت خ
  .ندردكانتخاب 

  
  :لتيفض

 )10(انجام شد و دوران خالفت او  ياديدر دوران خالفت عثمان فتوحات ز
ها قلمرو اسالم  ن ساليا يها بودند، و در ط ن ساليد و از بهتريشكسال طول 

ق يه به جنگ قبرص رفت، و عمر جنگ از طرين سالها معاويافت، و در ايگسترش 
ابل و كجان و ارمنستان و يداد، و آذربا رده بود و عثمان به آن اجازهكا را منع يدر

در زمان او رخ  يدر خالف او فتح شدند و جنگ بزرگ ذات الصوار... سجستان و 
  .داد

ن توسعة در زمان يو مسجد الحرام را توسعه داد، و بزرگتر يعثمان مسجد النب
  .انجام گرفت  خالفت راشده در دوران عثمان بن عفان

_____________________________ 
 .2/245 نبع سابقم −١
 .2/455اإلصابة  −٢
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عسره را آماده الر كلش ص امبريپ يوقت: ديگو يعبدالرحمن بن سمره م - 1
د يگو يخت، او ميامبر رينارها را در دامن پين دينار آمد و ايرد عثمان با هزار دك يم
عفان بعد از امروز هر  رپس. گفت يرد و مك ير و رو مينارها را زين ديا ص امبريپ

  .1ردك راركن جمله را تيو چند بار ا ،رساند ينم يانيند به او زكب يارك
 ص امبريپرا زد،  صعثمان در پيامبر : گويد مي ـ ابوموسى األشعري  2
  .2ديآ يش ميه پك يين و او را به بهشت مژده بده به خاطر بالكدر را باز : فرمود
وه ك ير و عمر و عثمان باالكبه همراه ابوب ص امبريپ: ديگو يم  انس - 3

تو  يحد آرام باش باالاُ: رمودف صامبر يان خورد، پكد و تيوه لرزكحد رفت اُ
  .3ديو دو شه يقيامبر و صديست مگر پين

نون كا: ما آمد و گفت يبه سو ص امبريپ يروز: ديگو يم مابن عمر  - 4
فه ترازو ك يك دها دريلكها و ترازوها به من داده شدند، ديلكه كا يدم گويد

 ،شدتر  گينسنو امت من  ،گر آن گذاشته شديفة دكگذاشته شدند و امت من در 
را آوردند و گذاشتند و و سپس عمر  ،تر شد نيند از آنها سنگر را گذاشتكسپس ابوب

به  يتر شد، مرد نيسپس عثمان را آوردند و گذاشتند و او سنگ ،شدتر  سنگيناو 
ه خودتان را قرار كد يهست ييشما جا: م گفتيجا هستكامبر گفت پس ما يپ

  .4ديا داده

_____________________________ 
آن را روايت كرده است و يكی از راويان آن كثري بن ابی كثري موالی عبدالرمحن بن سمره  5/63امام امحد در  −١

 .6064و آلبانی اين حديث را حسن دانسته است مشكاه املصابيح . ايست است كه خود ناشناخته
 .2403مسلم كتاب فضائل الصحابه حديث , و3695بخاری باب مناقب عثامن حديث  −٢
 .در فضائل عمر ختريج آن بيان شد −٣
و يكی از راويان آن عبيداهللا بن مروان است كه خود جمهولی . آن را روايت كرده است 2/76امحد در مسند  −٤

 .صحيح قرار داده است 5469وامحد شاكر در حديث . است
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 يه براك يه به اتفاقاتكن است يا ص رمبايقت نبوت پصدا يها از نشانه يكيو 
  .عثمان رخ خواهد داد خبر داد

ه كدم يشن ص امبر خداياز پ: ه گفتكت است يروا  عبكو از مره بن 
از  ين هنگام مرديهستند و در ا يكها نزد ه فتنهكرد او فرمود ك يان ميها را ب فتنه

ن مرد در آن يا: فرمود ص امبري، پخود را پوشانده بود يه با لباسكآن جا گذشت 
ه او كدم يآن مرد رفتم د يمن به سو: ديگو يعب مكت است، مرّه بن يروز بر هدا
  .1عثمان است
عثمان اگر  يا: فرمود ص امبر خدايپ: ه گفتكت است يروا كشه يو از عا
ه خدا كه تو لباست را كار را به تو سپرد و منافقان خواستند كن يا يخداوند روز

  .2اورين بيرونآن  يشكرون بيرده بكرا به تن تو  آن
او زمام  يرد، و وقتكومت كدوازده سال ح م خطابالعثمان بعد از عمر بن 

شته ك يومت را به دست گرفت هفتاد سال سن داشت و در هشتاد و دو سالگكح
  .ردكشد، و فتنه در آخر دوران خالفت او سر بلند 

دوران  يها تياند واقع دهيوشكگمراهان  پردازان و جاهالن و ه دروغكبا آن 
خالفت  ييدوران طال  نند اما دوران خالفت عثمانكف يخالفت عثمان را تحر

قا و يافت و شمال آفريد، و در دوران او قلمرو اسالم گسترش يآ يراشده به شمار م
در دوران او درست شد و ارمنستان  ياسالم ين ناو جنگيه فتح شد، و اوليندركاس

ن فارس به طور يجان در دوران خالفت او فتح شدند و در زمان او سرزميرباو آذ
  .اد شدندير شد و درآمدها زيت فراگيش و امنيد و رفاه و آسايامل فتح گردك

_____________________________ 
 .3704سند آن صحيح است ب عثامن و ترمذی كتاب املناقب باب مناق −١
 .97ابن ماجه املقدمه باب فضائل اصحاب النبی حديث  −٢
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افت و در سال يش و فتوحات در مدت دوازده سال خالفت او ادامه ين آسايو ا
دند و او يه او شورياران ستمگر علكتياز جنا يه گروهك يهنگام يو پنج هجر يس

قتل ه روزه داشت و مشغول خواندن قرآن بود به ك ياش در حال را در خانه

  .ها شروع شدند رساندند، فتنه
  ١ ه ۲۷قا سال يجنگ آفر

 يسرح را فرمان داد تا به جنگ با اهالال يعبداهللا بن سعد بن اب  عثمان
مت را به او خواهند يپنجم خمس غن يكرد كقا برود و اگر آن را فتح ين آفريسرزم
  .داد

رد و همه آن را فتح نمود كت كقا حريآفر يبه سو يده هزار نفر يركاو با لش
و . مت را گرفتيقا مسلمان شدند، و عبداهللا بن سعد خمس خمس غنيآفر يو اهال

م ير تقسكان لشيمت را در ميعثمان فرستاد و چهار پنجم غن يچهار پنجم آن را برا
نار يهزار به خودش و دو هزار د ،دينار رسيوار سه هزار ده به هر اسب سكرد ك

  .دينار رسياده هزار ديه اسبش بود و به پيسهم
    ه ۳۱سال  يذات الصوار

دن با عبداهللا بن سعد بن يجنگ يها و بربرها را برا يهرقل روم بنن يقسطنط
 رد، آنهاكت كن حريمسلم يبه سو يار بزرگير بسكرد و در لشكسرح جمع ال ياب

ارانش يسرح و ال يه عبداهللا بن ابك ييمغرب جا يو به سو داشتند، يشتكپانصد 
  .بودند رهسپار شدند

ب را بلند يصل نصارىهم قرار گرفتند  ير رو در روكهر دو لش يوقت
صبح هنگام عبداهللا . ردندكن شب را با نماز و تالوت قرآن روز يو مسلم ،ردندك يم

_____________________________ 
 .7/157 ةوالنهاي ةالبداي −١
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و به آنها فرمان داد تا . شندكها صف ب يشتكدر  ارانش را گرفت تايسرح ال يبن اب
  .ر خدا و تالوت قرآن شوندكمشغول ذ

ن به آنها يد سپس باد آرام شد، مسلميوز يها و بربرها م يباد از طرف روم
م، اما آنها يجنگ يبا هم م كيم و در خشييآ يرون ميا بيد از دريخواه يگفتند اگر م

به هم خوردند و جنگ  يشتكشدند و  يكنزد ن به آنهايردند، آنگاه مسلمكقبول ن
رش پا به فرار كن و لشيرد و قسطنطكروز ين را پيو سپس خداوند مسلم. در گرفت
د سپس ياقامت گز يسرح چند روز در ذات الصوارال يو عبداهللا بن اب. گذاشتند

  .روز بازگشتيپ
  

  : نير و بربرها با مسلميواقعه جرج
  

سرح ال يعبداهللا بن اب يبه فرمانده يار نفرست هزيب يركن با لشيمسلم يوقت
 ير عبداهللا بن ابكز در لشير نيقا رفتند، عبداهللا به عمر و عبداهللا بن زبيآفر يبه سو

ست يا دوي يست هزار نفريصد و ب يركر با لشيسرح بودند، پادشاه بربرها جرجال
روبرو قرار  ركهر دو لش يآنها آمد، وقت يبه سو مسلمانانمقابله  يبرا يهزار نفر

ن ين مسلمينند، بنابراكن را محاصره ير دستور داد تا مسلمكر به لشيگرفتند، جرج
از : ديگو ير ميقرار گرفتند، عبداهللا بن زب كيار سخت و وحشتنايت بسيدر وضع

 يز با پرهاينكسوار بود و دو  يردم او بر اسبكر نگاه يجها به پادشاه جر پشت صف
سرح رفتم و از او ال يش عبداهللا بن سعد بن ابيند، پرده بودكه يطاوس او را سا

نند تا خودم را به كت يه مرا از پشت حماكرا همراه من بفرستد  يه افرادكخواستم 
رد و به آنها دستور داد تا كر را با من همراه ياز مردان دل يپادشاه برسانم، او گروه

او  يها را به سو ه صفكنينند، من جلو رفتم تا اكاز پشت سر از من مواظبت 
به  يوقت –را به پادشاه برسانم  ياميخواهم پ يه مكردند ك يآنها گمان م –افتم كش

رد و بر اسبش سوار شد و پا به فرار كشدم از من احساس خطر  يكاو نزد
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رم او يشد سپس با شمش يبه او زدم و او زخم يا زهيدم و نيگذاشت، من به او رس
بربرها  ير گفتم، وقتيبكردم و تكزه ين يگرفته و رو در آوردم و سرش را يرا از پا

ن آنها را دنبال يدند متفرق شدند و چون گربه پا به فرار گذاشتند، مسلمين را ديا

به دست آوردند، و  ياديها و اموال ز متيردند، و غنك ير ميشتند و اسك يردند و مك
ه به ك -طله ينام سببه  ين واقعه در شهريرا به اسارت گرفتند، و ا ياديافراد ز

ه عبداهللا كبود  ين اتفاقين اوليرخ داد، و ا –روان دور است يمسافت دو روز از ق
  .ردكرا معروف  مر يبن زب
  

  : عثمان يارهاكن يمهمتر

  .يتوسعه مسجد نبو - 1
  .يياين ناو دريساختن اول - 2
 مصحف قرار يكن بار آن را در يا يرد ولك يآور گر جمعيد يقرآن را بار - 3

نسخه از آن را  يكفرستاد، و  ياسالم ياز آن نوشت و به شهرها ييها داد و نسخه
ند يگو يشود و م يش خود گذاشت، و تا به امروز مصحف به عثمان نسبت داده ميپ

  .و داشته استااش را  يآور چون افتخار جمع يمصحف و نسخة عثمان
  

  آغاز فتنه 

ه يخواستند عل يراد جاهل و عاماز اف يه بعضك يوقت يهجر )34(فتنه در سال 
رد و سپس كنند آغاز شد، او آنها را گرفت و سرزنش كشورش   عثمان بن عفان

 )35(رده و بار دوم در سال ك يشتر آمادگيه بكامدند بليرد اما آنها باز نكآنها را رها 
ا يه گوكردند ك يآنها چنان وانمود م ،ردندكت كن خود حرياز سرزم يهجر

ن عثمان بن عفان ير المؤمنينه شده و اميه حج بروند، آمدند و وارد مدخواهند ب يم
شتند، و در كه بعد از چهل روز محاصره او را كنيردند تا اكاش محاصره  را در خانه
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سجد از نماز خواندن در م يز حتيه او محاصره بود او را از همه چك ييروزها يط
  .باز داشتند

  : اسباب فتنه
  

  : سبب اول
  .1به نام عبداهللا بن سبأ بود يهودي يها مرد ن فتنهيا يامل اصلعلت و ع

از اهل بدعت را  يا اند، و فرقه ت اتفاق نظر داشتهين شخصين بر وجود ايمتقدم
د و ياند، و عقا دهيه ناميا سبائيه ياند و آن را سبئ به عبداهللا بن سبا نسبت داده

رون يع بيرة تشيد از داين عقايا اند، اما ن فرقه نسبت دادهيرا به ا يخاص يباورها
ن يار وجود اكند و در رأس انكار كه را انين قضيرده اك يه سعك يسكاما . رود ينم

عبداهللا بن (تابش كه در ك يركعس يمرتضاست به نام  يت قرار دارد فرديشخص
 يعل(تابش كن در يرده است، و طه حسكار كآن را ان )گريد يها سبا و افسانه

ن طبق يه طه حسكد گفت يرده است، باكار كت را انين شخصيود از وجين )وهنبو
 2)يعربعر الالش(تابش كند چنان در ك يار مكو مسلّم را ان ينيقي يزهايعادتش چ

قرآن : ديگو ياند و م عبه را ساختهك إل يم و اسماعيه ابراهكرده كار كان ران يا
پس طه  ،تفاق افتاده استن ايم اييه بگوكست يالزم ن يد وليگو يما م ين را برايا

  .رديگ يش ميد را در پيو ترد كز راه شين در همه چيحس
ه روش كانگارد  يرا او چنان ميب دهد، زيده تا مردم را فريوشك يركعس اما و
اند و  ه ابن سبا را نام بردهكرده ك يآور را جمع ياتيث و رواياست، و احاد ياو علم

 ييف فرد دروغگوياند و س ف بن عمر آمدهيق سيها از طر تين روايد همه ايگو يم

_____________________________ 
 هل هي حقيقه أم خيال? أعبداهللا بن سب −١
 .26ص : نگا −٢
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ه كل باطل است ياما سخن او به چند دل. نداشته است ياست پس ابن سبا وجود
  : عبارتند از

ت ين شخصيه اكاند  شان گفتهيتابهاكعه در ياز مورخان و محدثان ش ياريبس - 1

  .وجود داشته است
ن فرقه يو ا: ديگو يبا مان اقوال ابن سيبعد از ب )فرق الشيعه( تابشكدر  ينوبخت

 يدر قرن سوم هجر يو نوبخت( 1اران عبداهللا بن سبأي يعنيشود  يده ميه ناميسبئ
  ).افته استيوفات 
ه عبداهللا كند ك يت ميروا ؛ جعفر ياز اب )عهيرجال الش(تابش كدر  يشكال

و  2خداست ؛ نير المؤمنيه امكرد ك يرد، و ادعا مك يم يامبريپ يبن سبأ ادعا
ه در آن از ابن سبا نام برده شده كرده كت يروا ؛ گر از جعفر صادقيد يتيروا

ل از ين افراد ذيو همچن. رده استكان ين مورد بيت در ايش از پنج رواياست و ب
  .اند اند و ابن سبا را نام برده ردهكر كذ ييها تيعه روايش يعلما

  .3هيحضره الفقيتابش من ال كدر صدوق  -
  .4خ الطائفهيش يطوس -
  .5عهيعالّمه ش يمجلس -
  .6يطبرس ينور -

  .1برم ينشود نام نم يه بحث طوالنكآن  يه آنها را براكگر يد ياريو بس
_____________________________ 

 .22فرق الشيعه ص  −١
 .98رجال الكشی ص  −٢
 .955روايت شامره  −٣
 .1رجال الطوسی ص −٤
 .)42/146−51/210(بحار االنوار  −٥
 .18/169مستدرک الوسائل  −٦
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عه يه به ظاهر مسلمان شد، سپس سنگ شكمن بود يان يهوديعبداهللا بن سبا از 
خداست به او نسبت   يگفتند عل يه مكه ينه زد، و فرقه سبائيبودن را به س يعل

تو : طالب آمدند و به او گفتند يبن اب يش عليه پكبودند  يسانكود، آنها ش يداده م
به غالمش قنبر  يآنگاه عل. يتو اهللا هست: ست؟ گفتندكياو : گفت يعل. ياو هست

  : افروزد، و گفتيند و در آن آتش بكب يا دستور داد تا چاله
ÛČàfl‰@bŽožícŠßþacaŠßŽßŠØäa@

@ @

@cČflužvŽo@flë@ð‰bãfl…flÇŽpì@Óžäa@
@ @

تـا آنهـا   [و قنبر را صدا زدم   هنگامي كه كار را بسيار منكر ديدم، آتشم را روشن كرده
  ]. را در آتش بسوزاند

ن يسوزم، بنابرا يد او را در آتش مياين گفته باز نيس از اكهر : گفت  يو عل
فرار  زيردند و عبداهللا بن سبا نكفرار  ياز آنها را در آتش سوزاند، و بعض ياريبس
  .أعلمشته شد واهللا كه او كاند  رد، و گفتهك

ه كني، و ايو وص) بازگشت(ت مانند رجعت يهوديد ياز عقا يابن سباء بعض
دش از ينشر عقا ياو برا. ردكخانواده تعلق دارد را مطرح  يكامامت فقط به 

دعا رد و اك يع ميان آنها شايرا م ييها ن دروغيرد، بنابراكها استفاده  نينش هيباد
نوشتند  يم ييها ارانش نامهكرده است، و او و همكن و چنان يه عثمان چنكرد ك يم

ر و طلحه و يبه زب ييها دادند، و نامه ينسبت م ص امبريو به دورغ به اصحاب پ
زدند، و  يها م گر اصحاب نسبت دادند و به دروغ مهر آنها را در نامهيشه و ديعا

است ينند و از سكه مردم به عثمان اعتراض كد ردنك يآن م يارها را براكن يهمه ا
همانند امروز وجود نداشت، و  يارتباط يها ند، و در گذشته دستگاهيت نماياكاو ش

ن اخبار را قبول ينان بودند و آنها اينش هيد باديرس ين اخبار به آنها ميه اك يسانك
                                                                                                                                                     

اند و فقط  اند ابن سبا و تاثري او را در اين برهه يادآوری كرده و از اهل سنت مهه آهنايی كه تاريخ اين برهه را نوشته −١
اند و بعضی از نويسندگان جاهل اهل سنت از آهنا پريوی  نويسندگان اخري شيعه وجود ابن سبا را انكار كرده

 .اند كرده
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آوردند و او  يروبه او  يادين افراد بدبخت زينمودند، بنابرا يد مييردند و تاك يم
د يگو يه مك يسكتعجب است از «: گفت يم تجربه مكم سن و سال و كبه افراد 

ه كگردد و حال آن  يه محمد بر مكند ك يب ميذكن را تيگردد و ا يبر م يسيع

%βÎ) “Ï¨﴿: ديفرما يخداوند متعال م ©!$# uÚtsù šø‹n= tã šχ#u™öà)ø9$# š‚ –Š!#ts9 4’ n<Î) 7Š$ yè tΒ 4 ≅ è% 

þ’ În1§‘ ãΝn= ÷ær& ⎯tΒ u™!% ỳ 3“y‰çλù; $$ Î/ ô⎯tΒ uρ uθ èδ ’Îû 9≅≈n= |Ê &⎦⎫Î7•Β﴾N )85: القصص.( 

و   فاتح مكه زادگاهت(آن كس كه قرآن را بر تو فرض كرد، تو را به جايگاهت «
) برنامه(داند چه كسى  پروردگار من از همه بهتر مى«: بگو! گرداند بازمى) پيروز ظفرمند و

  .»ه كسى در گمراهى آشكار استهدايت آورده، و چ
  .سزاوارتر است يسيپس محمد به بازگشت از ع

 ينيو جانش يامبر وصيامبر بوده است و هر پيدر گذشته هزار پ«: گفت يو م
مختلف دعوت او را  ياز قشرها يو مردمان. »محمد است يوص يداشته است و عل

گر قرار داد و آنها به ده بودند دعوتيه اهداف او را فهمكرا  ياو بعض ،رفتنديپذ
ورانه به آن كوركرده و كق يسخن او را تصد يو بعض ،دادند يد او دعوت ميعقا

  .دادند يدعوت م
الغافقي بن ت داشتند كه در نشر و گسترش دعوت او مشارك يسانكو از جمله 

نانه بن بشر، سودان به حمران، عبداهللا بن ك، يس البلوين بن عدحرب، عبدالرحم
م بن جبله و كير، حي، حرقوص بن زهيخزاعالاء، عمرو بن الحمق د بن ورقيز
  .1گران بودنديو د يونكسالره يتق

 ،بود كپا يز از آلودگيعثمان چون لباس تم: شه گفتيعا :ديگو يمسروق م
  .ديديسپس شما او را چون گوسفند سر بر

_____________________________ 
 .318 ةاالثنی عرشي ةخمترص التحف −١
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ن و آنها را فرما يار خودت بود به مردم نامه نوشتكن يا: مسروق به او گفت
ه مؤمنان به او ك ييسوگند به خدا: شه گفتيعا. نندكام يه عثمان قيتا عل يداد يم
شان يبرا يزين چيتركوچكنون كاند من تا دهيفر ورزكافران به او كاند و  مان آوردهيا

  .ام ننوشته
به  ييها و نامه .1شه نامه نوشته بوديعبداهللا بن سبا به نام عا: ديگو ياعمش م
ن يشد و در همه ا ينسبت داده م ص امبر خدايو به اصحاب پ شد يدروغ نوشته م

  .شد يها عثمان مذمت م نامه
او نامه  يداشت، و آنها برا يروانيمختلف پ يدر شهرهاو عبداهللا بن سبا 

ه ك. نوشتند يز نامه ميگر نيهمد ينوشت و برا يآنها نامه م ينوشتند و او برا يم
م عثمان با ما ينه رفتيبه مد.... رد، و كن يما چن و فرماندار به دستور عثمان با يوال

ر بن عوام به دست ما ياز زب يا رد، نامهكرد، عثمان با اصحاب محمد فالن كچنان 
ما  يبرا يا شه نامهيما فرستاده است، عا يبرا ياميطالب پ يبن اب ياست، عل هديرس

 كيز انديه جز چك ييها نينش هين باديده، بنابرايرسنامه فالن به ما از فرستاده است، 
را به دل   ة عثمانينكگرفتند و  يزها قرار مين چير ايدانستند تحت تاث ين نمياز د

  .گرفتند
  

  : سبب دوم
 يامت اسالم  ه در زمان عثمانكبود  يش و رفاهيعلت دوم ظهور فتنه آسا

گذشت  يبر مردم م يمتر روزك: ديگو يم يه حسن بصركرا فرا گرفته بود، چنان 
بندگان  ياشد  يردند، صدا زده مك يمنم يرا تقس يز خوبيگر آن در آن روز چم

ه پول خود يد و سهمييايبندگان خدا ب يد، ايرية عسل خود را بگيد و سهمييايخدا ب

_____________________________ 
 .گويد سند اين روايت صحيح است ابن كثري می 7/204 ةوالنهاي ةالبداي −١
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در اوج خود قرار   ه جهاد در زمان عثمانكن رفاه از آن جهت بود يا. 1ديريرا بگ
در رفاه قرار گرفتند و معموالً رفاه مردم آمد و  يبه دست م يداشت و اموال فراوان

هستند  ييزهايردن چكردن، قبول نكت ياكش يعنيرا به دنبال دارد،  ييزهاين چيچن

  .گذارند يشدند و سپاس نم يرا مردم مغرور ميشوند ز يدار ميه بر اثر رفاه پدك
  :سبب سوم
  :عمر يعت و خويعثمان با طب يعت و خويتفاوت طب

 ياريه بسكبردبار و مهربان بود، اما چنان   ، و عثمانر بوديگ سخت عمر 
او  ين وقتيگذشت بود، بنابرابردبار و باه او كف و ناتوان نبود، بلينند ضعك يادعا م

به شما جرأت داده تا  يزيد چه چيدان يا ميآ: ردند گفتكاش محاصره  را در خانه
  . من است يبردبار جرأت جسارت دادهه به شما ك يزيد؟ تنها چيزيه من برخيعل

عثمان  بر ييزهايسوگند به خدا آنها به خاطر چ: و عبداهللا بن عمر گفت
  . گفت ينم چيزي سكچ يداد ه يه اگر عمر آنها را انجام مكردند كاعتراض 

دند؟ چون عثمان يورز يرده و با او دشمنكپس چرا بر عثمان اعتراض 
  .ردك يا مواخذه نمد و آنها ريبخش يگذشت بود و اشتباه آنها را مبا

  
  : سبب چهارم

ه به اسالم ك يل عربيقبا. ن بودنديش خشمگيل از چارپاست قرياز قبا يبعض
ن برگشتند و سپس با ياز افرادشان از د يه بعضكده بودند به خصوص آنها يگرو

به ناچار  يواقعاً مسلمان شدند و بعض يرفتند، بعضير دوباره اسالم را پذيزور شمش
بود،  يزيه در دلشان چكمسلمان شدند  يدر حال يدر دادند و بعضبه اسالم تن 

ن يش باشد و از اياست با قريه همواره ركن افراد دوست نداشتند ين ايبنابرا
_____________________________ 

 .1/360 ةفی الفتن ةحتقيق مواقف الصحاب −١
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ن ابن خلدون يش است؟ بنابراياست از آن قريگفتند چرا ر يناراحت بودند، و م
ان و ين به واليرانند بنابكاست يش ريخواستند بر قر ياز قبائل م يبعض«: ديگو يم

آنها جهت  ين فرصت برايعثمان بهتر ييخو و نرم 1»زدند يفرمانداران طعنه م
  .دن به هدفشان بوديرس
ه آن را كگر هم هست يد يه بود، و اسبابن عوامل و اسباب فتنيها مهمتر نيا

  .نشود ينم تا بحث طوالنك يان نميب
  :ه بر عثمان شده استك ياعتراضات

نم ك يان ميشده را به اجمال ب  ومت عثمانكه بر حك ياتها و اعتراض خرده
  . دهم يح ميسپس آن را مفصالً توض

  . ست و مقام دادشاوندانش را پياو خو: اول -
  .2ردكد يابوذر را به ربذه تبع: دوم -
  . مكقا به مروان بن حيپنجم آفر يكدادن : سوم -
  .همه مردم يقرآن برانسخه از  يكن ييقرآن و تع يها سوختن نسخه: چهارم -
اسر تا يمش پاره شد، و زدن عمار بن كه شكزدن ابن مسعود تا آن : پنجم -
  .ستكش شيه پهلوهاك ييجا

  .گسترش دادن مرتع قرق شده: ششم -
  .ماز در سفرامل خواندن نك: هفتم -
  .حدأُفرار از جنگ : هشتم -
  . عدم حضور در جنگ بدر: نهم -
  . الرضوانعه يحضور نداشتن در بدهم  -

_____________________________ 
 .1/365 منبع سابق −١
 .2/24سوی مكه است معجم البلدان ربذه به فاصله سه روز از مدينه به  −٢
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  .بن عمر به قصاص قتل هرمزان داهللايعبشتن كن: ازدهمي -
 امبرين اذان در زمان پيه اكردن اذان دوم در روز جمعه، كاضافه : دوازدهم -
  .شد ياذان گفته م يكر و عمر نبود و فقط كو ابوب ص

  .رد و عثمان او را باز گرداندكد يرا تبع –پدر مروان  –م كامبر حيپ: زدهميس -
به در همان پلّه منبر   ند عثمانيگو يه مكنيگر هست مانند ايد ييزهايچ و

 يستاد و سخنرانيا يامبر بر پلّه اول منبر مينشست، پ يامبر در آن ميه پكنشست  يم
سوم آمد در پله  يگرفت، و عمر وقت ير در پله دوم قرار مكرد، بعد از او ابوبك يم
ن پله اول باال رفت، و بعد از او تا به امروز عثمان آمد به هما يستاد و وقتيا يم

زد، و  يزد و عثمان با شالق م يه عمر با دره مكاند  ن گفتهين است، و همچنيچن
گر يرد، و دكت يبود اذ ص امبرياز اصحاب پ يكيه كدرداء را الان ابو اند عثم گفته
ت يواقعشترشان دروغ هستند و يه بكشود  يه بر عثمان مك يزها و اعتراضاتيچ

  : ن اعتراضاتيل ايتفص كنيو ا. ندارند
  : شاوندانشيست و مقام به خودادن ُپ: اعتراض اول

  

  بودند؟  يسانكه او آنها را پست و مقام داده بود چه كشاوندان عثمان يخو
ه، يآنها را مقام داده بود عبارت بودند از معاو  ه اوكشاوندان عثمان يخو

عاص و عبداهللا بن عامر الد بن يد بن عقبه، سعيولال سرح،ال يعبداهللا بن سعد بن اب
ر يو ام يه او آنها را به عنوان والكشاوندان عثمان بودند ين پنج نفر از خويا

 ياست برا يين عمل او جايه اكبردند  يمخالفان عثمان گمان م. برگماشته بود
 يسانكچه ان و فرمانداران عثمان يه واليه بقكم يني، پس ببيريگ اعتراض و خرده

  . بودند
ب بن مسلمه، يحب، يمزنالقعقاع بن عمرو، جابر ال، يشعرألا يابو موس

شعث بن ألم بن سالمه، اكي، حيسلمالعور د، ابو األيولالعبدالرحمن بن خالد بن 
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، يعجلالر ينسالب، يبن حب كنهاس، مالالبه بن ي، عتالبجلير بن عبداهللا يس، جريق
ان ينها واليش، اخبيس بن يعه و خنيلمان بن ربسس، يد بن قيقرع، سعألسائب بن اال

شاوندان يه تعداد خوكم ينيب يوتاه مكنگاه  يكو با  ،بودند  و فرمانداران عثمان
ه ك يمتر بودند، به خصوص وقتك يليخ انگريو فرماندار بودند از د يه والكعثمان 

ر و فرماندار يام انگريش از ديه را بيام يبن ص امبريه پكم يرين را در نظر بگيا
  .ردك يمقرر م
ه كم يش را سراغ نداريل قرياز قبا يا لهيچ قبيه: ديگو يه ميميخ االسالم ابن تيش

شتر عامالن و يشتر باشند، و بيه بيام يله از بنيامبر از آن قبيعامالن و فرمانداران پ
ت در آنها اسياد بودند و شرافت و ريه بودند چون آنها زيام يامبر از بنيفرمانداران پ

 .1بود
 يآنان را به عنوان فرماندار و وال ص امبريه پكه يام ياز بن يسانكان و يو وال
د، عثمان يان بن حرب، خالد بن سعيد، ابوسفيعتاب بن أسرد عبارتند از كانتخاب 
  .ديد و ابان بن سعيبن سع
ز ين و عثمان ،ردكانتخاب  يبه عنوان وال ص امبريه را پيام ين پنج نفر از بنيا
ان را ين فرمانداران و والياو همه . ردكمقرر  يه پنج نفر را به عنوان واليام ياز بن

د بن عقبه را به عنوان يولال  ه عثمانكرده بود، بلكزمان مقرر ن يكدر  عثمان
 ،او قرار داد يعاص را به جاالد بن يرد و سعكرد سپس او را عزل كفرماندار مقرر 

د بن يش از او وفاتش سعين عثمان پيو همچن. نبودند يپس پنج نفر همزمان وال
ه فقط سه نفر يام يافت از بنيعثمان وفات  ي، سپس وقت2ردكعاص را معزول ال

_____________________________ 
 .6/192 ةمنهاج السن −١
 .3/445اريخ طربی ت −٢
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سرح و عبداهللا بن عامر ال يه و عبداهللا بن سعد بن ابيو فرماندار بودند، معاو يوال
  .1رون شديب يز قبل از وفات عثمان از فرمانداريو عبداهللا بن عامر ن. زيركبن 

د يد بن عقبه و سعيولال ،ه عثمانكنيرد و آن اكد توجه يز بايچ يكنجا به يدر ا

وقاص  يه عمر سعد بن ابك يا وفهكهمان ! ردكوفه عزل كعاص را از امارت البن 
 يراض يو فرماندار يچ واليه هرگز از هك يا وفهك! ردكآن عزل  يرا از فرماندار

  .نشده بود
ه كآنها شمرد، بل يبرا يبيتوان ع يان را نمين واليا  ن عزل عثمانيبنابرا

ان ين واليا ايب داشت، و آيآن مقرر شده بودند ع يه آنها به عنوان والك يشهر
 ين فرماندارانيدر مورد ا ءعلما يا نه؟ و گواهيردند كاقت خود را ثابت يت و ليفاك
  .ان خواهد شديرده بود بكآنها را مقرر   ه عثمانك

چ ياما ه 2ردكو فرماندار انتخاب  يشاوندان خود را به عنوان واليخو  يو عل
ه بر عثمان كنها يم، و اينك يز بر او اعتراض نميو ما ن ،ردكس بر او اعتراض نك

  .يا سنيعه هستند يا شيقرار داده است  يشاوندانش را واليه خوكرند يگ يخرده م
شاوندانش را يز خويطالب ن يبن اب يه علكم ييگو يعه باشند به آنها مياگر ش

سان هستند، اگر عثمان را به خاطر يكه يو فرماندار قرار داد، پس هر دو قض يوال
 يه علكنيرد پس اك ييجو بيتوان ع يقرار داده م يشاوندانش را واليه خوكآن 
او  ييجو بياعتراض و ع يبرا ييتواند جا يز ميقرار داده ن يشاوندانش را واليخو

ن عثمان را به يپس همچن ،راد گرفتيا يتوان بر عل يار نمكن يز اباشد، و اگر ا
آنها را به عنوان   ه عثمانك يسانكه كرد، بلك ييجو بيد عيار نباكن يخاطر ا

_____________________________ 
 .منبع سابق −١
: نگا. عبداهللا وعبيداهللا وقثم, ومتام پرسان عباس, و پرس زنش حممد بن أيب بكر: واليان عيل از خويشاوندانش −٢
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 يرا به آنها سپرد بهتر بودند به استثنا يفرماندار س يه علكرد از آنان كمقرر  يوال
باشد به او  يند سنّك ياض ماعتر  ه بر عثمانك يسكو اگر  ،عبداهللا بن عباس

 ياز رو  ه عثمانكنيا يكي ييرا بگو يكيز ين دو چيد از ايم تو باييگو يم
و . ن مقام را نداشتنديا يستگيرد و آنها شاكمقرر  يعنوان والآنها را به  يرودرواس

بودن را  يو وال يفرماندار يستگيه آنها شاكبرد  يعثمان گمان م ييه بگوكنيدوم ا
د يه باكن است يا يلكقرار داد، و اصل و قاعده  ين آنها را واليبنابرا و ،دارند

و  هريسنها به يداشت، و بعد از همه ا يكگمان ن  عثمان نچو يدربارة افراد
در مورد  ءو علما. مينك يقرار داد نگاه م يآنها را وال  ه عثمانك يافراد يزندگ

  . دهند ين شهادت ميان چنين واليا
  

  :م انيسف يه بن ابيمعاو: اول

ه كان بود، بلين واليان از بهتريسف يه بن ابيه معاوكها همه اتفاق دارند  مسلمان
 يخطاب او را به عنوان والالداشتند، و عمر بن  ياهل شام او را به شدت دوست م

ه او را بر همان مقامش كرد كن را يو عثمان فقط ا. رده بودكو فرماندار شام مقرر 
اتب كامبر يه در زمان پيو معاو. را به او سپرد يگريد يها يفرمانداراشت و گذ يباق

ن يبهتر«: ديفرما يم ص امبريان بود و پين واليبود، و از بهتر يسنده وحيو نو
و آنها شما را دوست  ،ديدار يشما آنها را دوست مه كهستند  يسانكمان شما كحا
  .1»نندك يشما دعا م ياو آنها بر ،دينك يآنها دعا م يو شما برا ،دارند يم

  .نگونه بوديا  هيو معاو

_____________________________ 
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  :سرحال يعبداهللا بن سعد بن اب: دوم

و  ،ن خدا برگشت و مرتد شديبود و سپس از د ص امبر خداياو از اصحاب پ
ند، كعت يب ص امبريخدا بازگشت، و برگشت تا با پ يرد و به سوكبعد از آن توبه 

با او  ص امبريرده است، اما پكاو توبه  ،نكعت يامبر خدا با او بيپ يا: عثمان گفت
دستش  صامبر يبار دوم و سوم به او گفت، آنگاه پ يرد، سپس عثمان براكعت نيب

 ي، و او از آنچه بر آن بود برگشت و به سو1ردكعت يامبر بيرا دراز نمود و او با پ
  .ردكقا را او فتح يان بود و آفرين واليو از بهتر. ردكخدا توبه 

ه در سال ك ياو از حد فراتر نرفت و از وقت: ديگو يدر مورد او م يذهبال امامو 
از مردان  يكيو او  ،ه از او انتقاد گرفته شودكرد كن ياركه مسلمان شد كفتح م

  .2عاقل و سخاوتمند بود
  .قا بدست آمد توسط او انجام گرفتيه در آفرك ياديو فتوحات ز

  : س عاصالد بن يسع: سوم

در مورد او  يذهبامام البود،  ص امبر خدايده پياب برگزاز اصح يكياو 
سته يت و عقل و شايقاطع ين، دارايف، سخاوتمند، بردبار، متير، شرياو ام: ديگو يم

  .3خالفت بود
  

  : زيركعبداهللا بن عامر بن  :چهارم

رد و دولت فارس در زمان عثمان كو خراسان را فتح  يسرك ينياو سرزم
رده و كگر شهرها را فتح يرمان و دكن رفت، و سجستان و يامالً از بكبدست او 

_____________________________ 
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ر و ياو از پادشاهان بزرگ عرب و افراد دل. ديگو يدر مورد او م يذهبامام ال
  .1سخاوتمندشان بود

  : س د بن عقبهيول :پنجم

د يب بن سلمه و فتوحاتش سخن گفتند، او گفت اگر ولياز جهاد حب ينزد شعب
  .د چگونه بوديديد يماو را  ييو جهاد و فرمانروا

س باز بود كهمه  يوفه بود در خانه او به روكد بن عقبه پنج سال فرماندار يول
گفت و مردم او را  يرفت و با او سخن م يش او ميخواست پ يه مكس كو هر 

  . اند نبوده يافراد درستاند  ه گفتهكوفه چنان كاهل  يداشتند، ول يدوست م
  . ه استد بن عقبه شديو اعتراض بر ولد

$﴿: د نازل شده استيه در مورد ولين آيند ايگو يه مكنياول ا pκš‰ r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ#u™ 

β Î) óΟä.u™!% y` 7,Å™$ sù :* t6 t⊥Î/ (#þθ ãΨ̈ t6 tG sù βr& (#θ ç7ŠÅÁ è? $ JΒ öθ s% 7' s#≈ yγ pg¿2 (#θßsÎ6 óÁçG sù 4’ n?tã $ tΒ óΟçFù= yè sù t⎦⎫ÏΒ Ï‰≈ tΡ﴾N 
  ).6: الحجرات(

اگر شخص فاسقى خبرى براى شما بياورد، درباره آن ! ايد يمان آوردهاى كسانى كه ا«
تحقيق كنيد، مبادا به گروهى از روى نادانى آسيب برسانيد و از كرده خود پشيمان 

  .»شويد
د بن عقبه را يولال ص امبريه پكنازل شد  يه هنگامين آيه اكمعروف است 

آنها  يد به سويه ولك يند وقتك يآور مصطلق را جمعال يات اموال بنكه زكفرستاد 
برگشت و گفت  صامبر يپ يد و بسوين ترسيد بنابرايآ ياو م يه بسوكد يرفت د

آنها  يد را بسويولالن شد و خالد بن يامبر خشمگيشند، آنگاه پكآنها خواستند مرا ب
 يند، و وقتكق يامبر را دستور داد تا تحقيرد و پكه نازل يسپس خداوند آفرستاد، 

 ،ميامده بوديرون نيجنگ ب يمصطلق گفتند ما براال يله بنيردند افراد قبكق يتحق

_____________________________ 
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و  خود را برداشته يها اتكامد زيرد و نكر يامبر ديه فرستاده پكم يديد يه وقتكبل
  . مياوريه خود آن را بكم يخواست

ه مست بود نماز صبح را خواند و ك يد در حاليه ولكند يگو يم: اعتراض دوم

شتر بخوانم، مردم به يعت خواند و به مردم گفت هنوز بكهار رعت چكدو ر يبجا
ت ياكد شيش عثمان رفتند و از وليسپس پ. يرو ياضافه م ياو گفتند امروز دار

ح مسلم آمده يشالق زد، و در صح يخوار ردند و عثمان او را به مجازات شرابك
  .1ق زدالدن شيرا به مجازات شراب نوش ه عثمان اوك

شود مورد اول نزد مفسران معروف است و امام  يد ميبر ولپس دو اعتراض 
د نازل شده يه در مورد ولين آيه اكرده است كت يآن را با سند حسن روا 2احمد

همه  يبرا يلك يمك، چون خداوند حده فاسق قرار داده شوكست يناست، اما الزم 
 هديفاسق نام نند ارائه داده است و اگر خداوند او راك يرا نقل م يه خبرك يسانك

: ديفرما يه در تمام عمر فاسق باشد؟ خداوند متعال مكآن است  يا به معنايآ ،است
﴿t⎦⎪Ï% ©!$#uρ tβθ ãΒ ötƒ ÏM≈oΨ |Á ósßϑø9$# §ΝèO óΟs9 (#θ è?ù'tƒ Ïπ yè t/ö‘ r'Î/ u™!#y‰pκà− óΟèδρ ß‰Î= ô_$$ sù t⎦⎫ÏΖ≈ uΚ rO Zοt$ ù#y_ Ÿω uρ 

(#θ è= t7ø)s? öΝçλm; ¸οy‰≈ pκy− #Y‰t/r& 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβθà)Å¡≈ xø9$# ∩⊆∪ ω Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ç/$ s? .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ y7Ï9≡sŒ 

(#θ ßsn= ô¹r&uρ ¨βÎ* sù ©!$# Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm§‘﴾N )5ـ 4: النور.(  
) بر مدعاى خود(ر شاهد كنند، سپس چها و كسانى كه آنان پاكدامن را متهم مى«
و آنها همان  ؛ز نپذيريدن را هرگ، آنها را هشتاد تازيانه بزنيد و شهادتشاآورند نمى

كه خداوند آنها را (مگر كسانى كه بعد از آن توبه كنند و جبران نمايند  .فاسقانند
  .»زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است) بخشد مى

_____________________________ 
 .1707مسلّم كتاب احلدود حديث  −١
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او  يا دروازه توبه به رويد نازل شده باشد آيه در مورد وليه آكنيو به فرض ا
  !بسته است؟

ح مسلم را يت صحيداند و ما روا يده است خدا بهتر ميه او شراب نوشكنياما ا
ا او يه آكنيا يول ،شالق زده شد يخوار مجازات شراب هم و او بينك يب نميذكت

وفه بود دو نفر از ك يد بن عقبه واليول يقتگر است، ويد يزيا نه چيشراب خورد، 
ه در كم يا دهيد را ديرفتند و به او گفتند ول ص ش عثمانينه پيوفه به مدكاهل 

گفت من او را در حالت  يكي ،ش نماز ما شديه مست بود پك ينماز صبح در حال
  .ردك يه شراب استقراغ مكدم يگفت او را د يگريو د ،دميد يمست

و حسن بن  يعل. ردكه آن را استفراغ كده يآنگاه عثمان گفت حتماً شراب نوش
د را شالق يه ولكستور داد آنجا بودند، آنگاه عثمان د ن و عبداهللا بن جعفر يعل

از علماء در مورد  ياما بعض. ردكوفه عزل ك يبزنند و سپس او را از فرماندار
ح يه در صحكنه در صحت داستان، بله او چنان  ،اند ردهك كشهادت دو گواه ش

ه كآن يگفتند؟ برا يا آن دو گواه راست ميآ يت شده شالق خورد وليمسلم روا
ق محب يالعواصم من القواصم با تحق(تاب كد به يشو ن مسئله آگاهيشتر از ايب

ان يوب قرار داده و بيدادن آن دو گواه را مع يد او گواهينكمراجعه  )بيخطالن يالد
د ثابت شود يو اگر هم شراب خوردن ول .1اند نبوده يرده آنها افراد مورد اعتمادك
د را شالق ياو ولدادند  يگواهان گواه يتوان بر عثمان خورده گرفت چون وقت ينم

ه او به كن است يت امر ايرده است؟ واقعكا عثمان اشتباه يآ. ردكزد و او را عزل 
و شاوند يرا او خوي، زاو ياست برا يلت بزرگين فضيه اكخطاء نرفته است بل

د بن عقبه يا وليننمود، و آ يو با او رودرواس ،ردكخودش را شالق زد و عزل  يوال
 ص امبريه اصحاب پكم يستين يه ما مدعكم يسخن گفت معصوم است؟ ما در آغاز

_____________________________ 
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د يشراب نوش مظعونافتاد و ابن  ين اتفاقيز چنياند، و در زمان عمر ن معصوم بوده
 øŠs9 ’n?tã š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=Ïϑtãuρ§{﴿: ديفرما يه مكرد آن جا كل يرا تاو يو فرموده اله

ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# Óy$ uΖã_ $ yϑŠ Ïù (#þθ ßϑ ÏèsÛ #sŒÎ) $ tΒ (#θ s)¨?$# (#θ ãΖtΒ#u™̈ρ (#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# §ΝèO (#θ s)¨?$# 

(#θ ãΖtΒ#u™̈ρ §ΝèO (#θ s)¨?$# (#θ ãΖ|¡ômr&̈ρ 3 ª!$#uρ =Ïtä† t⎦⎫ÏΨ Å¡ósçRùQ$#﴾N )93: المائده.(  
اند  اند، گناهى در آنچه خورده بر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده«
اگر تقوا ) ؛شوند به نوشيدن شراب، قبل از نزول حكم تحريم، مجازات نمى و نسبت( ؛نيست

 ؛سپس تقوا پيشه كنند و ايمان آورند ؛پيشه كنند، و ايمان بياورند، و اعمال صالح انجام دهند
  .»دارد و خداوند، نيكوكاران را دوست مى. سپس تقوا پيشه كنند و نيكى نمايند
رد و سپس او را عزل نمود، پس كان ياو ب ياه را بريآنگاه عمر مفهوم درست آ

د بن عقبه است و يرد ولكتوان به او اعتراض  يه مك يسكان عثمان تنها ياز وال
 يبيو اگر ع ،توان به گردن عثمان انداخت و از او خرده گرفت يد را نمياشتباه ول

  .د استياست پس بر خود ول
ف بن عمر يگران از سيو د يطبر: ردن ابوذر به ربذهكد ياعتراض دوم تبع

ه به عثمان يرد و بدل شد، و معاو يه و عمر سخنانيان معاويه مكاند  ردهكت يروا
ه ما قرار خواهند يشدند و عل يه مردم خراب مكرده ك ياركه ابوذر كام فرستاد يپ

ش يه ابوذر را پيش من بفرست و معاويه ابوذر را پكگرفت، عثمان به او گفت 
  .1رد و سپس ابوذر به ربذه رفتكاو را سرزنش  عثمان فرستاد، عثمان

 يحيات صحيه ما رواك رديمكان يتر ب شيپ. ف بن عمر استيت سين روايا
ن يح خود درباره ايدر صح يه بخارك يتيروا كنيم و ايريپذ يه آن را مكم يدار

ردم كد از ربذه گذر يگو يد بن وهب ميز. ميدار يان ميرده است را بكر كمسئله ذ

_____________________________ 
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نجا يه در اكز تو را بر آن داشته است يدم به او گفتم چه چيابوذر را د ناگهان
  ؟ ينكونت كس

ه طال و نقره ك يسانكه در مورد يابوذر گفت در شام بودم و من و معاو
تاب كه در مورد اهل ين آيه گفت ايم معاويردكنند اختالف ك ياندوزند و انبار م يم

  .1آنها نازل شده استو من گفتم در مورد ما و  ،نازل شده است
نوشت و از من  يا ، و او به عثمان نامهگر ناراحت شديمين از همديبخاطر ا

نم ك يم يكم و مردم را تحريگو يل سخن مين مسايه من در مورد اكرد كت ياكش
نه آمدم، مردم چنان يم و من به مدياينه بيه به مدكآن گاه عثمان به من نامه نوشت 

ان يه را با عثمان در مين قضيا ،ده بودنديا اصالً مرا نديوه گكبر من هجوم آوردند 
نجا آمدم و اگر ين به ايبرو بنابرا يا به گوشه يخواه ياو گفت اگر م ،گذاشتم

  .2مينما ينم و اطاعت مك ينند گوش مكر من مقرر يرا به عنوان ام يحبش يغالم
و  يه او را با خواريرد و معاوكد نين عثمان بن عفان ابوذر را به ربذه تبعيبنابرا

ه به آنان نسبت داده كهستند  ييها نها دروغيو همه ا ،نه نفرستاديذلت از شام به مد
  .اند شده

_____________________________ 
مذهب ابوذر در مورد مسئله طال و نقره كه هيچ چيزی از طال و نقره نبايد پيش كسی باشد, و هيچ كس بيشرت از  −١

ين مورد اصحاب مهه با اين مذهب خمالف بودند, و تقريباً مسلمني در ا. انداز كند نياز خود نبايد طال و نقره پس
بنابراين بخاری در . انداز كند به رشط آن كه زكاتشان را بپردازد تواند طال و نقره پس امجاع دارند كه مسلامن می

صحيح خود بابی حتت اين عنوان ذكر كرده كه هر آنچه زكات آن داده شود گنج نيست, و مهني نظريه از عبداهللا بن 
و نظر ابوذر اين بود كه كسی حق ندارد اضافه بر نياز خود  و فقط مذهب. عمر و ديگر اصحاب نقل شده است

 .طال و نقره داشته باشد گرچه زكات آن را بپردازد, و معاويه در اين مورد با او خمالفت كرد
 .1406دی زكاته فليس بكنز حديث أباب ما  ةری كتاب الزكاصحيح بخا −٢
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ه ابوذر كرده است كت يو ابن سعد روا ،ين بود داستان ابوذر در بخاريو ا
 مانهاگفت هر گاه ساخت يه مكدم يشن ص امبر خدايفت گفت از پبه ربذه ر يوقت
  .1رون برودينه بيد از مديسر عوه سلكبه 

  .بوده است ص امبريپس رفتن ابوذر به ربذه به فرمان پ
د او تنها يخدا بر ابوذر رحم نما :فرموده كت شده است يروا ص امبريو از پ

  .2شود يخته ميامت تنها برانگيو روز ق ،رديم يو تنها م ،رود يم
دروغ است و از  نيقا را داد ايند به مروان خمس آفريگو يم :اعتراض سوم
  .رده باشدكن يه چنكعثمان ثابت نشده 
مان به يالفه بن يحذ. قرآن را سوزاند يها ند نسخهيگو يم: اعتراض چهارم

و  ،اند ه مردم در خواندن قرآن به شدت دچار اختالف شدهكام فرستاد يپ م عثمان
 يكرا بر ه همه مردم كد، و از عثمان خواست نفر بورزكه به قرآن كرود  يم آن ميب

  .3دينما يآور بار دوم جمع يند و قرآن را براكقرائت جمع 
از  ييها و نسخه. دننكدستور داد تا قرآن را دوباره جمع   ن عثمانيبنابرا
 ،ه تالوت آن منسوخ شده بودكبودند  ييها ه عثمان آن را سوزاند قسمتكقرآن را 
ب يبه آن ترتها  ها سوره خهو در آن نس ،از اصحاب آن را نگاه داشته بودند يو بعض

ب به يقرآن را به آن ترت ص امبرين عرضه قرآن به پيل در آخريه جبرئكنبودند 
بر قرآن نوشته بودند،  ييرهاينسخه اصحاب تفس يرده بود، و در بعضكعرضه  يو

نسخه  يكقرآن را بسوزانند، و فقط  يها تا آن نسخه ن عثمان دستور داديبنابرا

_____________________________ 
 .4/226طبقات ابن سعد  −١
گويد يكی از راويان آن يزيد بن سفيان است و او بسيار  دانسته است و ذهبی می و آن را صحيح 2/50احلاكم  −٢

 .ضعيف است
 .4987باب مجع القرآن حديث , كتاب فضائل القرآن, بخاری −٣
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 يرا ملغ ص امبريثابت از پ يها و قرائت ،ها بودند قرائتنوشت و در آن همة 
ش بود را يه بر زبان قركقرائت  يكه او فقط كاند  از علما گفته يو بعض. ردكن

  .گذاشت
ن يا: ديگو يها م گر نسخهيقرآن و سوزاندن د يآور در مورد جمع يابن العرب

ن برد و يقطع از بار خوب بزرگ عثمان بود، او اختالف را به طور كو  يكيار نك
  .1خداوند به دست او قرآن را محفوظ گرداند

ه دشمنان آن كاوست،  يارهاكل عثمان و از شاهياز فضا يلتيار فضكن يپس ا
  . اند خرده گرفتن از او قرار داده يبرا يا ب شمرده و بهانهياو ع يرا برا

Ç@ ë´åÇ@ b™ŠÛa@×Ç@ Ýîk×ÜîÜò@
@ @

@ÛëØÇ@ å´†jm@ Á‚Ûa@ð@ëb½aíb@
@ @

  .پوشد يها چشم م بياست از همه ع يه راضكآن و
  . ندك يار مكها را آش يه ناخوشنود است بدكس كرد و آن يگ يده ميو آن ناد

و  ،ش پاره شديها ه رودهكند ابن مسعود را چنان زد يگو يم: اعتراض پنجم
  . ستكش را شياسر را زد و پهلوهايعمار بن 

 ،ماند يشد زنده نم يمسعود پاره م م ابنكها و ش ن دروغ است چون اگر رودهيا
  .اند سته شدهكعمار ش يم ابن مسعود پاره شد و نه پهلوهاكپس نه ش

و  ،داشت يميحر ص، پيامبر ص امبريم پيردن به حركاضافه : اعتراض ششم
  .2امبر استيم خدا و پيحر ،ميحر: فرمود

ت يبه فقط شتران كرا در نظر گرفت  يشتران صدقه منطقه خاص يو عمر برا
عثمان  ينند، وقتكتا چاق شوند و مردم از آن استفاده شوند،  يالمال در آن چرانده م

م را گسترش داد، ين مرتع و حريشتر شدند او ايات بكد و اموال زيبه خالفت رس

_____________________________ 
 .80من القواصم ص  العواصم −١
 .2370حديث  , باب ال محى إالَّ هللا ولرسولهبخاری كتاب املساقات −٢
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ا يآ يا ردهكن ييه تعك يميو به او گفته شد حر ،دنردكن بر او اعتراض يبنابرا
  عثمان؟ يبند يا بر خدا دروغ ميداده است  را ياركن يخداوند به تو اجازه چن

من به  يوقت ،رده بودكن ييرا تع يميشتران صدقه حر يعمر قبل از من برا: گفت

م را اضافه يمن حرن يشتر شدند بنابرايت المال و صدقه بيدم شتران بيومت رسكح
  .1ردمك

 عمر ر وكو ابوب ص امبريپ .امل خوانده استكنماز را در سفر : اعتراض هفتم
خالفت خود در سفر دو  يخواندند و عثمان در ابتدا يعت مكدر سفر دو ر م
ن يه اوالً اكن است يپاسخ ا. خواند يامل مكو سپس نماز را در سفر  ،عت خواندكر

و  ،رد و به خطا رفتكه عثمان در آن اجتهاد كاست  يو اجتهاد يمسئله فقه يك
ا به خاطر يو آهم اگر اشتباه كرده باشد، ابن  ،رده باشدكال دارد؟ اگر اشتباه كچه اش

  ختن خون عثمان حالل است؟يار ركن يا
ه كد گفت ين بايابر معصوم است؟ و عالوه  ص امبر خداير از پيغ يسكو چه 

ه كن است يشتر اهل علم ايو نظر ب ،ن مسئله با هم اختالف دارنديعلماء در مورد ا
رده ك يارك، پس اگر عثمان 2سنت مستحب است يكستن نماز در سفر كقصر و ش
ا يو  ،را انجام داده است يزيار جاكگفته است، و  كامر مستحب را تر يكاو فقط 

  . رده استكمت عمل يو به عز ،نموده كه رخصت را تركنيا
  : ردكن يه او به دو خاطر چنكاند  امل خواند؟ گفتهكاما چرا عثمان نماز را در سفر 

ن آن يدانست بنابرا يه را شهر خود مكبود و مرده كه ازدواج كچون او در م - 1
  . امل خواندكجا نماز را 

_____________________________ 
 .765حديث  1/470ئل الصحابه ر فضاامحد با سند صحيح د −١
 .2/54املغني : نگا. مالك, شافعي, اوزاعي وأمحد است: اين گفتار −٢



 

 ١٠٦

ƒí‰bnÛa@åß@òjÔy@@ 106

ن خود يبه سرزم يشوند و وقت ها دچار فتنه  نينش هيه بادكد يترس ياو م - 2
امل خواند تا كن عثمان نماز را يسته بخوانند، بنابراكز نماز را شيبرگردند آن جا ن

  .داند يست، و خداوند بهتر معت اكه در اصل نماز چهار ركند كان يشان بيبرا
شه چرا در سفر يعا: امل خواند به عروه گفتندكشه در سفر نماز را يعا يو وقت
ه كن است يرد، پس منظور اكل ياو همانند عثمان تاو: امل خواند؟ گفتكنماز را 

  .1ردكل يعثمان تأو
رد، و كحد فرار جنگ بدر حاضر نشد، روز أُ در: اعتراض هشتم و نهم و دهم

  .عت الرضوان حضور نداشتير بد
عثمان بن موهب : ان شده استيب يح بخارين اعتراض در صحيپاسخ به ا

آنها : هستند؟ گفتند يسانكن قوم چه يا: از اهل مصر آمد و گفت يمرد: ديگو يم
ش يآنگاه آن مرد پ ،عبداهللا بن عمر: ست؟ گفتندكيبزرگ شما : گفت. ش هستنديقر

پرسم پاسخ آن را به  يم يزيابن عمر من تو را از چ يا: عبداهللا بن عمر آمد و گفت
  .من بگو
  .بله: رد؟ گفتكحد فرار ه عثمان در روز أُك يدان يا ميآ
  .بله: ت نداشت؟ گفتكه عثمان در جنگ بدر شرك يدان يا ميآ
  .گفت بله عت الرضوان حضور نداشت؟يه عثمان در بك يدان يا ميآ

آنگاه عبداهللا بن . خواستم ثابت شد يه مك يحق يعني ،بركاهللا ا: گفت يمصر
د يحد باردن او از جنگ أُكح دهم، درباره فرار يت توضيا تا برايب: عمر به او گفت

β¨﴿: ديفرما يم يه او تعالكده است چنان يده و آمرزيه خداوند او را بخشكم يبگو Î) 

t⎦⎪Ï% ©!$# (#öθ ©9uθ s? öΝä3ΖÏΒ tΠöθ tƒ ‘s)tG ø9$# Èβ$ yè ôϑ pgø:$# $ yϑ ¯ΡÎ) ãΝßγ ©9u”tIó™ $# ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# ÇÙ ÷èt7Î/ $ tΒ (#θ ç7|¡x. ( ô‰s)s9uρ 

$ xtã ª!$# öΝåκ÷]tã 3 ¨βÎ) ©!$# î‘θ àxî ÒΟŠÎ= ym﴾N )155: آل عمران.(  
_____________________________ 

 .از جعفر صادق روايت شده كه كامل خواندن نامز در حرمني هبرت است 4/524در كتاب الكافی كلينی  −١
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فرار ) افران در جنگ احدكمسلمان و (دو گروه  ياروئيه در روز روكآنان «
ان را به لغزش رده بودند آنكاز آنچه  يا من به سبب پارهيگمان اهريردند، بك

  .»با استكيه خداوند آمرزنده و شكد، چرا يشان را بخشيانداخت و خداوند ا

ه ك ص امبريه دختر پكآن بود  يردن او در جنگ بدر براكت نكاما در شر
ن و ك يامبر به او گفت تو از همسرت پرستاريمار بود، و پيهمسر عثمان بود ب

مت تو هم به يه غنيز سهميرسد و ن يه در جنگ حضور دارد به تو مك يپاداش فرد
 امبريرد و پكت نكدر جنگ شر ص امبرين عثمان به دستور پي، بنابرارسد يتو م
  .ه داديسهمن جنگ به او يبه دست آمده از ا يها متياز غن ص

تر  ه محترمكدر م يسكه كآن بود  يعت الرضوان برايو اما حاضر نبودن او در ب
عت الرضوان بعد از يو ب .1عثمان بفرستد يبه جااو را  ص امبريه پكاز او نبود 

دست  يدست راست خود را به جا ص امبريو پ ،ه انجام شدكرفتن عثمان به م
  .ن دست عثمان استيعثمان قرار داد و گفت ا

  .2نها را به خاطر بسپار و برويگفت پس ا يآنگاه ابن عمر به آن مرد مصر
شتن هرمزان ك بن عمر را به خاطر داهللايه عثمان عبكند يگو يم: ازدهمياعتراض 

 يه ابو لؤلؤ مجوسكه بعد از آن كخ معروف است يتار يتابهاكدر . ردكقصاص ن
، و 3ردك يشكبر او انداختند او خود يمردم چادر يشت، وقتكخطاب را العمر بن 

 يرا به نام هرمزان به قتل رساند، هرمزان مجوس يداهللا بن عمر مرديبعد از آن عب
_____________________________ 

آمده است و بعد از رفتن عثامن بيعت پيامرب عثامن را به مكه فرستاد تا به اهل مكه بگويد كه او برای ادای عمره  −١
به مكه رفته بود و بيعت رضوان به خاطر  صالرضوان انجام شد, و عثامن حضور نداشت و او به دستور پيامرب 

پيامرب اصحاب را مجع كرد و برای . گرفتن خون عثامن انجام شد, چون وقتی شايع شد كه عثامن كشته شده است
 .گرفت, و كسی برای مردم مكه عزيزتر از عثامن نبود كه پيامرب او را بفرستد گرفتن خون عثامن از آهنا بيعت

 .3698حابه باب مناقب عثامن حديث صحيح بخاری كتاب فضائل الص −٢
 .3700حديث  , كتاب فضائل الصحابة, باب قصة البيعةبخاری −٣
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سه روز قبل : گفت ؟يشتكه چرا او را كداهللا گفتند يبه عب يسلمان شد، وقته مكبود 
شته كه عمر با آن ك يهمراه بود و خنجر يشته شدن عمر او با ابو لؤلؤ مجوسكاز 

ه هرمزان كرد ك يداهللا بن عمر گمان مين عبيش آنها گذاشته بود، بنابرايشده است پ
او رفت  يبه سو رو نيداشته است، از ات كت با ابو لؤلؤ مشارين جناياب اكدر ارت

  . و او را به قتل رساند
ن بن شته شد عبدالرحمكعمر  يوقت: ه گفتكت است يب روايد بن مسياز سع

 ينه و هرمزان با هم در گوشيردم او و جفكنار ابو لؤلؤ گذر كاز : ر گفتكب ياب
ان آنها يم از يآنها بروم بلند شدند و خنجر يخواستم به سو يزدند وقت يحرف م
ه كد ينكه دو سر داشت و دستة آن در وسط قرار داشت، پس نگاه كن افتاد يبه زم
ن سخنان يبن عمر ا داهللايعب يشته شده چگونه است، وقتكه عمر با آن ك يخنجر

ر به راه افتاد و هرمزان را فراخواند يهمراه با شمش. دير را شنكب ين بن ابعبدالرحم
، مينكا تا اسبم را نگاه يبا من ب: داهللا به او گفتيعب. داو آم يهرمزان به سو يوقت

با  داهللايعباو جلو شد  يتر نگاه داشت و وقت خود را از او عقب يمكداهللا يآنگاه عب
شمشير اصابت شدت درد احساس او  يوقت: ديگو يم داهللايعبر او را زد، يشمش
 نصاراىرا فراخواندم او از  نهيجف: ديگو يم داهللايعبال اله اال اهللا، و : گفتكرد  شده
اش قرار  يشانيب را بر پيردم عالمت صلكاو بلند  ير را برايشمش يره بود، وقتيح

رد به قتل ك ياسالم م يه ادعاكابو لؤلؤ را  كوچكداهللا رفت و دختر يداد، سپس عب
 ،اند را به قتل برساند نه آورده شدهيه به مدك ييرهايه همه اسكو خواست  ،رساند
ردند، كدش يار باز داشته و تهدكن يردند و او را از اكمهاجران با او مخالفت  آنگاه
ن يشم و با اك ير از آنها را ميگر غيد يسانكسوگند به خدا آنها و : داهللا گفتيعب

عاص با او حرف زد تا آن الرد، آنگاه عمرو بن كاز مهاجران اشاره  يسخن به بعض
ر را به او داد، يداهللا شمشيعب يوقت ،رديبگ داهللاير را از دست عبيه توانست شمشك

گر را گرفتند سپس آنها را از هم يديكسر  يكوقاص آمد و آنها هر  يسعد بن اب
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ر يداهللا درگيعت شود آمد و با عبيه با او بكردند، و سپس عثمان قبل از آن كجدا 
ابو  ختردنه و هرمزان و يداهللا جفيه عبك يه از هم جدا شدند، و روزكشد تا آن 

فه شد يخلعثمان  يبود، و بعد از آن وقت يمردم روز سخت يشت براكلؤلؤ را 

ن رخنه يه در دك ين مرديشتن اكمهاجران و انصار را فرا خواند و گفت در مورد 
رده و عثمان را كد، مهاجران همه اتفاق يرده به من مشوره دهكجاد ياف اكو ش

نه و هرمزان يداهللا بودند و جفيمردم با عب شترياما ب ،ه او را به قتل برسانكگفتند  يم
د پسر عمر را به دنبال او يخواه يد شما ميشا: گفتند يو م ،ردندك ين ميرا نفر
عاص به عثمان الاد شد آنگاه عمرو بن ين مورد زيدر اد؟ اختالف و غوغا يبفرست
ق اتفا يمردم شو يه تو فرمانرواكش از آن يه پين قضين اير المؤمنيام يا: گفت

آن گاه با سخنان عمرو مردم  ،ن و بگذرك يگردان يافتاده است پس از آنها رو
آن دو مرد و آن دختر  يرفت و خون بهايمتفرق شدند و عثمان نظر او را پذ

  .1پرداخت شد؟
  : ه دارديداهللا به قصاص هرمزان سه توجيشته نشدن عبكپس 
ه كشده بود چنان شتن عمر با ابو لؤلؤ همدست ك يه هرمزان براكنيا: لاو

ه كشتن بود چنان كن مستحق يده بود، و بنابراير آنها را دكب يعبدالرحمن بن اب
همدست شوند همه آنها را  يشتن مردك ياگر تمام اهل صنعاء برا: ديگو يعمر م

ز بوده چون او در يختن خون هرمزان جاي، پس ر2شتكبه قصاص او خواهم 
  . ت داشته استكشتن عمر مشارك

رده كل يشت چون تاوكرا  ياسامه فرد يوقت ص امبريه در زمان پكنيا: دوم
ها اسامه  از جنگ يكيه در كن قرار بود يو واقعه از ارد، كامبر او را قصاص نيبود پ

_____________________________ 
 .با سند صحيح 3/355طبقات ابن سعد  −١
 .6896حديث  اب قومن من رجل, باب إذا أصبخاری كتاب الديات −٢
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او رفت  يشت، آنگاه اسامه به سوكرا  ياديان مسلمانان زكاز مشر يه مردكد يد
له أشهد أن ال إشد و گفت  پنهان يرد و پشت درختكد فرار ياو را د كمشر يوقت
د اسامه را يرس ص امبرين خبر به پيا ياما اسامه او را به قتل رساند، وقت ،اهللا إالَّ

او : ؟ اسامه گفتيشتكه ال اله اال اهللا گفت كا او را بعد از آن يآ: فرا خواند و گفت
 ؟يافتكا دلش را شيآ: رمودف ص امبريلمه ال اله اال اهللا را گفت، پكر ياز ترس شمش

! ؟يشتكا او را بعد از گفتن ال اله اال اهللا يه آكرد ك يرار مكامبر همواره تيپ: ديگو يم
اسامه  ص امبريو پ. 1شدم ينون تازه مسلمان مكاش اك يردم اكه من آرزو كتا آن 

داهللا را ين عثمان عبيرد، پس همچنك يه ميارش را توجكرد چون او كرا قصاص ن
  . ردك يل ميه و تاويارش را توجكداهللا يه عبكشت چون كن

م و كاو حا ينداشته باشد ول يه ولك ينداشت و مقتول يه هرمزان ولكنيا: سوم
رد، و كرف نظر م از گرفتن قصاص او صكو عثمان به عنوان حا ،پادشاه است

به نام قامذبان داشت و او از خون پدرش گذشت  يه هرمزان فرزندكاند  گفته
  .2ردك

  :ردكعثمان اذان دوم روز جمعه را اضافه  :اعتراض دوازدهم
 كن بعد از من تمسيراشد يبه سنّت من و سنّت خلفا«: ديفرما يم ص امبريپ
ن است، و يراشد يردن اذان دوم در روز جمعه از سنت خلفاكو اضافه  3»دييبجو
ن اذان اضافه يه اكد ين بود و مصلحت ديراشد يه عثمان از خلفاكست ين يديترد

ن بعد از آن بود ياست، و ا يكه وقت نماز جمعه نزدكردم متوجه شوند شود تا م
رد و اصحاب با او موافقت كن عثمان اجتهاد ينه بزرگ شده بود، بنابرايه شهر مدك

_____________________________ 
 .159مسلم كتاب االيامن  4269 حديثت قارغازی باب بعث النبی اسامة الی احلبخاری كتاب امل −١
 .اما واقعه گذشت قامذبان از خون پدرش از طريق سيف بن عمر دروغگو روايت شده است 3/305تاريخ طربی  − ٢
جاء فی االخذ بالسنة  , ترمذی كتاب العلم باب ما4607 حديثباب فی لزوم السنة  – ةابو داود كتاب السن −٣

2676. 
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 يه و در دوران بنيو معاو يافت و در زمان عليار همچنان ادامه كن يو اردند، ك
ن ين با ايس از مسلمكچ يوز هرد و تا امركبا آن مخالفت ن يسكعباس  يه و بنيام
عت هم يو در شر. ن سنت استين به اجماع مسلميرده است بنابراكار مخالفت نك

ن اذان يد عثمان ايشود و شا يه در صبح دو اذان گفته مكشه دارد، چنان ياصل و ر
  .رده استكاس يرا بر اذان اول صبح ق

  .ن او را باز گرداندرده بود عثماكد يم را تبعكَح ص امبريپ: زدهمياعتراض س
  : توان پاسخ داد ين اتهام به سه صورت ميبه ا
ستيح ثابت نيبا سند صح يزين چيه چنكنيا: لاو .  

 ،ه مسلمان شد و او از طلقاء بودكه در فتح مكبود  يسانكم از كه حكنيا: دوم
 امبرياند پس چگونه پ ردهكن يزندگنه يدر مدردند و ك يونت مكه سكدر م ءطلقا
  . ستينه نيمد يه او اصالً از اهالكند و حال آن ك يد مينه تبعيرا از مد او ص

سال است، و در  يكت آن يعت ما نهايد معروف در شريه تبعكنيا: سوم
رده ك ينند، و چه گناهكد يرا تمام عمر تبع يسكه كست ين يزين چيعت چنيشر
  د شود؟ يد تمام تبعيه باك

 امبريه پكپس به فرض آن  ،م استكحا يسو از يزيتعز يد مجازاتين تبعيبنابرا
ر و عمر كو در خالفت ابوب ص امبريو او در دوران پ ،رده باشدكد ياو را تبع ص

سال او را باز  را باز گرداند، عثمان بعد از چند د باشد و سپس عثمان اويدر تبع
  دارد؟ يالكپس چه اش ،ش از پانزده ساليگردانده است؟ بعد از ب

ه صحت ك ،د او صحت داشته باشديه داستان تبعكاست  يتن هم در صوريا
شفاعت و سفارش عثمان را در مورد عبداهللا بن سعد بن  ص امبريندارد، سپس پ

ست ين يديه عبداهللا بن سعد مرتد شده بود و تردكرفت، و حال آن يسرح پذال ياب
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ن را يا ص امبريب نشده بود، پس چگونه پكاز او مرت يم جرم بزرگتركه حك
  . بخشد يبخشد و آن را نم يم

هستند  يدروغ يزهايچ يه برخكشوند  يه بر عثمان مكبودند  ينها اعتراضاتيا
امور  يشوند، و بعض يه زشت جلوه داده مكباشند  ياو م يكن يارهاك يو بعض
 يو بعض. ا به خطا رفته استيرده و كا او درست عمل يه كهستند  ياجتهاد
 يده است، و اشتباهاتياند اما خداوند آنها را بخش ر زدهه از او سكهستند  ياشتباهات
  . گردند يد مياو ناپد يها يكين يايه در دركهستند 
  
    شدن عثمان  شتهك

 يمردمان يو پنج هجر ين اعتراضات بر عثمان در سال سيبعد از مطرح شدن ا
ردند و آنها در كت كنه حريمد يوفه و مصر و بصره به بهانة حج به سوكاز 
را داشتند، در مورد تعداد آنها اختالف شده   ه عثمانيقت قصد شورش عليقح

وفه و دو هزار از بصره كه دو هزار از اهل مصر و دو هزار از اهل كاند  است گفته
ز گفته شده است ين يگريد ييزهاياند، چ ه همه دو هزار نفر بودهكاند  بودند، و گفته

شتر يمتر نبوده و از شش هزار نفر بكهزار نفر  ست، اما آنها از دوين يقيآمار دق يول
  .اند نبوده

شان بودند يها لهيان قبين افراد از جنگجويشدند، و ا ص امبرينة پيآنها وارد مد
القعده  ين در اواخر ذينند، بنابراكا با زور عزل يد يتا عثمان را با تهدو آمده بودند 
ند، كدند تا از خالفت استعفا ردند و به او دستور داكرا محاصره   خانة عثمان

و . شته شدك  ن روز عثمانيافت، و در ايحجه ادامه  يجدهم ذيمحاصره تا ه
ز گفته شده است، ين يگريد يزهايافت و چيه محاصره چهل روز ادامه كاند  گفته

  .شتر نبوده استيروز ب يكاما محاصره از چهل و 
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نماز در مسجد باز داشته  اش محاصره شد و از خواندن در خانه  عثمان يوقت
از اصحاب  ين وقت بعضيشد در ا يريدن آب به او جلوگياز رس يه حتكشد و بل

 يسانكن يتر نند، معروفكخواستند از او دفاع  يش او رفتند و همه ميپ ص امبريپ

و عبداهللا بن  ين بن عليحسالو  يحسن بن علالش او نشستند يه در خانه عثمان پك
و عبداهللا بن عمر بودند، ) سجادال(داهللا يو محمد بن طلحه بن عب رهير و ابو هريزبال
  .1دنديشكر يشند شمشكرا ب  خواستند عثمان يه مك يانينها در مقابل شورشيا

ه كها آمده  تيه در رواكنند، بلكاما عثمان به صحابه دستور داد تا جنگ ن
ش از يتعدادشان به كدفاع از عثمان آمدند فرزندان اصحاب بودند  يه براك يسانك

ه حداقل دو ك يانين هفتصد نفر به تعداد شورشياما باز هم تعداد ا هفتصد نفر بود،
  .ديرس يهزار نفر بودند نم

هر : عثمان گفتمن با عثمان در خانه بودم، : ديگو يعه ميعبداهللا بن عامر بن رب
ت نگاه دس هكخواهم  يند از او قاطعانه مك يشنود و اطاعت م يه حرف را مك يسك

انصار دم : رفت و گفت  ش عثمانيد بن ثابت پيز: ديگو ين ميريو ابن س. 2دارد
نار تو كم در يما بار دوم انصار خدا باش يخواه يند اگر ميگو يدر هستند و م

  . ميبود ص امبرينار پكه در كم بود چنان يخواه
عمر نگاه  ابن يا: ش عثمان آمد، عثمان گفتيو ابن عمر پ. 3جنگ نه: عثمان گفت

  . شتن مدهكش و خودت را به كند از خالفت دست بيگو يمند، يگو ينها چه مين اك
ماند؟  يا خواهيشه در دنيهم يشكا اگر از خالفت دست بيآ: ابن عمر گفت

ه تو را كنيا جز ايآ يشكناگر از خالفت دست : ابن عمر گفت. عثمان گفت نه

_____________________________ 
 .7/184 ةوالنهاي ةالبداي −١
 .19508 حديث 15/24با سند صحيح  ةمصنف ابن ابی شيب −٢
 .19509حديث  15/205منبع سابق با سند صحيح  −٣
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ا بهشت و يآ: گفت .يچيه: ترد؟ عثمان گفكشند اضافه بر آن چه خواهند كب
  . نه: نهاست؟ عثمان گفتيار ايدوزخ در اخت

ه خداوند به تو پوشانده كرا  يد لباسيپس به نظر من نبا: عبداهللا بن عمر گفت
 يا امام خود ناراضيفه ياز خل يه هر گاه قومكبشود،  ين سنّتيو ا يشكرون بيب

  .1نندكشوند او را عزل 
 ين بگذارد برايس سالح خود را به زمكهر : فتش گيو عثمان به همه غالمها

  . ردكدن منع يپس عثمان خودش مردم را از جنگ. خدا آزاد است يرضا
  س به قتل رساند؟ كعثمان را چه 

اش شده  وار خانه باال رفتند و وارد خانهيه عثمان محاصره شد، از دكبعد از آن 
گفته شد  يحسن بصربه . شتندكاو بود  يش رويه قرآن پك يو او را در حال

ا يآ) ن بوديه او از بزرگان تابعكرده بود چون ك يدر آن دوران زندگ يحسن بصر(
افراد : از مهاجران و انصار بود؟ گفت يسكشتند كه عثمان را ك يسانكان يدر م

سران قاتالن عثمان معروف و شناخته  يول. 2از اهل مصر بودند يت و فاسديترب يب
 نبه نام جبله و سودان ب ي، و فرديمانيال، رومان ربن بش نانهكشده هستند و آنها 

ملقب بود و ) اهيمرگ س(ه به الموت االسود كس سدو يه از بنك يحمران و مرد
  . بودند ينخعالبن اشتر  كمال

ارطأه  تعمره بن. انجام گرفت  ه عثمانيه علكبود  ينها سران فتنه و شورشيا
نه يه رفتم، از مدكشه به ميهمراه با عاشته شد كه عثمان ك يسال در: ديگو يم

ن قطره يشته شد و اولكه در دامان عثمان بود و عثمان كم يديرا د يم و قرآنيگذشت

_____________________________ 
 .767 حديث 1/473به سند صحيح  ةمحد در كتاب فضائل الصحابأ −١
 .با اسناد صحيح 176تاريخ خليفة ص  −٢
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 ) #$βÎ*sù (#θãΖtΒ#u™ È≅÷VÏϑÎ/ !$tΒ Λä⎢ΨtΒ#u™ ⎯ÏμÎ/ Ï‰s)sù (#ρy‰tG÷δ÷﴿: خته شده بوديه رين آيا ياو روخون 

β Î)̈ρ (#öθ©9uθ s? $ oÿ©ςÎ* sù öΝèδ ’Îû 5−$ s)Ï© ( ãΝßγ x6‹Ïõ3u‹|¡sù ª!$# 4 uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠÎ= yè ø9$#﴾N )137: البقره.(  

 ؛اند ايد ايمان بياورند، هدايت يافته اگر آنها نيز به مانند آنچه شما ايمان آورده«
 ؛كند اند و خداوند، شر آنها را از تو دفع مى و اگر سرپيچى كنند، از حق جدا شده

  .»و او شنونده و داناست
و محمد بن  .1نمرد ياز آنها درست و به خوب يسكچ يپس ه: ديگو يعمره م

بار : گفت يه مكدم يرا د يردم ناگهان مردك يعبه را طواف مك: ديگو ين ميريس
د از او تعجب يگو ين ميريابن س. يه مرا ببخشكنم ك يا مرا ببخش و گمان نميخدا
. ديمانند سخن تو بگو يه سخنكام  دهينشن يسكچ يبندة خدا از ه يا: ردم و گفتمك

 يكنم او را كدا يپ يبا خدا عهد بسته بودم اگر به عثمان دسترس نم: مرد گفت
آمدند  يتابوت گذاشته شد، مردم م يشته شد و در خانه روكاو  يبزنم، و وقت يليس

بر او خواهم  يه مكنياش بود، من به بهانة ا خواندند و او در خانه يو بر او نماز م
اش  ست پارچه را از چهرهيدر خانه ن يسكه كدم يد يبخوانم وارد شدم، و وقتنماز 
ن يريابن س. شد كزدم آنگاه دستم خش يليس يكه مرده بود كردم و او را كدور 

  .2شده بود كخش يه چون چوبكدم يدست او را د: ديگو يم
  رد؟ كس از اصحاب از او دفاع نكچ يشته شد و هك  چگونه عثمان

_____________________________ 
 .765/766: گاحيح است و مهچنني نو اسناد آن ص 817 حديث 1/501 ةفضائل الصحاب −١
نهال كه ابن حبان او را ثقه قرار داده و ابن ابی املو راويان آن ثقه هستند به جز عيسی بن  7/200 ةوالنهاي ةالبداي −٢

او  6/399رده است و بخاری نيز در التاريخ الكبري در مورد او سكوت ك 6/288تعديل الرح واجلحاتم او را در 
 .رده و در مورد او سكوت كرده استرا نام ب
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دفاع  يه براكه عثمان خودش قاطعانه از آنها خواسته بود كن بود يعلت اول ا
نند و كشان را غالف يرهاين به آنها دستور داد تا شمشينجنگند بنابرا يسكاز او با 

  .شد يصله الهير و فيم تقديدن بازداشت، و تسليآنان را از جنگ
  :ز استين نشانگر دو چيو ا

چون عثمان  ،ص با امت محمداو  ياول شجاعت عثمان، و دوم مهربان
ن به ين چنيخشن و فاسد هستند، بنابرا ييها نينش هيان باديه شورشكد يفهم يم

شته كه از فساد كد يآ يش ميپ يند فسادگنها بجنيه اگر اصحاب با اكد ينظرش رس
شته كاز اصحاب  ياديد سبب شود تا تعداد زينفر بزرگتر است، و شا يكشدن 

نند و اموال آنها را غارت كان به ناموس مردم تجاوز ين است شورشكشوند، و مم
از اصحاب  يسكشته شود و كه خودش كد ين مصلحت را در آن دينند، بنابراك
  . نگردد كهت ص امبر خداينه پيشته نشود و حرمت مدك صا امبر خديپ

را اصحاب يان بود، زيمتر از تعداد شورشك يليتعدا اصحاب خ: علت دوم
  : چهار جا بودنددر  ص امبر خدايپ

حج  كمناس يادا يبرا ياديه موسم حج بود و افراد زكه چون كم: اول يجا
ر قرار داده يرفته بودند و حضور نداشتند، و عثمان عبداهللا بن عباس را در حج ام

  . بود
ده بودند و در ياز اصحاب در شهرها اقامت گز يه، بعضكرون از ميب: دوم يجا

  . ردندك يم يگر شهرها زندگيد وفه و بصره و مصر و شام وك
  . بردند يدر جهاد به سر م ص امبرياز اصحاب پ يجهاد، و بعض: سوم يجا
نه بودند تعدادشان با تعداد يه در مدكاز اصحاب  يسانكو : چهارم يجا
  . ان برابر نبوديشورش

ر كنند و فكاصحاب فرزندانشان را فرستادند تا از عثمان دفاع : علت سوم
دند فقط رك ير مكه آنها فكانجامد بل يفه ميشتن خلكه به يه قضكردند ك ينم
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ه كنيگردند، اما ا ينند و سپس بعد از آن بر مك ينند و اظهار مخالفت مك يمحاصره م
ردند ك ير مكاز اصحاب ف يرساند، بعض ينند و عثمان را به قتل مك يآنها جرأت م

ردن كل دفاع نيدل يعنيول است قول ا ،ن قوليتر حو راج. رسد ينجا نميار به اكه ك

دن منع يشكر يدن و شمشيآنها را از جنگ  ه عثمانكن بود ياصحاب از عثمان ا
  . ردك
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  )ـه ۴۰(تا)۳۵(از سال   طالب يبن اب ين عليرالمؤمنيخالفت ام

  

امبر يپ يطالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف، پسر عمو يبن اب يعل او
 حسن والاست و او پدر  ص امبريدة زنان عالم فاطمه دختر پيو شوهر س ص

  . است م نيحسال
  .1هاشم بن عبد مناف است مادرش فاطمه بنت اسد بن

ه او ينكن را ياو را ابو تراب خواند و ا ص امبرياش ابو الحسن است و پ هينك
  .2مسلمان شد يدر هشت سالگ كيودكگرداند، او در 
علي به خانه : ديگو يم )مطالب  يبن اب يعل محمد بن(ه يحنفالمحمد بن 

اش آمد  به خانه يشته شد علكه عثمان كبعد از آن عثمان آمد و او كشته شده بود، 
ه از تو كس را كچ يداشته باشند، و ه يا فهيد خليش بست، مردم بايو در را به رو

د، من ينكمرا انتخاب ن: به آنها گفت يعل. ميبه خالفت سزاوارتر باشد سراغ دار
سوگند به  ،نه: مردم گفتند. ر شما باشميه امكر شما باشم بهتر است از آن ياگر وز

پس : گفت يم، عليه از تو به خالفت سزاوارتر باشد سراغ نداركرا  يسكه كخدا 
انجام  يعت با من به صورت پنهانيد بينك يد و مرا رها نمينك ياصرار م يوقت
د و يايند بكعت يبا من بس خواست كهر  روم و يه به مسجد مكو بل ،شود ينم
  .3ردندكعت يبه مسجد رفت و مردم با او ب يآنگاه عل. ندكعت يب

ه كاند  و گفته ،عت نمودندينه بودند با او بيه در مدك يو مهاجران و انصار
وقاص و عبداهللا بن عمر و محمد بن مسلمه و  ياز اصحاب مانند سعد بن اب يبعض
ن معروف يردند، و همكعت يه همه با او بكاند  دند، و گفتهركعت نيگران با او بيد

_____________________________ 
 .1/278 ةمعرفة الصحاب −١
 .خليفه است, خواهد آمد ص, و ذكر فضيلت او در باب چه كسى بعد از رسول اهللا 1/287 ةمعرفة الصحاب −٢
 .مرب كيست بيان خواهد شدليفه پياو فضائل علی در باب خ 1/287معرفة الصحابه  −٣
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عت يدند اما با او بينار او نجنگكاست، و سعد و ابن عمر و محمد مسلمه در 
  .ردندك

نه بود يدر مد يشته شد حسن بصركعثمان  يوقت: ديگو يله ميجم يعوف بن اب

 نابن جوش ان آوردند،يرا به م ص امبرير اصحاب پكش او بودم، ذيز پيو من ن
 ييجو بيع يردن از علك يرويبه خاطر پ يد ابو موسيابا سع يا: گفت يغطفانال
پس : ان گشت و گفتياش نما ه آثار خشم بر چهرهكن شد يشود، حسن خشمگ يم

 يو مردم به سوكرد؟ امير المؤمنين مظلومانه كشته شد، پيروي بايد  يسكاز چه 
و او چند ! رد؟ك يرويپ يسكد از چه يبارد، پس كعت ين خود رفتند و با او بيبهتر
  .1ردكرار كن سخن را تيبار ا

 م طالب يبن اب يه بعد از عثمان بن عفان علكن اجماع دارند ياهل سنت بر ا
ه كرا  يسكاحمد بن حنبل : ديگو يه ميميابن ت. از همه اصحاب بهتر و افضل است

 يسكن يد چنيگو يو مده است، يگذار نام ند بدعتكتوقف  يدر مورد خالفت عل
: ديگو يه ميمين فرد فرمان داد، و ابن تيتر است، و به قطع رابطه با چن از خر گمراه

 يديبر حق بوده است ترد يه علكنياز ائمه اهل سنت در ا يچ اماميامام احمد و ه
  .2ندارند

ر كامبر خدا از همه اصحاب ابوبيه بعد از پكن اجماع دارند يپس اهل سنت بر ا
م اختالف يه گفتكچنان  ياو عمر افضل است و در مورد عثمان و عل و بعد از

افضل و برتر  يه عثمان از علكده هستند ين عقياند، و جمهور اهل سنت بر ا ردهك
ه بعد از فين خليطالب چهارم يبن اب يه علكاند  ردهكن اتفاق ياست، و بعد از ا

  .عثمان از همه افضل است

_____________________________ 
 .اين را روايت كرده است 696 حديث 2/573با سند صحيح  ةامحد در فضائل الصحاب −١
 .4/438جمموع الفتاوی  −٢
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    ه ۳۶جنگ جمل سال 

ه بروند كه به مكاجازه گرفتند  ياز عل مر يزبالعت شد، طلحه و يب يعلبا  يوقت
 كشه ين عايه رفتند و در آن جا با ام المؤمنكبه مبه آنها اجازه داد، آنها   يو عل

ن آنها يشته شده است، بنابراك  ه عثمانكافته بود يشه اطالع يردند، عاكمالقات 
 يعليو . رنديتند انتقام خون عثمان را بگم گرفيهم آمدند و تصم ه گردكآن جا در م

ردند كه با هم اتفاق كو در م ،وفه آمدكو عبداهللا بن عامر از  ،ه از بصره آمديبن من
  . رنديه انتقام خون عثمان را بگك

جا با  خواستند آن يبصره رهسپار شدند و م يه به سوكآنها و همراهانشان از م
  ه آنها در دفاع از عثمانكن بود يان ارا باورشيز ر شوند،يقاتالن عثمان درگ

 يعل يف از سوينه بود، و عثمان بن حنيدر مد  ياند، و عل ردهك يوتاهك
ام يف به آنها پيدند عثمان بن حنيآنها به بصره رس يبصره بود، وقت يفرماندار و وال

د ينكصبر : او گفت. ميبه دنبال قاتالن عثمان هست: خواهند؟ گفتند يه چه مكفرستاد 
 يسانكاز  يكيه كسپس جبله . اجازه ورود به بصره را نداد آنهاد، و به يايب يتا عل
ده بود با هفتصد نفر به جنگ آنها رفت و يت ورزكشتن عثمان مشاركه در كبود 

شتند، و كاز همراهانش را  ياديافراد زست دهند و كآنان موفق شدند او را ش
  . وستنديپ ن شهير و عايه و زبر طلحكبصره به لش ياز اهال ياديتعداد ز
رد، چون او خبر شده بود كت كوفه حرك ينه به سوياز مد ين وقت عليدر ا

شه و ير و عايف و طلحه و زبيبصره عثمان بن حن يان واليم يه در بصره جنگك
به جنگ  يده هزار نفر يركبا لش  ين عليهمراهانشان رخ داده است، بنابرا

 يبن اب يه علكشود  يما مشخص م يبرا يبه روشن نجاير رفت، در ايطلحه و زب
رده و قصدشان چنان كه او شورش نيو آنها عل ،طالب خودش به جنگ آنها رفت

اگر آنها ه كدن با او نبود، چون يند جنگيگو يگذاران و هوادارانشان م ه بدعتك
، مدندآ يرفتند و به بصره نم ينه ميم به مدينند مستقكام يق  يه عليخواستند عل يم
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ر حرف يزبالقعقاع بن عمرو را فرستاد تا با طلحه و السود و ألمقداد بن اال ،يو عل
ر همه با هم ين طرف و از آن سو طلحه و زبيبزنند، آنها رفتند و مقداد و قعقاع از ا

نظر . ردكان يدگاه خود را بيد يو هر گروه ،گر نجنگنديديكه با كردند كاتفاق 

ن بود يا يست، و نظر عليز نيردن قاتالن عثمان جاكرها ه كن بود ير ايطلحه و زب
ه زمان كبل ،رنديگرد قرار بگيه قاتالن عثمان تحت پكست ينون مصلحت نكه اك

ن در يبنابرا. رديه اوضاع سامان بگكاست  يمة قاتالن عثمان وقتكمحا يمناسب برا
ن اختالف ير اشته شوند همه اتفاق نظر داشتند و فقط دكد يه قاتالن عثمان باكنيا

  .شته شوندكد يبا يه چه زمانكداشتند 
گذراندند،  يرا م يال راحت و شب خوبين اتفاق هر دو گروه با خيو بعد از ا

ه كرده بودند كشان بود چون هر دو گروه اتفاق يبرا يب سختاما قاتالن عثمان ش
و  4محزابن  و 3ريو ابن اث 2ريثكو ابن  1ين امثال طبرينند، و مؤرخكآنها را مجازات 

  .اند ردهكان ين مطلب را بياند ا خود نوشته يها خين واقعه را در تاريه اكره يغ
توافق آنها به ه اجازه ندهند كردند كن اتفاق يها همه بر ا يين هنگام سبايدر ا

ها به  ياز سبائ يآنها خواب بودند گروه ين به هنگام سحر وقتيبرسد، بنابرا ييجا
ر را به قتل رساندند و پا به كاز افراد لش يردند و بعضكه ر حملير طلحه و زبكلش

رده است كانت يبه آنها خ ير علكه لشكرد ك ير طلحه گمان مكفرار گذاشتند، و لش
ن عمل يا يوقت يان عليركر شدند و لشيدرگ ير علكصبح شد با لش يوقتن يبنابرا

_____________________________ 
 .3/517تاريخ الطربی  −١
 .7/2509 ةوالنهاي ةالبداي −٢
 .3/120الكامل فی التاريخ  −٣
 .4/293ل نحهواء والی امللل واألالفصل ف −٤
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ن ياست، بنابرا ردهك ينكر عهدشيطلحه و زب ركه لشكدند گمان بردند يآنها را د
  .ور شد افت و آنگاه آتش جنگ شعلهيان هر دو گروه تا ظهر ادامه يها م يريدرگ

ند اما موفق نشدند، طلحه يردند تا جنگ را متوقف نماكر تالش كبزرگان هر دو لش
 يوا: دادند، آنگاه طلحه گفت يد؟ اما آنها گوش نميشو يت مكا سايمردم آ يگفت ا يم
آنها  ي، و عل1ديطمع هست يها و چون مگس) مزاج يدمدم(آتش  ياه بر شما پروانه يوا

عب بن سور را با قرآن فرستاد تا كشه يند، و عاادد ياو نم جوابرد اما ك يمآنها را منع 
  .شتندكه او را كنير زدند تا ايها او را با ت يند اما سبائكجنگ را متوقف 
اند آن را تو يس نمكچ يرند و مشتعل شوند هيدر بگ يها وقت چون جنگ

  : رده استكر كس ذيالق ؤاز امر ياشعار يبخارامام د و يمتوقف نما
òînÏ@æìØm@bß@Þëc@lŠ§a@

@ @

@Þìèu@ÝØÛ@bènäíŒi@ïÈm@
@ @

و بـه سـوي افـراد     هجنگ در آغاز چون دختر جواني است كه خـود را آراسـت  
  دود جاهل مي

óny@gbèßaŠ™@k‘ë@oÜÈn‘a@a‡@
@ @

@@@ÝîÜy@pa‡@Ë@a‹ìvÇ@oÛë@
@ @

ه كـ شـود   يمـ  يرزنيگردد آنگاه چون پ يشود و فروزان م يآن مشتعل م تا آتش
  .ندارد يشوهر

pÌmë@bèãìÛ@ŠØäí@õbİ@
@ @

@@@@ÝîjÔnÛaë@á’ÜÛ@òçëŠØßR@
@ @

دوست  يسكگر يست و دين يشود و رنگش دوست داشتن يد ميش سفيموها
  . د و ببوسديندارد آن را ببو

  يآغاز خالفت علدر  يعني رخ داد، يو شش هجر يجنگ جمل در سال س
. افتيد ادامه يقبل از غروب خورش كيآغاز شد و تا اند امالًكجنگ بعد از ظهر 

ده هزار نفر بودند، و اهل جمل پنج تا شش هزار نفر بودند، و پرچم  ير علكلش
_____________________________ 

 .182ه بن خياط تاريخ خليف −١
 .التی متوج كموج البحر ةباب الفتن ةبخاری كتاب الفتن −٢
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طالب بود و پرچم اهل جمل در دست  يبن اب يبه دست محمد بن عل ير علكلش
  .ر بوديزبالعبداهللا بن 
ه خداوند كاست  يا شته شدند، و آن فتنهكن ياز مسلم ياريروز بسن يدر ا

خته شده مصون داشته يه آنجا رك ييها ما را از آغشته شدن به خون يرهايشمش
  .امرزديباشد و آنان را ب يه از آنها راضكم ياست، و از خداوند مسئلت دار

ت كشرن جنگ ير و طلحه در ايشته شد، زبكر و محمد بن طلحه يطلحه و زب
 ،ديطالب را د يبن اب يه شد علكوارد معر ير وقتيه زبكت است يرا رواينداشتند، ز

 يجنگ يه تو با من مك: فرمود ص امبريه پك يآور يا به خاطر ميآ: به او گفت يعل
  .1دير برگشت و نجنگي، آنگاه در همان روز زبيو ستمگر هست

رد و بدل  يو عل ن اويب ين سخنانيا چنياما آ ،دير نجنگيه زبكن است يح ايصح
 يها تابكدر  يندارد ول يت سند قويچون روا ،داند يشده است؟ خدا بهتر م

ت كر در جنگ مشاريه زبكن مشهور است يشتر از آن ايخ معروف است، و بيتار
د يوشك يه مك يو طلحه در حال. شته شدكبه نام جرموز  يرد و به دست مردكن

رد او كش اصابت يبه پا يريت يان به صورت اتفاقدن باز دارد ناگهيمردم را از جنگ
شته ك ياديد و افراد زيان رسيداشت، جنگ به پا ين جا زخميدر گذشته در هم

ر كه به عنوان سنبل لشكشه يدر دفاع از شتر عا ياديز يشدند به خصوص افراد
از ه شتر كنيشته شدند، و به محض اكردند ك ين آنها جانانه از آن دفاع ميبود بنابرا

  .روز شديپ  طالب يبن اب يرفت و عليان پذيدر آمد جنگ آرام گرفت و پا يپا
ن جنگ اسالم يه در اكبل ،روز نشديپ يسكچ يه هكن است يقت و درست ايحق
  .دندين خسارت ديو مسلم

_____________________________ 
و در ميان راويان فرد جمهولی است و ابن حجر اين روايت را در  19674 حديث 15/283 ةابن ابی شيب −١

 .بيان كرده است 4412 ةالب العاليطامل
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گشت  يشته شدگان مكان يه مك يدر حال  يافت عليان يجنگ پا يوقت
اش را  چهره يها كرد و خاكحه را بلند داهللا افتاد او طليچشمش به طلحه بن عب

آسمان  نر ستارگايه زكم ينيب يه تو را مكمن دشوار است  يبرا: رد و گفتك كپا
ست سال ياش بك يدوست دارم ا: رد و گفتكه يگر  ي، و عليا انه گرفتهيآش

  .1مردم ين ميقبل از ا
از رد، محمد بن طلحه كه يد، و گريمحمد بن طلحه را د ين عليو همچن

از اصحاب  يسانكو همه . ملقّب شده بود )سجادال(رد به ك ياد ميه عبادت زكبس 
رده بودند بدون استثناء همه از آنچه اتفاق افتاده بود كت كن جنگ شريه در اك
  .مان شدنديپش

: آمد و گفت يش علير را به همراه داشت پير زبيه شمشك يابن جرموز در حال
ر ين شمشيا: د گفتيسخنان او را شن يعل يوقت شتم،كر را يشتم، زبكر را يزب

ه را به يقاتل پسر صف: رد، سپس گفتك يدور م ص امبريها را از پ يهمواره سخت
  .2ديايش او بيرموز پبن جه اكاجازه نداد  يجهنم مژده بده، و عل

  
  شت؟كقاتالن عثمان را ن يچرا عل

نه  ،اص شونده قاتالن عثمان بعداً قصكد يد يمصلحت را در آن م  يعل
 امبريه پكر انداخت، چنان ين او قصاص را به تاخيقصاص نشوند، بنابرا ه اصالًكنيا

شه تهمت زدند و ياز مردم به عا يبعض يرد، و وقتكن يچن كدر واقع اف ص
گفتند حسان بن ثابت و حمنه بنت  يشه سخنانيه در مورد عاك ين افراديتر معروف

رد عبداهللا كعه ين سخن را بزرگ و شايه اك يسكه بود، و ثثاأسطح بن مش و حج
_____________________________ 

بن احافظ آن ثقه هستند و نگويد راويا یبوصريی مالو 3/88 ةسد الغابأ, 11/207تاريخ دمشق ابن عساكر  −١
 .با اختالف اندكی ذكر كرده است 4/302 ةحجر در املطالب العالي

 .با سند حسن 3/105طبقات ابن سعد  −٢



 

١٢٥

 

125 نگرشى نو به تاريخ صدر اسالم

ال يخ يسكچه : بر منبر باال رفت و گفت ص امبريپآنگاه . بن سلول بود يبن اب
ده است؟ يام رس ت و آزار او به خانوادهيه اذكند ك يراحت م يمرا در مورد مرد

ال تو يمن خ: آنگاه سعد بن معاذ بلند شد و گفت) بن سلول يعبداهللا بن اب يعني(

و اگر از  ،ميرسان ياو را به قتل م ،ها باشد ياگر از ما اوس. نمك يرا از او راحت م
  . ميشك يبرادران خزرج ما باشد به ما دستور بده او را م

و أسيد بن رد، كرا رد  معاذآنگاه سعد بن عباده بلند شد و سخن سعد بن 
ا به آرامش فرا امبر آنها ريو پحضير بلند شد و سخن سعد بن عباده را رد كرد، 

نه يبه مد ص امبريرا قبل از آمدن پيه مهم است، زيه قضكو دانست . 1خواند يم
ابن سلول را به عنوان پادشاه  يردند تا عبداهللا بن ابكله اوس و خزرج اتفاق يقب

سوم  يكداشت و او در جنگ احد  ييگاه وااليو او نزد آنها جا. نندكخود انتخاب 
ابن سلول را شالق  يعبداهللا بن اب ص امبريبرگرداند، و پر را با خود از جنگ كلش

ه اگر او را شالق كن به نظرش آمد ين بود؛ و چنينزد چرا؟ چون مصلحت در هم
ر يه به تاخكن بود يا  ين نظر عليو همچن. دهد يرخ م يبزند فساد بزرگ

  يآن دارد، چون عل ياز گرفتن فور يمتركانداختن گرفتن قصاص فساد 
ه از آنان كدارند  ييها  لهيرا آنها قبيرا به قتل برساند ز  قاتالن عثمانواند ت ينم

 يسكهمچنان وجود داشت، و چه ه نت برقرار نشده و فتيو هنوز امن ،نندك يدفاع م
  .دكشتنه بعد از آن او ك يدند؟ در حاليجنگ ينم يه آنها هرگز با علكد يگو يم

، چرا؟ شتكد قاتالن عثمان را نيرسه يخالفت به معاو ين وقتيو به خاطر ا
ت يواقع يكآن را  يرد، علك ير مكف يه علكرد ك يرا م يركچون او همان ف

د آن را يه رسيخالفت به معاو يد، اما وقتيد يم يتئور يكه آن را يد، و معاويد يم
گر يد يسانك يشت ولكاز آنها را  يه بعضيد، و معاويد يت ميواقع يكبه صورت 

_____________________________ 
 .2770 ة, مسلم كتاب التوب4141يث ازی حدغبخاری كتاب امل −١
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ماند و  يبن مروان باق كمان تا زمان حجاج در دوران خالفت عبدالملاز قاتالن عث
  .شته شدندكه همه كتا آن 

 ،ف بوديه ضعكنينه ا ،شدكآنها را بتوانست  ينم  يه علكن است يمهم ا
  .ديترس يامت م يبرا يه علكبل

را گرفت و با احترام  كشه ين عايام المؤمن  يعل ،ديان رسيجنگ به پا يوقت
  .دستور داده بوداو را  ص امبريه پكه فرستاد چنان نيبه مد
 يا شه مسئلهيان تو و عايدر م: به من گفت ص امبر خدايپ: ديگو يم يعل
نه : ، گفت؟امبر خدايپ يفرد هستم ان يتر پس من بدبخت: گفت يدهد، عل يرخ م

  .1شه را به پناهگاهش برگردانيعاشد  يزين چياگر چن يول
  .ام آن فرمان داده بود انجام داداو را به انج ص مبرايه پكرا  يارك يو عل

  
  : و هفت ين سال سيه صفّكمعر

د و گفت تا قاتالن عثمان قصاص نشوند يامتناع ورز يردن با علكعت يه از بيمعاو
د االن يه بايمعاو: رد گفتكر جمل را تمام كار لشك  يعل يرد، وقتكعت نخواهم يب
ا با او يند و كعت يا بيرد و گفت كه آماده يبا معاودن يجنگ يبرا يركند، و لشكعت يب
 يرد، وقتكت كن در شام حريصف يبه سو يصد هزار نفر يركبا لش يجنگم و عل يم

رده است بر منبر باال رفت و كت كدن با او حريجنگ يبرا يه علكه خبر شد يمعاو
شان يهاست؟ مردم سريد نظرتان چيآ يشما م يهمراه با اهل عراق به سو يعل: گفت
شما نظر : د شد و گفتنبل يريحمال عالكآنگاه ذو الردند كوت كن انداختند و سييرا پا
  .ت بودندكم، مردم همه ساينك يد و ما اقدام ميبده

_____________________________ 
 .13/60لفتح گفته سند آن حسن است و حافظ در ا 6/393مسند امحد  −١
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ه همراه با يمعاو: ش خدا گفتيمنبر رفت و بعد از حمد و ستا يباال يو عل
گفتند  يد، و مردنكست؟ اهل مسجد غوغا ينظرتان چد يآ ياهل شام به جنگ شما م

حرف  ياديچون افراد ز. ن استينظر ما ا..... ن است و چنان ين چنير المؤمنيام يا

ن آمد در ييسخن آنها را متوجه نشد و از منبر پا ياد بود علياهو زيزدند و ه يم
  .1ه راجعونيلإنا إنا هللا وإ: گفت يه مك يحال

اهل شام اطاعت تند، داش ين حالتيها چن يپس اهل شام آن گونه بودند و عراق
ها  نيردند، و همك يان شد هرج و مرج درست ميه بكها چنان  يردند، و عراقك يم

 يه در صفر سال سكنيخالصه ا. شتندكرا   دند و اويجنگ يه بعداً با علكبودند 
  . دين رسيبه صف  يعل يو هفت هجر

  
  .ر بوديدرگ يه به خاطر خالفت با عليا معاويآ
  

 يتو با عل: ه آمدم و به او گفتميش معاويه پكد يگو يم ينخوالالمسلم  واب
دانم  يه مكنه، سوگند به خدا : ه گفتي؟ معاويا تو همانند او هستيآ يشو ير ميدرگ
ه كد يدان يا شما نميآ يول برتر و افضل است و به خالفت سزاوارتر است، يه علك

خون او را او هستم و  يعمو شته شده است؟ و من پسركعثمان مظلومانه 
ل يه قاتالن عثمان را به من تحوكد ييد و به او بگويبرو يش عليخواهم، پس پ يم

آمدند و با او سخن  يش عليسپارم، آنها پ يومت را به او مكدهد و من امور ح
  .2ندادتحويل رفت و قاتالن را ينپذ يعل ،گفتند

 يبا علفه است، و هرگز به خاطر خالفت يه او خلكه نگفت ين معاويبنابرا
سنده يد و نويم رسكير شدند و مسئله به تحيبا هم درگ ين وقتير نشد، بنابرايدرگ

_____________________________ 
 .540عهد اخللفاء الراشدين ص , المخ االستاري −١
 .و سند آن صحيح است 540راشدين ص عهد اخللفاء ال, تاريخ االسالم −٢
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بندد،  يمان يسف يه بن ابيبا معاو ين علير المؤمنيه امكت سا ين عهدينوشت ا
ن ير المؤمنيه تو امكردم ك يعت ميس، اگر با تو بين ننوير المؤمنيام: ه گفتيمعاو
س، و آنگاه يه فقط اسم من و اسم خودت را بنوكدم، و بليجنگ يبا تو نم يهست
س چون او ياسم او را قبل از اسم من بنو: رد و گفتكسنده يه رو به نويمعاو
  .1شگام بوده استيمن پ رفتن اسالم ازيدارد و در پذ يشتريلت بيفض

 يه علكه علت آن بود كفه نبود، و بليه دو خليو معاو ين جنگ عليبنابرا
ه قاتالن پسر كرفت مگر آن يپذ يه عزل را نميند و معاوكعزل  ه رايخواست معاو يم

ع است يه شاكپس چنان . شدند يل داده ميا به او تحويشدند و  يشته مكش يعمو
صد هزار نفر بود و تعداد افراد  يان عليركتعداد لش. موضوع اختالف خالفت نبود

بود  ير علكان لشيه در مكاسر ين جنگ عمار بن يه هفتاد هزار نفر بودند، و در ايمعاو
  .2شتكتو را خواهند  يعمار گروه شورش يا: به عمار گفته بود ص امبريشته شد و پك

ه چه دربارة آن چه كدند يث پرسين حدياحمد بن حنبل را در مورد ا
ه كزنم نپرداختن به آن بهتر است، چنان  ينم يدر مورد آن حرف: ؟ گفتييگو يم
  .3ردكوت كشند، و سك ياو را م يرششو يگروه: گفت ص امبر خدايپ

 يه همراه علك يسانكه كن باورند يجمهور اهل سنت بر ا: ديگو يابن حجر م
 ياند شورش دهيجنگ يم يه عليه علك يسانكاند، و  اند بر حق بوده دهيجنگ يم

مذمت  يسكن گروه يه از اكن اتفاق دارند ياند، اما اهل سنت همه بر ا بوده
  .4ردند و به خطا رفتندكند آنها اجتهاد يگو يه مكشود بل ينم

_____________________________ 
 .7/288 ةوالنهاي ةالبداي −١
 .2915 ةو مسلم كتاب الفتن 447 حديثباب التعاون فی بناء املسجد  ةمتفق عليه بخاری كتاب الصال −٢
 .722 حديث 463خالل ص  ةالسن −٣
 .13/72تح الباری ف −٤
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از اصحاب به خاطر  يسكد يه نباكاند  ردهكن اتفاق ياهل سنت بر ا: ديگو يو م
رند چون آنها براساس اجتهاد خود يقرار بگ ييجو بيآنچه از آنها سر زده مورد ع

  .1دنديجنگ

ان يم هك ياگر در هر اختالف: ديگو يم  يان عليد مذهب حامييدر تا يو طبر
 يبود، حد ين شدن الزم و واجب مينش ردن از آن و خانهكافتد فرار  ين ميمسلم

حرام  يارهاكاب كارت يبرا يرفت و فاسقان راه ين نمياز ب يشد و باطل ياقامه نم
  .2افتندي يم

اگر امور مشتبه و  ين درست است، وليه واضح و روشن باشد اياگر قض: گفتم
ت كن جنگ شريدر ا يارين بسيد، به خاطر ارك يد دورينامشخص بودند با

شه و ير و عايه طلحه و زبكن است يم ايد بدان معتقد باشيپس آنچه با. ردندكن
 يكردند، و كو همراهانش براساس اجتهاد خود جنگ  ين عليهمراهانش و همچن

خواستند با  يرده بودند و نمكن يآمادگجنگ جمل آنها  ي، و براداده رخ كفتنه بود 
  . گر بجنگنديديك

د سخن ين مسئله نبايه در اكاند  ردهكه از جمهور نقل يميو ابن حزم و ابن ت
د، به او گفته يابتدا با آنها جنگ يد عليبگو يسكاگر : ديگو يه ميميابن ت. گفت

ردن با او سرباز زدند و او را ستمگر و كعت يآنها ابتدا از اطاعت و ب. شود يم
رفتند چنان يه او پذيدروغ را عل يار دادند و گواهختن خون عثمان قريدر ر كمشار
و به . بوده است يشتن عثمان راضكبه  يه علكع شده بود يان اهل شام شايدر م

  : ها قوت گرفته بود يان شاميعه در مين شايل ايچهار دل
  .شتن قاتالن عثمانكن - 1

_____________________________ 
 .13/37 منبع سابق −١
 .منبع سابق −٢
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  .جنگ جمل - 2
اردوگاه و  هكوفه كدن او در يونت گزكنه را و سيمد يگفتن عل كتر - 3

  . پناهگاه قاتالن عثمان بود
  . قرار داشتند ير علكه متهم به قتل عثمان بودند در لشك يافراد - 4

شدند  كوكمش) به خصوص افراد جاهل آنها(ها  يز شامين چهار چيبه خاطر ا
در  يتكچ مشاريه يقت عليدست دارد، و در حق  شتن عثمانكدر   يه علك

ن به يرد، اگر گفته شود اك ين ميو قاتالن عثمان را نفره اكقتل عثمان نداشت و بل
ه با كز نبود يآنها جا يشود برا يند، گفته مك يه نميدن با آنها را توجيجنگ ييتنها
شتن قاتالن عثمان را نداشت، و اگر هم او ك ييتوانا يبجنگند چون عل  يعل
د در جماعت يرد نباك يار را نمكن يتوانست قاتالن عثمان را به قتل برساند و ا يم

ه به كآمد، بل يردن با او امتناع به عمل مكعت يو از ب ،شد يجاد مين تفرقه ايمسلم
  .ن سودمندتر بوديمسلم ين و برايشتر به مصلحت ديردن با او بكعت يهر حال ب

  
  ردند؟ كت كها شر ن جنگياز اصحاب در ا يسانكچه 

  

ر، يزبال، يعل: عبارتند ازردند كت كن شريجمل و صف يها ه در جنگك ياصحاب
ه، عمرو بن ين، عمار، ابن عباس، معاويحسالحسن، الر، يشه، ابن الزبيطلحه، عا

مه بن ثابت، ابو ير بن عبداهللا، خزيقعقاع بن عمرو، جرالس بن سعد، يعاص، قال
 يعبداهللا بن جعفر، عد، هان، سهل بن سعد، جابر بن عبداهللايتالبن ثم يقتاده، ابو اله

  . رينعمان بن بشالد و يه بن قدامه، فضاله بن عبيس، جاريشعث بن قأل، ابن حاتم
وقاص،  يسعد بن اب: ردند عبارتند ازكت نكها شر ن جنگيه در اك يسانكو 

د بن يره، زيد، ابو هريسلمه، اسامه بن زمد، عبداهللا بن عمر، محمد بن يد بن زيسع
ابو س، يحنف بن قأل، ايفثقة الرك، ابوبكن، انس بن ماليثابت، عمران بن حص
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د بن يد بن عقبه، سعيولال، ينصارأل، ابو مسعود ايشعرألا ي، ابوموسينصارألوب ايا
هبان بن ، أيسلمألعاص، ابو برزه االعاص، عبداهللا بن عامر، عبداهللا بن عمرو بن ال
  . ردندكت نكها شر ن جنگيدر ا ن شتر اصحابيه بكوع و بلكألو سلمه بن ا يفيص

  
  م كيداستان تح

  

  يردند و علكها بلند  زهيها را بر ن افت، قرآنيان يم پاكين با تحيجنگ صف
ه كن شرط يه به شام برگشت به ايوفه و معاوكبه  يرفت، و عليم را پذكيتح
ه عمرو يرا فرستاد و معاو يشعرألا يابو موس يم در رمضان انجام شود، و علكيتح

ه عمرو بن كن گونه مشهور است يم اكيدر مورد داستان تح. عاص را فرستادالبن 
ن ينند، بنابراكه را عزل يو معاو يه علكردند كاتفاق  يشعرألا يعاص و ابو موسال

نم ك يرا از خالفت عزل م يمن عل: منبر رفت و گفت يباال يشعرألا يابوموس
رون يو سپس انگشترش را از دست خود ب ،شمك يرون مين انگشترم را بيه اكچنان 

رون يرا از خالفت ب يعاص بلند شد و گفت من علالگاه عمرو بن آورد، و آن
فه برقرار يه را به عنوان خليرد و معاوكرون ياو را ب يه ابو موسكنم چنان ك يم
ن هنگام شلوغ شد و ابو يدر ا. گذارم ين انگشترم را برقرار ميه اكدارم چنان  يم

 يش عليوفه پكه ه بازگشت و بكرون آمد و به مين بيناراحت و خشمگ يموس
  .1عاص به شام برگشتالنرفت و عمرو بن 

و دروغ است، و قهرمان و سازندة آن ابو مخنف است، و  ين داستان ساختگيا
ت يح روايبا سند صح يه بخاركه همان است ين قضيح ايداستان درست و صح

 يشعرألا يم آمد با ابو موسكيتح يبرا يعاص وقتالعمرو بن  :هكرده است ك

_____________________________ 
 .3/168و الكامل فی التاريخ  4/51طربی التاريخ  −١
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او را از : گفت يست؟ ابو موسين مسئله چينظرت در مورد ا: رد و گفتكمالقات 
، عمرو بن 1بود يه از آنها راضك يافت در حاليوفات  ص امبريه پكنم يب يم يسانك
اگر از شما : جاست؟ گفتكه از نظر تو يگاه من و معاويپس جا: عاص گفتال
نباشد پس  يازيو اگر به شما ند، يردن دارك كمك ييخواسته شود توانا كمك

عاص الار تمام شد و عمرو بن كسپس . 2از بوده استين ياز شما ب يهمواره امر اله
  .بازگشت ينزد عل يو ابو موس ،ه برگشتيش معاوين خبر پيبا ا

  : ليت اول باطل است، به سه دليد روايو بدون ترد
  .رده استكت يف است و ابو مخنف دروغگو آن را روايسند آن ضع: اول
نند، كتوانند عزل  يره نميو غ يشعرألا ين را ابوموسيفه مسلميه خلكنيا: دوم

ست پس چگونه دو نفر با ين ين سادگيفه به ايردن خلكچون نزد اهل سنت عزل 
ست، و ين ين سخن درستينند، پس اكن را عزل ير المؤمنيه امكنند ك يهم اتفاق م
وفه كدر  يه علكردند كفق ه آنها تواكن بود يم اتفاق افتاد اكيه تحيآنچه در قض
ر شام در شام بماند و جنگ يه به عنوان امين است و معاويفه مسلميبماند و خل

  . ان آنها متوقف شوديم
  .ميردكر كه ذكح همان است يت صحيروا: سوم

  
    ه ۳۸جنگ نهروان سال 

م كيه تحيردند، خوارج قضكه او شورش يوفه بازگشت، و خوارج علكبه  يعل
اهو به راه يفقط از آن خداست، و آنها ه يم و داوركو گفتند ح رفتنديرا نپذ

زدند  ياد ميشدند و فر يبلند مدند يد يرا م يعل يدر مسجد وقت يانداختند و حت يم
_____________________________ 

 .بود منظورش علی −١
تفصيل قضية حتكيم را در كتاب مرويات ابی خمنف در تاريخ طربی مطالعه كنيد و او آن را از التاريخ الكبري  −٢
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  يفقط از آن خداست، و عل يم و داوركفقط از آن خداست، ح يم و داوركح
  .1شود يه به ارادة باطل گفته مكاست  يسخن حق: گفت يم

شتند و زنش را كاب را خببزرگوار عبداهللا بن  يعد از آن خوارج صحابسپس ب

، و در ماه آخرش بود ردند و او حامله بودكمش را پاره كز به قتل رساندند و شين
را  ين صحابيا يسكه چه كام فرستاد ين اتفاق با خبر شد به آنها پياز ا يعل يوقت
ده  يركبا لش  يم، آنگاه عليا شتهكه همه ما او را كشته است؟ آنها پاسخ دادند ك

  . ديبه جنگ آنها رفت و در نهروان با آنها جنگ يهزار نفر
بن  ييحيت از يالطباع به روا يسياسحق بن ع: ديگو يامام احمد بن حنبل م

اض بن يداهللا بن عيثم و او از عبيت از عبداهللا بن عثمان بن خيم و او به روايسل
ه عبداهللا بن شداد كم يشه نشسته بوديش عايپ: گفت هكند ك يت ميروا يعمرو القار

در عراق بود،  شته شده بودك يه علك ييها آمد و در شب يمنزد او آمد، او از عراق 
پرسم به من راست  يا در مورد آنچه از تو ميعبداهللا بن شداد آ يا: شه به او گفتيعا
چرا : خبر ده؟ گفت شته است به منكآنها را  يه علك ين قومي؟ در مورد اييگو يم

 يعل يوقت: پس داستان آنها را به من بگو، گفت: شه گفتيعا! ميبه تو راست نگو
ردند كردند و داورها قضاوت كن ييم و داور تعكه نامه نوشت و دو حيمعاو يبرا

ن حروراء به يردند و آنها در سرزمكام يق يه عليان قرآن عليهشت هزار نفر از قار
ه خدا به كرا  يتو لباس: ردند و گفتندكاعتراض  يد و به علدنيوفه اقامت گزكسمت 

و  ينار زدكه خدا بر تو گذاشته بود را كرا  ي، و اسميرون آورديتو پوشانده بود ب
فقط از آن خدا  يم و داوركه حكو حال آن  يم قرار دادكن خدا افراد را حايدر د
و از او جدا شده ردند ك ياز آنچه آنها او را به خاطر آن سرزنش م يعل يوقت. است

ه حافظ قرآن ك يسانكه همه كند كدستور داد تا اعالم  يبودند خبر شد، به مناد
_____________________________ 

 .ب املثل شداين سخن علی رض −١
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را  يان قرآن پر شد مصحف بزرگيخانه از قار يوقت. ندياين بير المؤمنيش اميهستند پ
 يگفت ا يزد و م يخود گذاشت و با دستش آن را م يآن را جلوخواست و 

  ! رف بزن و به آنها بگوبا مردم ح) قرآن(مصحف 
ن ي؟ ايپرس ين تو از چه مير المؤمنيام يا: مردم او را صدا زدند و گفتند

! مييگو يت شده ميما روا يو ما در مورد آنچه برا! مصحف ورق و دوات است
  ؟ يخواه يپس تو چه م

ان من و يتاب خدا مكاند،  ردهكه ما خروج يه علك ين افراديا: گفت  يعل
β÷﴿: ديگو يم يتابش درباره زن و مردكند، خداوند متعال در ك يمآنها قضاوت  Î)uρ 

óΟçFøÅz s−$ s)Ï© $ uΚ ÍκÈ]÷ t/ (#θ èWyè ö/$$ sù $ Vϑ s3ym ô⎯ÏiΒ ⎯Ï& Î#÷δ r& $ Vϑ s3ymuρ ô⎯ÏiΒ !$ yγ Î= ÷δ r& βÎ) !#y‰ƒ Ìãƒ $ [s≈ n=ô¹Î) È,Ïjùuθ ãƒ 

ª!$# !$ yϑ åκs]øŠt/ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $̧ϑŠ Î= tã #ZÎ7yz﴾N )35: النساء.(  
بيم داشته باشيد، يك داور از ) همسر(و اگر از جدايى و شكاف ميان آن دو «

تا به كار آنان رسيدگى (خانواده شوهر، و يك داور از خانواده زن انتخاب كنيد 
اگر اين دو داور، تصميم به اصالح داشته باشند، خداوند به توافق آنها كمك ). كنند
  .»)و از نيات همه، با خبر است(اه است زيرا خداوند، دانا و آگ ؛كند مى

اند  ردهكو به من اعتراض . زن و مرد است يكمهمتر از  ص پس امت محمد
و . 1طالب نوشت يبن اب يه علكن نوشتم يه نامه نوشتم چنيمعاو يبرا يه وقتك

ه يبيدر حد ص امبر خدايش ما آمد و ما به همراه پيل بن عمرو پيه سهكحال آن 
نوشت بسم اهللا  ص امبريرد پكش صلح يامبر با قومش قريپ هك يم وقتيبود

امبر فرمود چه يس، پيم ننويبسم اهللا الرحمن الرح: ل گفتيم سهيالرحمن الرح
س محمد رسول يگفت بنو ص امبر خداياللهم، پ كس باسميبنو: م؟ گفتيسيبنو
. ردمك يبا تو مخالفت نم يامبر خدا هستيه پكدانستم  ياگر م: ل گفتي، سهص اهللا

_____________________________ 
 .املؤمنني و فقط اسم خود را نوشتيعنی آهنا بر او اعرتاض كردند كه چرا ننوشت امري  −١
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. شين محمد بن عبداهللا و قرياست ب ين قرارداد صلحيد ايسيامبر گفت بنويآنگاه پ
%ô‰s)©9 tβ﴿: ديفرما يتاب خود مكو خداوند در  x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îοuθ ó™é& ×π uΖ|¡ym ⎯yϑ Ïj9 

tβ% x. (#θã_ötƒ ©!$# tΠöθ u‹ø9$#uρ tÅzFψ$# tx.sŒuρ ©!$# #ZÏVx.﴾N )21: األحزاب(.  
مسلما براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نيكويى بود، براى آنها كه اميد «

  .»كنند به رحمت خدا و روز رستاخيز دارند و خدا را بسيار ياد مى
ش آنها فرستاد و من همراه او رفتم تا آن يعبداهللا بن عباس را پ  يآنگاه عل

رد و ك يمرد سخنران يواء بلند شد و براكم، ابن اليديرشان رسكه به وسط لشك
س او را كن عبداهللا بن عباس است، هر يحامالن و حافظان قرآن، ا يا: گفت

ه قرآن در مورد او و كاست  يسانكن از ينم اك يم يشناسد من او را معرّف ينم
þθ#)﴿: ديگو يقومش م ä9$ s% uρ $ uΖçFyγ Ï9≡ r&u™ îöyz ôΘr& uθ èδ 4 $ tΒ çνθ ç/uŸÑ y7 s9 ω Î) Kω y‰ỳ 4 ö≅ t/ ö/ãφ îΠöθ s% 

tβθ ßϑÅÁ yz﴾N )58: الزخرف.(  
اگر معبودان ما در دوزخند، (؟ )مسيح( آيا خدايان ما بهترند يا او «: و گفتند«

ولى آنها اين مثل را جز از » )!مسيح نيز در دوزخ است، چرا كه معبود واقع شده
  .»توز و پرخاشگرند آنان گروهى كينه ؛براى تو نزدند) و لجاج(طريق جدال 

آن با او گفتگو م يمفاه د و در مورد قرآن ويارانش برگردانياو را به نزد پس 
ها و  دگاهيان آنها بلند شدند و گفتند ما او را از ديد، آنگاه سخنگوينكن

 ياگر حق ،ندكخود آگاه  يها م و او ما را از نظرينك يمان از قرآن آگاه ميها برداشت
ارائه بدهد و او و  يو اگر باطل ،مينك يم يرويم از او پيدان يه ما آن را مكارائه بدهد 
تاب خدا با عبداهللا بحث و كو تا سه روز درباره . ردكم يوهش خواهكباطلش را ن
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ز از ين ءواكو ابن ال ،رد و بازگشتندكو چهار هزار نفر از آنها توبه  ،ردندكگفتگو 
  .1وردآ يش عليوفه پكرده و عبداهللا آنها را به كآنها بود، و آنها توبه 

ت ما را با مردم يشما وضع: ام فرستاد و گفتيماندگان آنها پيبه باق يو عل
پارچه يك ص د تا امت محمديستيخود با يه چگونه است پس در جاكد يدان يم

د و بر ينكن يد و راهزنيزيرا به ناحق نر يه خونكن است يشود، قرارداد ما و شما ا
د، يم جنگيد همه ما با شما خواهينكبارها را كن يد، و اگر ايستم روا مدار يسك
آنها  يعلاى ابن شداد : شه گفتيرا دوست ندارد، عااران ك انتيگمان خداوند خ يب

ه راه را كبه جنگ آنها نرفت تا آن  يسوگند به خدا عل: شته است، عبداهللا گفتكرا 
سوگند به خدا؟ : شه گفتيشتند، عاكردند و اهل ذمه را ك يزير بستند و خون

ردند، كن يه آنها چنكست يجز او ن يچ معبود به حقيه هك ييسوگند به خدا :گفت
زنند و  يه از آن حرف مكده يه از اهل ذمه به من رسكست ين چيا: شه گفتيعا
ستادم يسر او ا يشته شدگان باالكان يدر م يهمراه با عل: ؟ گفتيند ذو الثديگو يم
 يگفتند در مسجد بن يشتر ميد؟ بيشناس ين را ميا ايآ: مردم را صدا زد و گفت يعل

او را فالن  يگفت در مسجد بن يم يكيو  ،خواند يه نماز مكام  دهيفالن او را د
 يوقت يعل: شه گفتياز او نداشتند، عا يگر اطالعيخواند و د يه نماز مكدم يد

خدا و : گفت يه مكدم يشن ياز عل: ستاد چه گفت؟ عبداهللا گفتيسر او ا يباال
ه ك يديگر از او شنيد ين سخنير از ايا غيآ: شه گفتيت گفتند، عاامبرش راسيپ

 ياند، خداوند بر عل امبرش راست گفتهيبله خدا و پ: شه گفتيد؟ گفت نه، عايبگو
امبرش راست يد خدا و پيگو يند ميرا بب يزيشگفت انگ يزيد او هر چيرحم نما

_____________________________ 
 .2/150مستدرک حاكم  −١
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او را از طرف خود دهند و سخن  يها دروغ به او نسبت م ياند و سپس عراق گفته
  .1نندك ياضافه م
ه در كچنان  ص امبريو پد ياو را د يه علكبود  هيشته شدگان ذو الثدكان يدر م

 ين با هم اختالف دارند گروهيه مسلمك يدر زمان: ح مسلم آمده فرموده بوديصح
جنگد، و در  ين گروه ميتر است با ايكه به حق نزدكد، و همان گروه يآ يرون ميب

شته كان يدر م ين عليان آنهاست، بنابرايدر م هالثدي ه ذاكگر گفت يد يثيحد
ر خدا كد و آنگاه به سجده افتاد تا شيه او را دكگشت تا آن  يشدگان به دنبال او م

  .2امبر او بر حق استيپ قول ه طبقكرا دانست يرا به جا آورد ز
  
  ).هـ۴۰سال (  طالب يبن اب ين علير المؤمنيشته شدن امك

  

به دو سال اوضاع آرام گرفت، در  يكنزد يوتاهكاز جنگ نهروان تا مدت  بعد
 يبن اب يه علكه جمع شدند و با هم عهد بستند كن وقت سه نفر از خوارج در ميا

  . شندكعاص را بالان و عمرو بن يسف يه بن ابيطالب و معاو
ا را به م گرفتند آنهيم و تصمينك يم ين سه نفر خدا را راضيشتن اكو گفتند با 

  . نندكقتل برسانند تا به گمان خود مردم را از آنها راحت 
 كبرالو  ،شمك يطالب را م يبن اب يگفت من عل يمرادالعبدالرحمن بن ملجم 

گفت من عمرو بن  يميتمالر كه با من، و عمرو بن بيشتن معاوكگفت  يميتمال
ن افراد يشتن اكه هفدهم رمضان ب روز كه ردندكشم، و با هم اتفاق ك يعاص را مال

  .نندكاقدام 

_____________________________ 
 .گويد كه سند آن صحيح است و می 656 حديثمسند امحد حتقيق امحد شاكر  −١
 .7/298 ةوالنهاي ةالبداي −٢
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وفه بود، و ابن ملجم موفق كدر  يو عل ،ه در شاميو معاو ،عمرو در مصر بود
نماز  يه براك يرا در حال يرده بود علكهفته آن را زهرآلود  يكه ك يشد با خنجر

افتم طرف ي يضربه خورد گفت اگر بهبود  يعل يرفت ضربه بزند، وقت يصبح م
: د ابن ملجم گفتيردم او را به قصاص من به قتل برسانو اگر م ،او خود من هستم
هفته آن خنجر را در سم  يكرا من يافت زي يه شفا نخواهكسوگند به خدا 

ردند و كابن ملجم را قطع  يها افت، دستيوفات   يعل يوقت. ام گذاشته
 يتاب يو ب ،زد ياد نميش را در آوردند و او استوار و پا برجا بود و داد و فريچشمها

! ؟يترس يا االن ميآ: به او گفتند ،دينند ترسكخواستند زبانش را قطع  يرد، وقتكن
ر خدا را كه در آن مدت ذكزنده بمانم بدون آن  يه مدتكترسم از آن  يم: گفت

  .گفته باشم
را  ااء خدياز اول يخون ولوالعياذ باهللا، ، ياركآش يچه گمراه!! سبحان اهللا

  !ر خدا بگذراندكه لحظه را بدون ذكترسد  يزد و سپس مير يم
 يا ضربه ،ه رفت و به او ضربه زديشتن معاوك يز در نماز صبح براين كبرالو 

ن ضربه سبب يه همكاند  گفته يول ،شت و معالجه شدكه را نيرد اما معاوكاصابت 
  . گر صاحب فرزند نشوديشد تا او د
اند به نماز رفت اما عمرو عاص را به قتل برسالخواست عمرو بن  يه مكو آن 

ر كه فكرا  ينماز شين او پيامده بود، بنابراينماز ن يبود و برا يها عاص اسمالبن 
 ،ب بوديحب ينماز خارجه بن اب شيعاص است به قتل رساند، و پالرد عمرو بن ك يم

ردند و كر يمردم او را دستگ ،شتكو او آمد و خارجه را در نماز ضربه زد و او را 
ردم، گفتند تو كعاص راحت المردم را از عمرو بن  :؟ گفتيردكار كچه گفتند 

شم اما كخواستم عمرو را ب يم: گفت. يشتكه خارجه را كو بل يا شتهكعمرو را ن
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و  كبرالشتند و ك، آنگاه مردم او را 1شته شودكه خارجه كخداوند خواست 
  .2شته شدندكز ين بن ملجم نعبدالرحم

  

  :ن ان اصحابيعلت اختالف م

رون يب ن گرفتن انتقام عثمان يشه براير و عايه طلحه و زبكمعروف است 
زمام خالفت را به دست  يوقت يه علكن گونه بود يه ايآمدند، اما در مورد معاو

د يرد و آنها خالد بن سعكرده بود عزل كه عثمان مقرر كان را ياز وال يگرفت بعض
او را  يه علكد يه رسيخبر به معاو يان بودند، وقتيسف يه بن ابيعاص و معاوالبن 

  شوم؟  يعزل م يسكچه  يرفت و گفت از سويه نپذيرده است معاوكعزل 
گفتند بيعت كن  جا هستند؟كم يقاتالن پسر عمو: گفت يعل يگفتند از سو

د ابتدا قاتالن عثمان را به من يه او باكنه بل: گفت. پس قاتالن عثمان را بخواهس
ه او در شام قدرت كد يد يه ميچون معاو. نمك يعت ميبل بدهد سپس با او يتحو

گرفتن انتقام از قاتالن  ييه به او تواناكن قدرت را يه اكدارد و او حاضر نبود 
عت يشته نشوند بكن گفت تا قاتالن عثمان يدهد از دست بدهد، بنابرا يعثمان را م

 .مينك يم يركفسپس در مورد قاتالن عثمان  نكعت يگفت تو ب يم ينم، و علك ينم
ا مجازات قاتالن ي ،عت مقدم باشديه بكن بود يدر ا مه يو معاو يپس اختالف عل

افت يت آرام يوضع يند سپس وقتكعت يد او بيه ابتدا باكن بود يا ينظر عل. عثمان
ن يس اكه بر عيمعاوم، و ينك يقاتالن عثمان اقدام مت برقرار شد در مورد يو امن

شتن قاتالن كد انجام دهند يه آنها باك ياركه يه اولكن بود يگفت و نظرش ا يم
  .رنديم بگيعثمان است و بعد از آن در مورد موضوع خالفت تصم

_____________________________ 
 .بعدها اين رضب املثل شد −١
 .7/338 ةوالنهاي ةالبداي 3/35الطبقات الكربی  −٢
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ر همان يزبالها اختالف داشتند، و نظر طلحه و  تيدر اولو يه و علين معاويبنابرا
شته شوند، اما طلحه و كد قاتالن عثمان يهر چه زودتر با يعنيه بود ينظر معاو

  . رده بودكعت نيه هنوز بيرده بودند و معاوكعت يب ير با عليبزال
  

  :ها ن جنگياصحاب در برابر ا ديدگاه

  : م شدندياصحاب به سه گروه تقس
د هر يه باكن بود ين گروه ايه، نظر ايشه و معاوير و عايزبالطلحه و : گروه اول

  . ندوشته شكچه زودتر قاتالن عثمان 
د يه باك ياركن يه اولكن بود ينها ايبودند نظر او همراهانش  يعل: گروه دوم
در مورد قاتالن عثمان  ن است امر خالفت سامان داده شود و بعداًيانجام شود ا

  . ر شودكف
 ،اسامه ألحنف،ا ،محمد بن مسلمه ،رهيوهربا ،ابن عمر ،ه سعدك: گروه سوم

ن بود ين گروه ايردند، نظر اك يم يندگيو بزرگان اصحاب آن را نما يثقفال هركابوب
  .نندكر انتخاب يگ شند و گوشهكنار بكه از همه ك

بود و زمان هم زمان فتنه بود  يمشتبه يايا قضايه قضاكعلت اختالف آن بود 
  .1ببرد يقت امر پينتوانست متوجه مسئله شود و به وضوح به حق يسكن يبنابرا

حنف بن ألاه كند ك يت ميح روايبا سند صح يطبر: ديگو يبن حجر ماو حافظ 
و گفتم شما به  را ديدمر يطلحه و زبشدن عثمان  بعد از محاصره: گفت  سيق

و بعد . برو يش عليپ: شود؟ گفتند يشته مكد به نظر من او يده يم يمن چه دستور

_____________________________ 
ها بوديم چنان كه بسياری از عقال بر اثر اين فتنه چون افراد  چنان كه در جنگ كويت شاهد اختالفات و آشفتگی −١

 .كردند فكر می هعادی ابلهان
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 يبه من چه دستور: ردم و گفتمكشه مالقات يه با عاكشته شدن عثمان در مكاز 
  .1مراه باشبرو و با او ه يش عليپ: ؟ گفتيده يم

: حنف به آنها گفتألرون آمدند ايجنگ جمل ب ين اصحاب برايا يو وقت

 يو با مرد ،ن همراه شماستيه ام المؤمنكجنگم  يسوگند به خدا با شما نم
  .2ديردن با او دستور دادكعت يه شما مرا به بكجنگم  ينم

تو و ن يب يعل يا: گفت يه به علكم يردكان يرا ب ص امبريتر گفتة پ شيو پ
پس من : گفت يعل. نكرفتار  يش خواهد آمد با او به نرميپ يشه اختالفيعا

ش آمد او يپ ين اتفاقياگر چن يول: گفت ص امبر خدايپ ؟ن فرد هستميتر بدبخت
  .3را به پناهگاهش برگردان

  
  
دگاه اهل سنت دربارة عبدالرحمن بن ملجم و قاتالن عثمان و يد

  . امثالشانن و ير و قاتالن حسيزبالقاتالن 

م به جهنم يه انتظار داركاست  يسكدگاه ما يابن ملجم از د: ديگو يم يامام ذهب
م قاتل كم او حكه خداوند او را ببخشد، و حكم يدان ين مكن هم مميبرود، اما ا

و قاتل عمار و قاتل خارجه  جبيرد بن ير و قاتل طلحه و قاتل سعيعثمان و قاتل زب

_____________________________ 
ون آهنا آيد كه طلحه و زبري و عايشه در مورد خالفت هيچ اختالفی با علی نداشتند چ از اين روايت چنني بر می −١

 .كردند می, وبه آن امر كه قبل از مهه با او بيعت كردندبودند 
 .تاريخ طربی: , نگا13/38 فتح الباری −٢
 .13/60فتح الباری  −٣
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م و به ينك يم يزارين بزرگواران اظهار بيهمة قاتالن ااست، ما از  1نيو قاتل حس
  .2ميسپار يمبه خدا و امرشان را . ميورز ينه مكيخدا نسبت به آنها  يخاطر رضا

  جاست؟ كدر اختالف اصحاب حق 
  

شند، و دربارة ك يان او را ميه گروه شورشكدر مورد عمار فرمود  صامبر يپ
ها با هم اختالف دارند، و  ه مسلمانكنند ك يام ميق ينها در زمانيه اك: خوارج گفت
ث به ين دو حديا. تر است يكشد به حق نزدك ينها را ميه اك يهمان گروه
ن به حق ينسبت به مخالفتش در جنگ جمل و صف يه علكند يگو يصراحت م

فرمود به حق  صامبر يه پكامالً بر حق نبوده چون ك يتر بوده است، وليكنزد
  .امالً بر حق استكه كگفت و نه  ،تر استيكنزد

م ينكان يه بكم ييگو يآن م ين را برايه اكست و بلين  يبه عل ينين توهيو ا
ن اگر يامالً بر حق بودند، بنابراكردند آنها كت نكه در فتنه اصالً شرك يسانكه آن ك
ه كد يطلحه را د يوقت ين عليش بهتر بود، و بنابرايرد براك يار نميكجنگ و پ يعل
ن يش مرده بودم، و بعد از جنگ صفيست سال پيه بكاش ك: گفت ،ده بودشته شك

 ،آمد و با او از آنچه اتفاق افتاده بود سخن گفت ينزد عل يحسن بن علال يوقت
رسد، و همه از  ينجا ميار به اكه كردم ك يسوگند به خدا گمان نم: فرمود يعل

د و يستا يحسن را م ص امبرين پيمان شدند، و بنابرايها پش ن جنگيت در اكمشار
ان دو يله او ميد است خداوند بوسين پسرم سرور و سردار است و اميا: ديفرما يم

 د ويستا يامبر حسن را به خاطر صلح ميپس پ 3ندكن صلح برقرار يگروه از مسلم
  .ندك يش نميدن با آنها ستايرا به خاطر جنگ علي

_____________________________ 
 .ند مگر آهنا كه توبه كرده باشنددانيم ولی ترديدی نيست كه فاسق و جنايتكار اين قاتالن را كافر نمی −١
 .رشح حال عبدالرمحن بن ملجم 645اشدين تاريخ االسالم عرص اخللفاء الر −٢
 .3746 حديثواحلسني باب مناقب احلسن  ةبخاری كتاب فضائل الصحاب −٣
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  )۴۰سال ( م يعلحسن بن الن ير المؤمنيخالفت ام

  
ردند، و او بعد كعت يب يوفه با حسن بن علكاهل   يشته شدن علكبعد از 

نون اطاعت كرد چون آنها تاكت كشام حر يوفه به سوكاز عت شد يه با او بكاز آن 
ت كحر يرفته بودند، حسن به عليرا نپذ  طالب يبن اب ين علير المؤمنياز ام
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ه كدن را دوست نداشت و بليود، او جنگت و هدف او صلح بيرد و در اصل نك
ه نشانگر ك ييها ، و از نشانه1جنگ اهل شام مخالف بود يبرا يحسن با رفتن عل

عزل  يرا از فرماندهس بن عباده يه او قكن است يه هدف او صلح بود اكن است يا
  .2سپرد م را به دست عبداهللا بن عباس يرد و فرماندهك

ه يمعاو يها به سو همراه با دسته يعل نحسن ب يوقت: ديگو يم يحسن بصر
شته كه تا همه كنم يب يرا م يا دسته: گفتبه معاويه عاص الرد عمرو بن كت كحر

  . گردند ينشوند بر نم
 ص امبريه پك يدر حال: گفت يه مكدم يره شنكد از ابابيگو يم يو حسن بصر

د است يام ن پسرم سردار است ويا«: گفت ص امبريرد حسن آمد، پك يم يسخنران
  .3»ديبرقرار نما ين صلح و آشتيان دو گروه از مسلميلة او ميخداوند بوس

فرستاد و در آخر آن نوشته شده  يا ه به حسن نامهيمعاو: ديگو يم يزهرالو 
عمرو بن . از آن تو است يس و هر چه بخواهيدر آن بنو يخواه يبود هر چه م

ن كصبر : گفت) بود يمرو مرد بهتره از عك(ه يم، معاويجنگ يبا او م: عاص گفتال
 ييشند تو از آنها رهاكها ن يابا عبداهللا آنها تا به اندازه افراد خود از شام يا

نم ك يدارد، و سوگند به خدا من جنگ نم يا دهيچه فا ي، و بعد از آن زندگيابي ينم
  .4ستيدن نيجز جنگ يا چ چارهيه هكنم يه ببكمگر آن 

به نفع   يو حسن بن عل دردنكدار يبا هم د ه و حسنيو بعد از آن معاو
ن سال را سال ين شد و اير المؤمنيامه يد و معاويشكه از خالفت دست يمعاو

  .ومت حسن شش ماه بودكدند، و مدت حيجماعت نام
_____________________________ 

 .7/245 ةالبداية والنهاي: گان −١
 .13/67فتح الباری  −٢
 .7109 إن ابني هذا سيد حديث: ة, باب قول النبيبخاری كتاب الفتن −٣
 .5/462صنف عبدالرزاق امل −٤
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    فضائل حسن

نارش بود و كمنبر بود و حسن در  يباال ص امبر خدايپ: نديگو يره مكب ياب

ست و ينگر يبار به حسن م يكرد و ك يمم نگاه بار به مرد كي ص شانيا
ان دو گروه از يلة او ميد است خداوند بوسين پسرم سردار است و اميا: گفت يم

  .1ديبرقرار نما يمن صلح و آشتيمسل
گرفت و  ياو و حسن را به آغوش م ص امبريه پكد يگو يد ميو اسامه بن ز

  .2ز دوست بدارينها را نتو آ ،نها را دوست دارميمن ا يابار خدا: گفت يم
ه حسن را به آغوش گرفته كدم يرا د  ركابوب: ديگو يحارث مالو عقبه بن 

 يشباهت ندارد، و عل يامبر است و با عليه پيش باد شبيپدرم فدا: گفت يبود و م
  .3ديخند يم

  
  ( ه ۶۰تا  ۴۱از ( م انيسف يبه بن أين معاوير المؤمنيخالفت ام

ه دوران هرج و مرج كن بود، چون يمسلم يت براكبرر يخ ةيه مايخالفت معاو
پس نان از دست آنها گرفته بودند بازه دشمكها آنچه را  د و مسلمانيان رسيبه پا

ردند و كفه اتفاق يخل يكن همه بر يرا مسلميد، زيفار قطع گردكگرفتند و طمع 
و  ،دو پرچم جهاد دوباره بر افراشته ش ،رون معطوف داشتنديقدرت خود را به ب

ام او يو در ا ،داشت يخوب يه با مردم رفتاريفتوحات باز شروع شدند، و معاو

_____________________________ 
 .3746 حديثواحلسني باب مناقب احلسن  ةب فضائل الصحابكتابخاری  −١
 .3747 منبع سابق حديث  −٢
 .3750 منبع سابق حديث −٣
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از  كيبه جز گروه اند(رفتند يه همه اطاعت از او را پذكبا او مخالف نبود و بل يسك
  .افتيدر دوران او شهرت  يو زمستان يتابستان يها و جنگ) خوارج
  

  :سه يگاه معاويجا

 يتوانم دربارة مرد يچه م: دند او گفتيه پرسيدربارة معاو كمبارالابن از 
 كسمع اهللا لمن حمده و او گفت ربنا ول«گفت  ص امبر خدايه پكم يبگو

  .1»الحمد
: ه؟ او گفتيا معاويز برتر است يگفتند عمر بن عبدالعز كمبارالو به ابن 

ه رفته است از عمر بن يمعاو ينيبه ب ص امبر خدايت پيه در معك ييها كخا
  .2ز افضل و بهتر استيعبدالعز

ا عمر بن يه افضل و برتر است يه معاوكدند يبن عمران پرس يمعافالو از 
 ياز اصحاب را با مرد يا مرديآ: ن شد و به پرسشگر گفتيز؟ او خشمگيعبدالعز
سنده و يامبر و برادر خانمش و نويار پيه همراه و ي، معاويده ين قرار مياز تابع

  .3استبوده  يامبر بر وحين پيام
 يكه ين معاويالمؤمن ريام: د به ابن عباس گفته شديگو يه مكيمل يو ابن اب

  .4ه استياو فق: ابن عباس گفت. خواند يعت نماز وتر مكر
  

  ه انجام شد يه در زمان معاوك ييارهاكن يمهمتر

  . ردك يانداز راه  ه 54در مصر در سال  يساز يشتكارخانه ك - 1
_____________________________ 

 .8/130 ةوالنهاي ةالبداي −١
 .منبع سابق −٢
 .منبع سابق −٣
 .3765 حديثباب ذكر معاويه  –كتاب فضائل الصحابه  –بخاری  −٤
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   . ه 50ه سال يجنگ قسطنطن - 2
شوند  يا ميجهاد وارد در يه براكت من مر اكن لشياول: گفت ص امبر خدايپ

رود  يصر ميه به جنگ قك مر امتكن لشيو اول ،د استيآنان واجب گرد يبهشت برا

صر يه به جنگ شهر قيمعاو  ه 53گر در سال يو بار د. ده استيخداوند آنا را بخش
ت، يركو ت. افتيادامه   ه 57رد و محاصره تا سال كرفت و آن را محاصره 

  .ن سند در زمان او فتح شدنديقهستان، سرزم ،زرت، سوسه، سجستانبنرودوس، 
  :ـ ساختن قيروان 3

  : تكياز خالفت به ملو

ل يت تبدكيو ملو يه به عهده گرفت خالف به پادشاهيزمام امور را معاو يوقت
: فرمود ص براميه پكد يگو يم ص امبر خداينه ابو عبدالرحمن غالم پيشد، سف

س كرا به هر  يسپس خداوند پادشاه ،سال خواهد بود يوة نبوت سيخالفت به ش
و  ،و خالفت عمر ده سال ،ر دو سالكد خالفت ابوبيگو ينه ميدهد، سف يبخواهد م

  .1شش سال بود يو خالفت عل ،خالفت عثمان دوازده سال
خ يتار يها ابتكه كم ينيب يم مينك يخ مراجعه ميتار يها تابكبه  يو وقت

و  ،و عمر ده سال و دو ماه ،ردكومت كر دو سال و سه ماه حكه ابوبكند يگو يم
ه كرد كومت كو حسن شش ماه ح ،چهار سال و نه ماه يو عل ،عثمان دوازده سال

  .شود يسال م يمجموع آن س
سال بعد از  يه سكم يكع االول سال چهل و يحسن در رب: ديگو ير ميثكابن 
  .2ديشكل شد از خالفت دست يمكت ص امبريوفات پ

_____________________________ 
و امحد در سند  4646 حديثكتاب السنه باب فی اخللفاء  –ست ابو داود با سند صحيح اين را روايت كرده ا −١

4/273 ,5/50244. 
 .8/17 ةوالنهاي ةالبداي −٢
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ن شما نبوت، ياول د: فرمود ص امبريپ: ديگو يجراح مالده عامر بن يعب يو اب
 است، يغبارآلود يو رحمت است، سپس پادشاه يو رحمت است، سپس پادشاه

  .1است يشكو سر يو سپس پادشاه
 امبريدر آغاز پ يعنين شما نبوت و رحمت است ياول د: امبر فرموديه پكنيو ا
حسن الو  ير و عمر و عثمان و علكشوا و رهبر مومنان است، و سپس ابوبيپ ص

يعني زمان  پادشاهي و رحمت است ه فرمود بعد از آنكنيباشند، و ا يشوا ميپ
ا يست و گويه خوب نك يدوران يعنيغبارآلود  يپادشاهو فرمود بعد از آن  ،معاويه

نها بعد از يا يشكو سر يس پادشاهو سپرده است، كن دوران را مذمت يامبر ايپ
د به جز عمر بن يزيد و پادشاهان بعد از يزي يه در دوران پادشاهيومت معاوكح

  .نندك يدا ميز، مصداق پيعبدالعز
رد، و ك يمرانانكبر مسلمانان ح يست سال تا سال شست هجريباً بيه تقريمعاو

 م يحسن بن علالن ن دورايدر ا وبود،  ن دوران فتوحات و استقرار آرامشيدر ا
  .افتيوفات   ه 49در سال 
 يحسن بن علالادت يع ياز همراهانم برا يكيمن و : ديگو ير بن اسحاق ميعم

  از من بپرس؟  يفالن يا: م، او به دوستم گفتيش او رفتيپ
رفت و  ييسپس بلند شد و به دستشو. پرسم ينم يزيمن تو را از چ: گفت

دن از يفرصت پرس كه ز من بپرس قبل از آنگفت ا: رون آمد گفتياز آن ب يوقت
ردم كاز جگرم را استفراع  يتر قسمت شيه پك، سوگند به خدا يمن را از دست بده

 يام ول ر و رو نمودم، و بارها مسموم شدهيه همراه داشتم زك يه چوبكو آن را با ت
  .مسموم نشده بودم ين سمينون به چنكتا

_____________________________ 
ل از ابی اند كه مكحو راويان آن ثقه هستند و گفته 2/114باب ما قيل فی املسكر –كتاب االرشبة  −سنن دارمی  −١

 .شنی نشنيده استاخلثعلبه 
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رون يسپس ب ،بدهد يداوند به تو تندرستپرسم، خ ينم يزيمن از تو چ: او گفت
ن آمد يه او در حال جان دادن است، سپس حسكدم يش او آمدم و ديم و فردا پيرفت

رده كتو را مسموم  يسكبرادرم به من بگو چه : سر او نشست و گفت يو باال

  چرا؟: گفت. است
  .بله: ن گفتي؟ حسيشك يا او را ميآ

ه به او مظنون كرده كس مرا مسموم كآن م، اگر يگو ينم يزيگفت به تو چ
ست، پس ياو ن رد، و اگركتر از تو او را مجازات خواهد  هستم، خداوند سخت
  .1شته شودكدر عوض من  يگناه يه فرد بكدهم  يسوگند به خدا اجازه نم

ن ياما ا ،شعث بودألرد همسرش جعده بنت اكه او را مسموم ك يسكاند  و گفته
  . ستيثابت ن
  .2از آن اطالع داشته است يسكو چه  ،ستين درست نيا: ديگو يم يذهب

  .3ستيدرست ن يزين چيدگاه من چنيد از ديگو ير ميثكو ابن 
  
  
  د ييز يه برايعت گرفتن معاويب

  
ه بعد از كفت عت گريد بيزي يه از مردم برايمعاو يدر سال پنجاه و شش هجر

ش از يه پك يسانكروش  ازار كن يه با ايرد، و معاويومت را به دست بگكاو زمام ح
ه كنيا ايرد كن نييخود تع يبرا ينيجانش ص امبريه پكاو بودند فراتر رفت، چون 

_____________________________ 
 .294 حديث 335الطبقات الكربی ص  −١
 .40تاريخ االسالم عهد معاويه ص  −٢
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رد، و سپس عمر آمد و كن يير آمد و عمر را تعكرد، سپس ابوبكن يير را تعكابوب
د و پسرش يد بن زيش سعيرد و پسر عموكن ييشش نفر را بعد از خودش تع

خالفت را  يه حق انتخاب شدن براكرد و گفت كرون يبن شش نفر يعبداهللا را از ا
 يرد، سپس علكن نيين خود تعيرا به عنوان جانش يسكندارند، سپس عثمان آمد و 

  . ديشكه از خالفت دست يرد و حسن بن نفع معاوكن نييرا تع يسكآمد و 
ن چنان كن نييرا تع يسكه خالفت را بگذارد و يا قضيه گفتند ين به معاويبنابرا

ه از كرا  يسكق يصدالر كا همانند ابوبيرد، و كن نييرا تع يسك ص امبريه پك
وة عمر شش نفر را يا به شين، و كن يين خود تعيات نباشد به عنوان جانش خانواده

نند، و يرا برگز يكيان خود ين تا از مكخالفت نامزد  يات نباشند برا ه از خانوادهك
رفت و يه نپذينند، اما معاوكرا انتخاب  يسكها خودشان  ه بگذار مسلمانكنيا اي
  . فه قرار داديد را بعد از خودش خليزي

ر كرد چون فكه بهتر و افضل بود عدول ك يا وهيد به خاطر آن او از شيو شا
ه فتنه كرود  يم آن ميند بكمحول  ييه اگر بعد از خود خالفت را به شوراكرد ك يم

ت با يه اطاعت و قدرت و امنكد آم ين ميبه پا شود، و به نظرش چن يو شرّ
  .1شود ين ميد بهتر تاميزيانتخاب پسرش 

  
 يه برايعت گرفتن معاوياهل و سنت و جماعت دربارة ب ديدگاه

  ديزي

ز اهل سنت از يعت درست است، اما به خاطر دو چيه بكند يگو ياهل سنت م
  : اند عت خرده گرفتهين بيا

د را بعد از خود يزيه پسرش يمعاوه ك تازه بود ين بدعتيند ايگو يه مكنياول ا
 ين فردييه براساس شورا و تعكا امر خالفت را بعد از آن يپس گو ،فه گردانديخل

_____________________________ 
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ن ييه تعك يار قطع نظر از فردكن اصل يگرداند، بنابرا ير از خانواده بود موروثيغ
بودن امر خالفت را قبول  يرفته نشده است، و اهل سنت موروثيشده بود پذ

  .ندارند

تر بودند همانند ابن  ستهيد شايزيخالفت از  يه براكبودند  يه افرادكنيدوم ا
  .يگرياد دين و افراد زير و ابن عباس و حسيزبالعمر و ابن 

ه خالفت را بعد از خود به يه معاوكن بود يافضل و بهتر ا: ديگو يم يعربالابن 
چه برسد به  ،ندكن نييآن تع يشاوندانش را براياز خو يند و فردكواگذار  يشور
عت گرفت و مردم با پسرش يپسرش ب يند، و او براكفه يه فرزندش را خلكآن 

  .1ديشروع گردشرعاً ردند و خالفت پسرش كعت يب
باشد،  يو فرزندانش م يه امامت و خالفت فقط در علكاما اهل بدعت معتقدند 

ر يه با غك يعتيه هر بكبل ،دهند يد را مورد طعن قرار نميزيعت ين آنها تنها بيبنابرا
عت با ين آنها بيدهند، بنابرا يقرار م ييجو بيو فرزندانش شده را مورد ع ياز عل
عت شده يب يسكه با چه كنيرا قطع نظر از ا ن هير و عمر و عثمان و معاوكابوب

 ين علآومت و امامت از كامت حيام قيه تا قكن باورند يرا آنها بر ايقبول ندارند، ز
  . اند ن شدهييخدا تع يوست و آنها از سوو فرزندان ا

  
  ا نه؟ يسته خالفت بود يد شايزيا يآ

  

ش محمد بن يه پكرده كان يارانش را بيع و يداستان عبداهللا بن مط 2ريثكابن 
رفتند و از او  ن نيحسالحسن و ال يطالب و برادر پدر يبن اب يه پسر عليحنفال

د بن يزي: ع گفتيرفت، ابن مطيه نپذينفحالاما محمد  ،ندكا خلع رد يزيه كخواستند 
_____________________________ 
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من از او آنچه شما : محمد گفت. خواند ينوشد و نماز نم يه شراب ميمعاو
بند يه او به نماز پاكدم يام و د ردهكش او رفته و اقامت يام، و من پ دهيد ندييگو يم

بند يپرسد، و به سنت پا يرد، و از فقه ميگ يرا در نظر م ير و خوبياست، و خ
  . است

  .رده استك يم ييارهاكن يش تو تظاهر به چنياو پ: گفتند
ه كداشت  يديا چه امي ؟از من داشت ياو چه ترس: ديگو يه ميحنفالمحمد بن 

دگاه ما ياز د: گفتند ؟ديا دهيد از او دييگو يا آنچه درباره او ميند؟ آكن تصنّع يچن
ه كرا  يسانكخداوند : ديگو يه ميحنفالم، محمد بن يا دهيت است گرچه ما نديواقع
آنها  يرا برا يباز داشته است و سپس فرموده اله ين شهادتيدهند از چن يم يگواه

Ÿω﴿: ديفرما يه مكخواند  uρ à7Î= ôϑ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# šχθ ããô‰tƒ ⎯ÏΒ Ïμ ÏΡρ ßŠ sπ yè≈ x¤±9$# ω Î) ⎯tΒ y‰Íκy− 

Èd,ysø9$$ Î/ öΝèδ uρ tβθ ßϑ n= ôètƒ﴾N )86: الزخرف.(  
مگر آنها كه شهادت  ؛خوانند قادر بر شفاعت نيستند ز او مىكسانى را كه غير ا«

  .»اند و بخوبى آگاهند به حق داده
 يمون بازيا با ميد ينوش يه او شراب مكد نسبت داده شده يزيه به ك يقساما ف

 ،ستيح ثابت نياند با سند صح ه به او نسبت دادهك يزشت يارهاكا ي ،رده استك يم
م خدا آن را ييگو يو ما م ،م، و اصل عدالت استينك يق نميو ما آن را تصد

ن يه او چنكن است يد ايآ يه بر ميحنفالت محمد بن يداند، اما آنچه از روا يم
ما مهم  ين برايداند، و ا يد را بهتر ميزيرده است، و خدا حالت ك يرا نم ييارهاك
ده ه او فاسق بوكنيحسابش با خداست، و به فرض ارده ك ياو هر چه م ،ستين

  .، چنانچه خواهد آمدندك يه نميه او را توجيباشد، فاسق بودن امام شورش عل
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  ( ه ۶۴تا سال  ۶۰از سال (ه يد بن معاويزيخالفت 
  

و چهار  يعت شد، و در آن وقت سن او سيد بيزيبا  يدر سال شصت هجر
و در مدينه بودند، و  با او بيعت نكردند حسين بن علي و عبداهللا بن زبير سال بود،

ر كامشب ف: ر گفتينند عبداهللا بن زبكعت يد بيزيه با كوقتى از آن دو خواسته شد 
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شب شد او  يخوب است، وقت: م، گفتندينما ينم و شما را از نظر خودم آگاه مك يم
  . ردكعت نيرد و بكه فرار كم ينه به سويشبانه از مد
من به : گفت: نكعت يه بكفتند را آوردند و به او گ ين بن عليحس يو وقت

گفتند . ردكعت خواهم يان مردم بيارا در مكه آشكنم بلك يعت نميب يصورت پنهان
  . ردكت كر حريزبالشب شد او به دنبال عبداهللا بن  يخوب است، و وقت

  : سندينو ين نامه مياهل عراق به حس

ست، رده اكعت نيه بيد بن معاويزين با يه حسكد يبه اهل عراق خبر رس
و  ،خواستند يز نميه را نيه خود معاوكخواستند و بل يه را نميد بن معاويزي اه يعراق

 ييها ن نامهين به حسيو فرزندانش را قبول نداشتند، بنابرا يجز عل يسكآنها 
م و فقط تو را يا ردهكعت يما با تو ب: گفتند يشان ميها ه در نامهمفرستادند و ه

 يها عت ما با تو است، نامهيه بكبل ،ندارد يعتيب د در گردن مايزيم و يخواه يم
و همه  ،ش از پانصد نامه به او فرستادنديه بكنيد تا ايرس ين بن عليبه حس ياديز
  .ندخواند يخود فرا م يفرستادند و او را به سو يوفه مكها را اهل  ن نامهيا

تا طالب را فرستاد  يل بن ابيش مسلم بن عقيپسر عمو ين بن عليآنگاه حس
وفه كل به يمسلم بن عق يقت امر را بداند، وقتيند و حقك يامور را در آن جا بررس

ن بن يه حسكخواهند بل يد را نميزيه مردم كه دانست كرد تا آن كوجو  د پرسيرس
د و مردم گروه گروه و يبن عروه اقامت گز ش هانئيخواهند، و مسلم پ يرا م يعل

ردند، و ك ميعت ين بياز حس يندگيل به نمايآمدند و با مسلم بن عق يم ييبه تنها
به او خبر  يوفه بود وقتكر يد اميزي ير از سون بشينعمان بالو . عت انجام شديب

ن با يحس يند و برايآ يش او ميان آنهاست و مردم پيل در ميه مسلم بن عقكد يرس
ه كنيتا ارد، كه توجه نيو به قضگرفت  يده مينند، اما نعمان آن را نشنك يعت مياو ب
ه مردم با كو گفتند . ه را به اطالع او رساندنديد رفتند و قضيزيش يبه شام پ يافراد

د دستور يزيند، آنگاه ك ين امر توجه نمير به اينند و نعمان بن بشك يعت ميمسلم ب
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بصره  ير و فرمانروايه امكاد را يداهللا بن زيرد و عبكر را صادر يعزل نعمان بن بش
داهللا يند، عبكه را حل ين قضيوفه فرستاد تا اكبه  ،وفهكبصره و ر يبود به عنوان ام

نار مردم رد كاز  يوفه شد او وقتكه نقاب زده بود وارد ك ياد شبانه در حاليبن ز

ا ابن بنت يالسالم  يكگفتند و عل يرد و آنها در جواب مك يشد به آنها سالم م يم
انه در شب نقاب زده يت و او مخفن اسيه او حسكبردند  يرسول اهللا، مردم گمان م

  . وفه شده استكوارد 
 ين بن علياست و مردم منتظر حس يه جديه قضكاد دانست يبن زداهللا يعب

ش را به نام معقل ياز غالمها يكين وقت او وارد قصر شد و سپس يهستند، در ا
 ار قرار دارد، او رفت وكن يدر رأس ا يسكه چه كند و بداند ك يفرستاد تا بررس

حمص است و سه هزار  ياز اهال يه فردكرد ك ين معرفيخودش را به دروغ چن
ه او كد تا آن يپرس ين آورده است، او همچنان ميحس يه براكنار به همراه دارد يد

د يل را ديردند، او وارد خانه شد، مسلم بن عقك ييبن عروه راهنما را به خانه هانئ
 بن عقيل ش مسلميه او داد و او چند روز پنار را بيرد و سه هزار دكعت يو با او ب

ش يافت و بعد از آن پيامالً اطالع كآنها ت يه از وضعكرد تا آن ك يمرفت و آمد 
  . دياد بازگشت و ماجرا را به اطالع او رسانيداهللا بن زيعب

  وفه كه به كاز م  نيخروج حس

ام ين پيه حسردند او بكعت يل بياز مردم با مسلم بن عق ياريه بسكبعد از آن 
 يدر روز هشتم ذ م ين بن علي، آنگاه حسز آماده استيا همه چيه بكرستاد ف

: با خبر بود و گفتمسلم  يارهاكداهللا از يرد، عبكت كوفه حرك يسوالحجه به 
د، يداهللا از او پرسيش او آوردند، عبيرا پ د، هانئياوريش من بيبن عروه را پ هانئ

  . دانم ينم: جاست؟ گفتكل يمسلم بن عق
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ا او را يآ: او وارد شد و گفت ،داهللا غالمش معقل را صدا زديآنگاه عب
اد آنها را يداهللا بن زيه عبكبله، پس او متوجه شد و دانست : ؟ گفتيشناس يم
جاست؟ كل يمسلم بن عق: اد گفتيداهللا بن زين وقت عبيب داده است، و در ايفر

داهللا ينم، آنگاه عبك يم را بلند نميهام باشد پاير پاهايسوگند به خدا اگر ز: او گفت
  . نندك ياد او را زد و سپس دستور داد او را زندانيبن ز

رون آمد و قصر يد او به همراه چهار هزار نفر بيل رسيخبر به مسلم بن عق
 ن دقتيرون آمدند، و در ايوفه همراه او بكرد و اهل كاد را محاصره يداهللا بن زيعب

ع سران و اشراف و ترساندن آنها يداهللا بودند، با تطميعبش ياشراف و سران مردم پ
ن يد، بنابرايردن از مسلم باز داركت يه مردم را از حماكر شام به آنها گفت كاز لش

دارند، مسلم چهار هزار ت از مسلم دست بريه از حماكخواستند  يسران از مردم م
ل و اشراف همچنان يا منصور امت بود، سران قباينفر به همراه داشت و شعارشان 

نده شدند و كمردم پرا كاند كه اندكمسلم بر حذر داشتند  يمردم را از همراه
برادرانشان را آمدند و  ميبردند، ومردها  ميفرزندانشان را با خود آمدند و  يها م زن

از چهار ه كردند، تا آن ك يم يآمد و مردم را نه يله مير قبيبردند، و ام يبا خود م
ه كرده بود كد غروب نيشو هنوز خور! ماند ينفر با مسلم باق يقط سهزار نفر ف

 يها وچهكردند و او تنها در كماند و همه مردم او را رها  يل تنها باقيمسلم بن عق
لة ياز قب يرا زد و زن يا برود، او در خانهجا كه به كدانست  يگشت و نم يوفه مك
به او تعجب كرد و زن واست، و آب خ ،ردكه صاحب خانه بود در را باز كنده ك

ل هستم و ماجرا را به اطالع او يمن مسلم بن عق: ؟ گفتيهست يسكتو چه : گفت
د چون او به يآ ين به زود مياند، و حس ردهكه مردم او را رها كد و گفت يرسان
و رد و نشاند، كد، آن زن مسلم را در اتاق مجاور وارد يايه بكام فرستاده ين پيحس

اد را از محل اقامت يداهللا بن زيش آورد اما فرزند آن زن رفت و عبيآب و غذا برا
او فرستاد و آنها او را  يداهللا هفتاد نفر را به سويرد، آنگاه عبكل آگاه يمسلم بن عق



 

١٥٧

 

157 نگرشى نو به تاريخ صدر اسالم

م يبه او امان دادند تسل يت وقتيد و در نهايردند و مسلم با آنها جنگكمحاصره 
اد در آن بود بردند، يداهللا بن زيه عبك يرردند و به قصر فرمانداكر يشد، او را دستگ

  . ستييام او چيه علت قكد ياد از او پرسيداهللا بن زيمسلم وارد شد عب يوقت

  . ميا ردهكعت يب ين بن عليبا حس: گفت
: گفت ،نمكت يه وصكمرا بگذار : مسلم گفت ،شمك يمن تو را م: داهللا گفتيعب

وقاص را  يو عمر بن سعد بن ابرد كمسلم به اطرافش نگاه  ،نكت يخوب است وص
ا تو را يب يتر هستيكبه من نزد يشاونديتو از همه مردم از نظر خو: د و به او گفتيد

ام ين پيه به حسكرد كاز خانه برد و به او سفارش  يا نم، و او را به گوشهكسفارش 
ن يحس يرا به سو يوقاص مرد ين عمر بن سعد بن ابيبفرستد تا برگردد، بنابرا

  .ندا ب دادهيوفه او را فركار تمام شد و اهل كه كند كاد تا او را خبر فرست
وفه تو را كات برگرد و اهل  به همراه خانواده: و مسلم سخن معروفش را گفت

و نظر  يوفه به تو دروغ گفتند و به من هم دروغ گفتند و رأكاهل  ،ب ندهنديفر
و  ،شته شدكل يمسلم بن عق ن وقت در روز عرفهيدر ا. ندارد يفرد دروغگو اعتبار

شته شدن مسلم بن كروز قبل از  يك) الحجه يهشتم ذ( ويهن در روز تريحس
  . رده بودكت كه حركل از ميعق

  
  :نياصحاب با خروج حس تمخالف

وفه باز دارند، كن را از خروج و رفتن به يدند تا حسيوشكاز اصحاب  ياريبس
، الخدريد يعاص، ابو سعالبن عمرو بن عبداهللا بن عمر، عبداهللا بن عباس، عبداهللا 

ه او كدانستند  ينها وقتيهمه ا ،هيحنفالن محمد ير و برادر حسيزبالعبداهللا بن 
از آنها ارائه  يبعض يها گفته كنيو ا ،ردندكوفه برود او را منع كخواهد به  يم
  : گردد يم
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مردم اگر . وفه برود عبداهللا بن عباس به او گفتكن خواست به يحس يوقت - 1
ه كگذاشتم  يزدم و نم يسرت چنگ م يبه مودستم را زدند  يبه من و تو طعنه نم

  .1يبرو
 ين به سويه حسكردند كه بود او را خبر كد ابن عمر در ميگو يم يشعب - 2

رد و به فاصله سه كت كعراق رهسپار شده است، عبداهللا بن عمر به دنبال او حر
 ييها به عراق، و نامه: ؟ گفتيبرو يخواه يجا مك: د و گفتيه به او رسكروز از م

ه آنها با او هستند را كرده بودند كاو فرستاده بودند و در آن اعالم  ياز عراق برا
  اهل عراق او(اند،  ردهكعت يشان است و با من بيها ن نامهيا: رون آورد و گفتيب

  ).ب داده بودنديرا فر
: آنگاه ابن عمر گفت. رفتيپذن نيش آنها مرو، اما حسيپ: ابن عمر به او گفت

ار داد يآمد و او را اخت ص امبريش پيل پينم، جبرئك يان ميتو ب يرا برا يثيمن حد
ا را يرد و دنكامبر آخرت را انتخاب يند، پكرا انتخاب  يكيا و آخرت يتا از دن

از شما به  يسكچ يه هك، سوگند به خدا يامبر هستينخواست، و تو پاره تن پ
 يزيرسد، و خداوند آن را از شما دور نداشته مگر به سبب آن چ يما نيومت دنكح
رفت و برنگشت، آنگاه عبداهللا بن عمر او را به ين نپذيشما بهتر است، حس يه براك

  .2سپارم يبه خدا م يشته شوكه كتو را از آن : رد و گفتكه يآغوش گرفت و گر
ه ك يرو يم يقومش يپ! ؟يرو يجا مك: ن گفتير به حسيزبالعبداهللا بن  - 3

  .رفت و رفتين نپذي، اما حس3نرو. ردندك يشتند و برادرت را زخمكپدرت را 
رخواه و دلسوز تو هستم، يابا عبداهللا من خ يا: گفت يذرالخد يابو سع - 4

، يش آنها برويه پكاند  وفه از تو خواستهكشما در  نايعياز ش يه گروهكام  خبر شده
_____________________________ 
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ه آنها را كسوگند به خدا : گفت يموفه كه در كم ديآنها مرو، من از پدرت شنش يپ
اند، هرگز وفادار  ردهكن يام و آنها مرا خسته و خشمگ ردهكن يخسته و خشمگ

د به بهره او شده است، سوگن يوبير معيه آنها بهره او باشند تكس كستند، و هر ين

ن يتركوچكر يندارند و در برابر شمش ياركانجام  يم و اراده برايه تصمكخدا 
  .1ندارند يصبر

د، و به او يوفه در راه فرزدق شاعر را دك يت به سوكن پس از حريحس - 5
حالت اهل عراق : ن گفتيم، حسيآ ياز عراق م: ، فرزدق گفتييآ يجا مكاز : گفت

ن ياما حس ،هيام يشان با بنيرهايشان با تو است و شمشيدلها: چگونه بود؟ گفت
  .2د به خدايروم و ام يگفت م
ت مسلم خبر شد، يه عمر بن سعد فرستاد از وضعك يله قاصديبوسن يحس
ل سخن گفت، و آنها يه باز گردد و با فرزندان مسلم بن عقكن خواست يبنابرا
م، و يريه انتقام خون پدرمان را بگكم مگر آن يگرد يسوگند به خدا بر نم ،نه: گفتند

ن به يه حسكه خبر شد كداهللا پس از آن يرد، عبكن نظر آنها را قبول يآن گاه حس
برود  يهزار نفر يركدستور داد تا با لش يالتميمد يزيحرّ بن الد به يآ يآنها م يسو

ن روبرو يه با حسيقادس يكرد و نزدكت كند، او حركن مالقات يتا در راه با حس
  . شد

به عراق : گفت! امبر خدا؟يفرزند دختر پ يا يرو يجا مك: حر به او گفتال
م برگرد تا خداوند مرا به گناه جنگ با تو مبتال يگو يبه تو م من: گفت. روم يم
  .ايوفه نكد آنجاست، به يزيه كا به شام برو ي ،برگرد يا ه آمدهكند، به همان جا كن

_____________________________ 
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ش يد برايزيحر بن الآمد و  يعراق م ين به سويو حس ،رفتين نپذياما حس
  . ردك يرد و او را منع مك يجاد ميمزاحمت ا
د يزيحر بن ال. نديت بنشياز من دور شو مادرت به عزا: تن به او گفيحس
گفت از او و  ين را ميها ا گر از عربيد يسكر از تو يسوگند به خدا اگر غ: گفت

زنان جهان  يه مادرت بانوكم يتوانم بگو يچه م يردم، ولك ميمادرش قصاص 
  . است
  

  ربال كن به يدن حسيرس

ه چهار هزار نفر بودند و كر كلش رد، سپس دنبالهكن توقف ين وقت حسيدر ا
ه به آن كبود  يين در جايرد آمدند، و حسك يم يعمر بن سعد آنها را فرمانده

رب و كگفت  ،ربال استك: جاست؟ گفتندكن يه اكد ياو پرس ،شود يربال گفته مك
ه كن سخن گفت و به او گفت يد او با حسير عمر بن سعد رسكلش يوقت. بال است

ن يحس يرفت، و وقتين نپذياما حس ،اد آنجاستيداهللا بن زيه عبكا يبا من به عراق ب
ز مختار قرار يمن شما را در سه چ: است به عمر بن سعد گفت يار جدكه كد يد
ه كنيا يكيآنها چه هستند؟ : ن، او گفتكز را انتخاب ين سه چياز ا يكيدهم  يم

ش يه به شام پكنيا ايو اسالم بروم،  ياز مرزها يا به مرزيتا برگردم،  يبگذار مرا
خوب است، تو به : عمر بن سعد گفت. د بروم و دستم را در دست او بگذارميزي
ه كم ينك يو نگاه م ،فرستم ياد ميداهللا بن زيش عبيرا پ يسكام بفرست و من يد پيزي

 يول ،اد فرستاديبن زداهللا يش عبيرا پ يسكچه خواهد شد، و آنگاه عمر بن سعد 
اد آمد و او را يداهللا بن زيش عبيقاصد پ يد نفرستاد، وقتيزيش يرا پ يسكن يحس

را انتخاب  يكيگذارم  يز مختار ميد من شما در سه چيگو ين ميه حسكرد كخبر 
 يم، مرديريپذ يرد مكن انتخاب يه حسكدام را كاد گفت هر يداهللا بن زيد، عبينك
رّبان و قاو از م ،تندگف يالجوشن م يذبن  ه به او شمركاد بود يبن زداهللا يش عبيپ
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م تو را كه حكنه، سوگند به خدا تا آن : او گفت ،اد بوديداهللا بن زيان عبيكنزد
رد يم مرا بپذكد حيبله با: ب سخن او را خورد و گفتيداهللا فرين عبيرد، بنابرايبپذ

ا او را يفرستم  ياز مرزها م يكيا به يد و من خودم او را به شام يايوفه بكبه  يعني(

الجوشن را فرستاد و  يذبن  اد شمريداهللا بن زيآنگاه عب). گردانم ينه باز ميدبه م
 و ،ه خوب استكرفت يم فرمان من شود، اگر عمر بن سعد پذيگفت برو تا او تسل

  . ياو تو فرمانده هست يرفت پس به جاياگر نپذ
ود رده بك  آماده يچهار هزار نفر يركاد عمر بن سعد را با لشيداهللا بن زيو عب
داهللا به يبرو، و عب ين سپس به ركن را تمام يار حسكبرود و به او گفت  يتا به ر

الجوشن  يذبن  ند، پس شمركرا به او واگذار  ير يه فرمانداركاو وعده داده بود 
د و عمر بن سعد در آن جا بودند يزيبن  حرالو  ين بن عليه حسك ييبه سو

داهللا بن يم و دستور عبكم حيد تسليبا ه اوكن خبر دادند يبه حس يرد، وقتكت كحر
داهللا يم و فرمان عبكم حيسوگند به خدا هرگز تسل! نه: رفت و گفتياد شود نپذيز

  .اد نخواهد شديبن ز
وفه پنج هزار نفر كر كن هفتاد و دو اسب سوار بودند، و لشيهمراهان حس

اد يبن زر اكن به لشيهم قرار گرفتند حس يهر دو گروه رو در رو يبودند و وقت
شما  يا برايد، آيشتن را مورد بازخواست قرار دهيد و خويبه خودتان بازگرد: گفت
امبر يه من پسر دختر پكد؟ و حال آن يچون من بجنگ يه با فردكسته است يشا

امبر به من يست، و پين يگريامبر دين پسر دختر پيزم ير از من رويشما هستم و غ
  .1»ن جوانان اهل بهشت هستندن دو سردارايا«: و برادرم گفته است

_____________________________ 
از طريق حسني ضعيف است ولی از روايت  3768 , كتاب املناقب, باب مناقب احلسن واحلسني حديثترمذی −١

 .يفه و ابو سعيد و غريه صحيح استحذ
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نند و به ك كاد را تريداهللا بن زيه عبكرد ك يق مين همچنان آنها را تشويو حس
 حرالنفر  ين سياز ا يكيه كوست، ين پينفر از آنها به حس ين سيوندند بنابراياو بپ
د گفتند تو يزيبن  حرالبه . اد بودير ابن زكشقراوالن لشيفرمانده پ يمالتميد يزيبن 

ن يحس ينون به سوكو ا يشقراوالن بوديه فرمانده پك يدر حال يا ما آمدب
را انتخاب  يكيد از جهنم و بهشت يبر شما سوگند به خدا با يوا: گفت! ؟يرو يم
دهم گرچه قطعه  يح نميرا بر بهشت ترج يزيچ چيه هكنم، و سوگند به خدا ك

ر و عصر روز پنجشنبه ن نماز ظهيبعد از آن امام حس. ا سوزانده شوميقطعه شوم 
اران خودش، و او يو هم . اد پشت سر او نماز گذاردندير بن زكرا خواند و هم لش
ه ما پشت كگفتند نه، بل. امام از ما يكامام از شما باشد و  يكه كبه آنها گفته بود 

 يكن نماز ظهر و عصر را پشت سر او خواندند، نزديم، بنابرايخوان يسر تو نماز م
آنها را  ين وقتيحس ،ش آمدندين پيحس يشان به سويها همراه با اسبغروب آنها 

د و به آنها ينزد آنها برو: گفت ،اند آنها جلو آمده: گفتند! ؟ستين چيا: د گفتيد
ن ياز آنها برادر حس يكيه كست اسب سوار يخواهند؟ پس ب يه چه مكد ييبگو
آنها حرف زدند و از آنها  آنها رفتند و با يطالب بود به سو يبن اب يعباس بن علال

رد ياد را بپذيداهللا بن زيم عبكم شود و حيا تسليخواهند؟ گفتند  يه چه مكدند يپرس
ن يم، بنابراينك يم و ابا عبداهللا را خبر ميرو يما م: گفتند. ميجنگ يه با او مكنيا ايو 

د ييبه آنها بگو: ن گفتيردند، حسكبرگشتند و او را خبر   نيحس يبه سو
م تا من امشب با پروردگارم ينك يد فردا شما را خبر ميبه ما فرصت ده امشب

پروردگارم نماز بخوانم، و  يرا دوست دارم براينم و نماز بخوانم زكمناجات 
  . ردندك يارانش آن شب را با دعا و نماز استغفار سپرين و يحس
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    ه ۶۱طف سال الواقعه 

ان يشوم جنگ م ياد نميبن زم ايه تسلكن گفت يحس يدر صبح روز جمعه وقت
ه كدند ين دياران حسيبود و  يهر دو گروه در گرفت، جنگ، جنگ نابرابر

ه مانع از كن بود يها هدفشان انن تير بزرگ بجنگند بنابراكن لشيتوانند با ا ينم
در دفاع از  يگريپس از د يكينند و كن شوند و از او دفاع يدن دشمن به حسيرس
 ين بن عليجز خود حس يسكشته شدند و كه همه كنياشدند تا  يشته مكن يحس
  .نماند يباق م

چ يشد تا او بر گردد و ه ينم يكن نزديبه حس يسك يطوالن يبعد از آن تا مدت
ت چنان ادامه يآلوده شود، و وضع  نيه دستش با خون حسكخواست  يس نمك
نتان به بر شما مادرا ياد زد وايالجوشن آمد و فر يه شمر بن ذكافت تا آن ي

ن را يد، آنگاه آمدند و حسيشكد و او را بينكنند او را محاصره يبنشتان يعزا
زد تا  ير مين سو و آن سو شمشيان آنها اير درنده در ميردند او چون شكمحاصره 

و شمر بن . ديآ ياد بر شجاعت غالب ميشت، اما تعداد زكاز آنها را  يه افرادكنيا
  ! د؟يهست يزيمنتظر چه چ بر شما ياد زد وايالجوشن فر يذ

ه ك يسكشتند، و كرا   ن رفتند و اويحس يآنگاه آنها به سو. ديجلو برو
اند  بود، و گفته ينخعالرد سنان بن انس كشت و سرش را از تنش جدا كن را يحس
ن سر يشته شدن حسكبعد از . شتكاو را  -قبحه اهللا  - الجوشن يذ بن ه شمرك

اد يداهللا بن زيش عبيسرش را پ ياد بردند، وقتيبن ز داهللايش عبيوفه پكاو را به 
رد ك يموارد ن يه همراه داشت را به دهان حسك يزد و چوب يآوردند او سرش را م

آن جا نشسته بود بلند شد و  كانس بن مال. ن دهان استيگر چه بهتر: گفت يو م
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از  يين جايه همكام  دهيامبر خدا را ديپنم، ك ميتو را رسوا سوگند به خدا : گفت
  .1ده استيرا بوس ينك يه تو چوب در آن داخل مكن يدهان حس
بودم و سپس به  ين مياگر من از قاتالن حس: ديگو يم  ينخعالم يابراه
  .2آمد يشرمم م ص امبر خدايردن به چهره پكرفتم از نگاه  يبهشت م
  شته شدند؟ كن يدر آن جا با حس يسانكچه 

  

ن يه در اك يسانكشته شدند، از جمله كن يت همراه حسياز اهل ب ياريبس
ن و يطالب خود حس يبن اب يشته شدند، از فرزندان علكن ينار حسكجنگ در 

  .شته شدندكر و محمد و عثمان كجعفر و عباس و ابوب
چون ) ستين نين العابديز ياو عل(بر كألا يعبداهللا و عل ،نيو از فرزندان حس

  .صغر داشتألا يبر و علكألا ياو عل
  .شته شدندكر كعبداهللا و قاسم و ابوب ،از فرزندان حسن و

ل ين و عبداهللا بن مسلم بن عق، جعفر و عبداهللا و عبدالرحمليو از فرزندان عق
  .شته شدكوفه كل خودش در يشته شدند و مسلم بن عقكربال كدر 

  .3شته شدندكعون و محمد  ،و از فرزندان عبداهللا بن جعفر
ن جنگ نابرابر يدر ا بودند ص امبر خدايت پيب ه همه از اهلكجده نفر يه

  .شته شدندك
ر بن حسن در كو ابوب يو عثمان بن عل ير بن علكه ابوبكنجاست يو تعجب ا

نند و ك ينم يادياما اهل بدعت از آنها  ،اند شته شدهكن ين جنگ در دفاع از حسيا

_____________________________ 
كتاب فضائل الصحابة, باب مناقب احلسن واحلسني  و بخاری 5107 حديث 5/206املعجم الكبري طربانی  −١

 .3748حديث 
 .و سند آن صحيح است 2829 حديث 3/112املعجم الكبري  −٢
 .234تاريخ خليفه بن خياط  −٣
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  نيحس شته شدنكه در مورد ك ييتابهاكم و ينك يشان گوش ميبه نوارها يوقت
ند يگو يآنها نم ين شهدا نشده است و حتياز ا ياديم يخوان ياند را م ردهكف يتال
ر و عمر و عثمان گذاشته است و كطالب اسم فرزندانش را ابوب ياببن  يه علك

ر گذاشته است، كه حسن اسم فرزندش را ابوبكند يه بگوكستند يچ گاه حاضر نيه
  .است يبيار عجيز بسين چيو ا

ه يش من بود و گرين پيبود و حس ص امبريش پيل پيجبرئ: ديگو يم ام سلمه
ل يشد جبرئ يكنزد ص امبريامبر رفت و به پيرد من او را گذاشتم و او نزد پك

امت تو او را خواهند : بله گفت: ؟ فرموديدار يا او را دوست ميمحمد آ يا: گفت
ا به تو نشان شود ر يشته مكه او در آن ك ينيزم كخا يخواه يشت و اگر مك
ربال كبه نام  ينيه سرزمكن را به او نشان داد يل آن سرزميجبرئو آنگاه  مده يم

  .1»بود
 يه براكدم يشن يها را م جن يشته شد صداكن يحس يوقت: ديگو يو ام سلمه م

  .2ردندك يه مياو گر
وارها خون بود، و يد يد، و رويبار يه از آسمان خون مكت شد ياما آنچه روا

ه سر كرا  ير آن خون بود، و هر گوسفنديردند زك يه بلند مكرا  يهر سنگ
 يحينها همه دروغ و خرافات هستند و سند صحيشد، ا يدند همه آن خون ميبر يم

 يو حت ،اند برسد ستهيز يربالكه در دوران واقعه ك يسانكا به يامبر يه به پكندارند 
عواطف و  يكتحر ياه بركهستند  ييها ه دروغكهم ندارند، بل يفيسند ضع

_____________________________ 
حديث معروفی است ولی مهه طرقی كه آن را از ام سلمه روايت  1391 حديث 2/782 ةفضائل الصحاب −١

 .اند ضعيف هستند كرده
 .و سند آن حسن است 1373 حديث 2/766 ةفضائل الصحاب −٢
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ه در كاند  ت شدهيروا يسانكاز  يمنقطع يا با سندهايو  .شوند ياحساسات گفته م
  .اند زمان آن واقعه نبوده

وفه آمد كم او به ين داشتيلة بلهجياز قب يا هيهمسا: ديگو يم يعطاردالرجاء  ياب
 يلن بن عيمنظورش حس(د ييگو ين فاسق، و فرزند فاسق چه ميدرباره ا: و گفت

د آنگاه خداوند دو يگو يم يعطاردال) خواند يه او را فاسق فرزند فاسق مكبود 
  .1ور شدندكش يستاره از آسمان بر او زد و چشمها

ش يه به هنگام ظهر موهاكدم يرا در خواب د ص امبريپ: ديگو يو ابن عباس م
و آن را ه اكه در آن خون بود كبه همراه داشت  يا شهيده و غبار آلود بود و شيژول

ارانش ين و يخون حس: ست؟ گفتين چيامبر خدا ايپ يرد، گفتم اك يم يآور جمع
ما آن را به خاطر : ديگو يث ميحد يعمار راو. هستم آناست از اول روز به دنبال 

  .2...شته شدكه او در همان روز كم يديم و ديداشت
ده يد ه مراك يند به راستيس مرا در خواب ببكهر : ديگو يم ص امبريو پ
  .شناخت يرا م ص امبريو ابن عباس از همه مردم بهتر پ. 3است

داهللا يه فرمان قتل او را داد عبك يسكشته شد، و ك م ين بن عليحسالنگونه يو ا
د به انتقام يعب يمختار بن ابالشته شد، او را ك يوتاهكاد بود اما بعد از مدت يبن ز
ل دست بر يردن مسلم بن عقكت يه از حماكبود  يسانكشت، مختار از كن يحس

رند چون آنها يخواستند ابتدا از خودشان انتقام بگ يوفه مكن اهل يداشتند، بنابرا
 ياركس از آنها كچ يشته شد و هكه او كل را تنها گذاشتند تا آن يمسلم بن عق

حر بن الرد به جز كاز او دفاع نوفه كس از اهل كچ ين آمد هيحس يرد و بعد وقتكن
ن آنها ين را تنها گذاشتند و بنابرايوفه حسكاما اهل ه با او بودند، ك يسانكد و يزي

_____________________________ 
 .د آن صحيح استو سن 2831 حديث 3/112 املعجم الكبري −١
 .و سند آن صحيح است 1380 حديث 2/778 ةفضائل الصحاب −٢
 .2266, و مسلم كتاب الرؤيا حديث 6994بخاري كتاب التعبري, باب من رأ النبي يف املنام حديث  −٣
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اند  ب شدهكه پدرانشان مرتكرا  يزنند تا گناه ينه خود ميه بر سر و سك ينيب يرا م
  .1نندك كبه گمان خود پا
سرها  ،ارانش را آوردندياد و يداهللا بن زيسر عب يوقت: ديگو ير ميعماره بن عم

: نديگو يمه كدم يآنها رفتم د يد من به سويگو يگذاشتند، م فيرا در مسجد رد
داهللا بن يعب ينيه وارد بكان سرها رفت تا آن يدر م يه ماركدم يآمد، آمد، ناگهان د

رون رفت و پنهان شد، سپس دوباره گفتند يآن جا ماند سپس ب كياد شد و انديز
  .2انجام دادا سه بار يار را دوباره كآمد آمد و آن مار آمد و همان 

 م ين بن عليشتن حسكدر  يه نقش بزرگكبود  ين انتقام خدا از مرديو ا
  .داشت

  

  ؟نيم خروج حسكح

ن بزرگان ينداشت، به خاطر ا يويو دن ينيچ منفعت ديه  نيخروج حس
ن رفتن سبب شد تا آن يردند، و اك يه نهفوكفتن به راصحاب در آن وقت او را از 

نند و او را مظلومانه به شهادت كحمله  ص امبريپشان به نوه كستمگران و سر
رخ  يرفت چنان فساد يرون نمينشست و ب يرساندند، و اگر او در شهر خودش م

دهد گرچه  يرده باشد رخ مكاما آنچه خداوند مقدر . شد يشته نمكداد و او  ينم
 يرز بزرگتر و باالتيامبران چيشته شدن پك، از نيشته شدن حسكو . مردم نخواهند

ش زن كشيه و پيه به عنوان مهريا صلوات اهللا و سالم عليركبن ز ييحيست، سر ين

_____________________________ 
لشكر توابني ناميد و به كوتاهی خود كه در حق حسني كرده  را تار كه انتقام حسني را گرفت خودلشكر خم −١

اما ظهور شيعه به عنوان مذهبی  ,و اين آغاز ظهور شيعه به عنوان مذهبی سياسی بود, ودند اعرتاف كردندب
شيعه به عنوان مذهبی  ,اعتقادی و فقهی خيلی بعدها انجام يافت و بعد از منقرض شدن دولت بنی اميه

 .اعتقادی فقهی درست شد
 .و سند آن صحيح است 3780 ديثكتاب املناقب, باب مناقب احلسن واحلسني حترمذی  −٢
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را به قتل برسانند، و  يشتند، و خواستند موسكا را يركم شد، و زيتقد ياركزنا
ن عمر و عثمان ياند، و همچن شته شدهكگر يد يامبرانيشند و پكرا ب يسيخواستند ع

ز ين جاياند، بنابرا افضل و برتر بوده  نيسنها همه از حياند و ا شته شدهك يو عل
ند به سر و صورت خود ك يم يادآورين را يشته شدن حسك يه انسان وقتكست ين

 ص امبريشده است و پ يزها نهين چيه از همه اكند، بلكبانش را پاره يبزند و گر
  .1»ستيند از ما نكبانش را پاره يس به صورت بزند و گركهر «: ديفرما يم

تراشد  يش را ميه موكزند و آن  ياد ميه فرك يمن از زن«: فرمود ص نشايو ا
  .2»زار هستميند بك يم كبانش را چايه گركو آن 

ه كشود  يحشر م يامت در حاليند روز قكخوان اگر توبه ن نوحه«: و فرمود
  .3»ر بر تن خواهد داشتياز ق يجامعه و شلوار

د يرا بگو يزيد مسلمان همان چيآ يش ميپ ييها بتين مصين هر گاه چنيبنابرا
 t⎦⎪Ï%©!$# !#sŒÎ) Νßγ÷Fu;≈|¹r& ×πt7ŠÅÁ•Β (#þθä9$s% $̄ΡÎ) ¬! !$̄ΡÎ)uρ Ïμø‹s9Î) tβθãèÅ_≡u‘﴾N﴿: ه خداوند متعال فرمودهك
  ).156: البقره(

و به  ؛ما از آن خدائيم: گويند رسد، مى آنها كه هر گاه مصيبتى به ايشان مى«
  .»!گرديم سوى او بازمى

  
  ن يع مردم دربارة قتل حسموض

  :ن سه گروه هستند گروهيمردم درباره قتل حس
خواست  يرد و مكه امام شورش ين عليه حسكن است يانظرشان  :اولگروه 

 امبر خدايند پيگو يشته شود، و مكه كن حق او بوده يبنابرا ،ندكن را متفرق يمسلم
_____________________________ 

 .1294 حديثمن شق اجليوب  باب ليس منا –بخاری كتاب اجلنائز  −١
 .167 حديثمسلم كتاب االيامن  −٢
 .934 كتاب اجلنائز حديثمسلم  −٣
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ش شما يپ ىسكد و يرده بودكنفر اتفاق  يكشما همه بر  يوقت«: فرموده است ص
و . 1»ه باشدكس كد هر يشكند او را بكآمد و خواست جماعت شما را متفرق 

هر  يسكن يامبر فرموده چنيند و پكن را متفرق يخواست جماعت مسلم ين ميحس

ن قول و يبوده است، ا يار درستكشتن او كن يبنابرا ،ديشكاو را به بود كس ك
 يه دشمنيو عن اب  ين بن عليبه حس ه نسبتك ييآنها ،ها است يدگاه ناصبيد
  . ورزند يم

د ين باين امام بود و اطاعت از او واجب بود بنابرايحسند يگو يم :گروه دوم
  . زمام امور به او سپرده شد

ن يه حسكنها معتقدند يجماعت هستند ان گروه اهل سنت و يا :گروه سوم
ه كبل ،نبود يو او شورش م و امام نبود،كو او حا ،ده استيمظلومانه به شهادت رس

ن سرداران يحسن و حس: فرمود ص امبريه پكد چنان ياو مظلومانه به شهادت رس
د برود يزيش يا به شام پيخواست برگردد  ين ميرا حسيز. 2جوانان بهشت هستند

  .اد ببرنديش ابن زينند و پكر يد او را اسياما آنها به او اجازه ندادند و گفتند با
  
  :نيد و قتل حسيزي

ه كنم و بلكد دفاع يزياز خواهم  ين نداشت، نميشتن حسكدر  يد دستيزي
اد را فرستاد تا نگذارد يداهللا بن زيد عبيزي. نمك يم و از آن دفاع ميگو يقت را ميحق
ن يه خود حسكن دستور نداد، بليشتن حسكوفه برسد و او را به كن به يه حسك

روم و دستم  يد ميزيش يه پكد يرداشت و گفت مرا بگذا يكد گمان نيزينسبت به 
  . گذارم يرا در دست او م

_____________________________ 
 .1852 كتاب اإلمارة حديثمسلم  −١
 .3768 , كتاب املناقب, باب مناقب احلسن واحلسني حديثترمذی −٢
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ن دستور يشتن حسكد به يزيبه اتفاق اهل نقل : ديگو يه ميميخ االسالم ابن تيش
 ييه بر عراق فرمانرواكن اجازه ندهد يه به حسكاد نوشت يه به ابن زكنداد و بل

د و ناراحت شد ز دردمنين چين خبر شد از ايشته شدن حسكد از يزي يو وقت ،ندك
 ين را گراميت حسيه اهل بكرد بلكر نيرد و زنان آنها را اسكه ياش گر و در خانه

اهل بدعت  يها تابكه در ك ياتياما روا ،ان باز گرداندداشت و آنها را به شهرش
ن شدند و به اسارت گرفته شده و به يتوه ص امبر خدايت پيه زنان اهل بكآمد 

 ينها دروغ و سخنان پوچين قرار گرفتند همه ايتوه شام برده شدند و آنها مورد
حجاج بن ال ين وقتيداشتند، بنابرا يم يهاشم را گرام يه بنيام يه بنكهستند، بل

ن را يبن مروان ا كرد، عبدالملكوسف با فاطمه بنت عبداهللا بن جعفر ازدواج ي
هاشم را  يه بنيام يرفت و به حجاج دستور داد تا او را طالق دهد، سپس بنينپذ

  .1ارت گرفته نشده استبه اس يهاشم يداشتند و هرگز زن يم يبزرگ و گرام
ه كند يگو يبودند، و آنچه م يگرام در آن زمان محترم و ين زنان هاشميبنابرا

ز قرار ينكآنها را  ير جنگيت را به اسارت گرفت و به عنوان اسيد زنان اهل بيزي
ز يد فرستاده شد نيزيش ين پيسر حسه كو آنچه گفتند . داد باطل و دروغ است

و قبر ن دفن شد يوفه ماند، و حسكداهللا در ين نزد عبيه سر حسكت ندارد بليواقع
  .شدو دفن شته كربال در همان جا كه او در كمشهور است  يول ،ستيوم ناو معل
  

  :هياوعد بن ميزيموضع اهل سنت درباره 

شتن كر و يزبالبا عبداهللا بن د واقعه حره و جنگ يزيدوران  ين رخدادهايمهمتر
  .بود ين بن عليحسال

_____________________________ 
 .559−558−4/557منهاج السنه  −١



 

١٧١

 

171 نگرشى نو به تاريخ صدر اسالم

ز قرار يه را جايد بن معاويزيلعنت فرستادن بر  يامور بعضن يو به خاطر ا
د بن يزيه لعنت فرستادن بر ك يسانكدانند، و  يز نميآن را جا يو بعضدهند  يم

  . نندكز را ثابت يد سه چيبادانند  يز ميه را جايمعاو

  .د فاسق بوده استيزيه كنند كبت د ثايه باكنيا :اول
 يافر وقتكرده است، چون كه او از آن فسق توبه نكد ثابت شود يه باكنيا :دوم

  .، پس چه برسد به فاسقرديپذ يند خداوند توبه او را مكتوبه 
  .ز استين جايه لعنت فرستادن بر فرد معكنند كد ثابت يه باكنيا :سوم

ز ياند جا ردهكامبرش او را لعنت نيو په خدا ك يا و لعنت فرستادن بر مرده
ها را ناسزا  مرده«: فرمود ص امبريابوجهل را ناسزا گفتند پ يست، چون وقتين

  .1»اند دهياند رس ردهكآنها به آنچه  ،ديينگو
 يها يه اسالم بر خوبكو بل ،ستيه دشنام و ناسزا نيبر پا ين الهيو اساس د

 امبر خدايه پكست، بلين نياسزا گفتن از دن دشنام و نياستوار است، بنابرا ياخالق
  .2فر استكدن با او يناسزا گفتن به مسلمان فسق است و جنگ: ديفرما يم ص

د از يزيه كنگفته  يسكچ يپس ناسزا گفتن به مسلمان فسق و گناه است، و ه
ه او فاسق كن است ياند ا ت آنچه در مورد او گفتهيه نهاكن اسالم خارج است، بليد

ه كداند، بل يد ثابت شود، و خداوند آن را ميم بايه گفتكسق او چنان است، و ف
و . 3»اند ده شدهيجنگند بخش يصر ميه با شهر قك يركن لشياول: فرمود ص امبريپ
ه بزرگان اصحاب كشود  يرد و گفته مك يم يه فرماندهيد بن معاويزير را كن لشيا

_____________________________ 
 .1393 كتاب اجلنائز, باب ما ينهى عن سب األموات حديثبخاری  −١
 .116كتاب اإليامن حديث مسلم  ,480كتاب اإليامن, باب خوف املؤمن أن حيبط عمله حديث بخاری  −٢
 .2934 كتاب اجلهاد باب ما قيل يف قتال الروم حديثبخاری  −٣
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و  ،ن جنگ همراه او بودنديدر اوب ير و ابن عباس و ابو ايزبالچون ابن عمر و ابن 
  .اتفاق افتاد  ه 49ن جنگ در سال يا

ه تا كه به فرمانده خود مسلم بن عقبه دستور داد كنيد در ايزي: ديگو ير ميثكابن 
ن ياز اصحاب و فرزندانشان در ا ياديه افراد زكند كنه را بشيسه روز حرمت مد

  .1ردك يار بزرگيسشته شدند، اشتباه بكه به حرّه معروف است كواقعه 
داند، و  يبهتر م يتعالو د با خداست و ايزيه يار و قضكه كنيو خالصه سخن ا

  .2ميم و او را دوست هم ندارييگو ياو را ناسزا نم: ديگو يم يه ذهبكهمان طور 
  
  

  ن عدالت اصحاب
ه همه بر محور كدارد  يدر لغت معان يصحاب :ف صحابه در لغتيتعر
  .3زنند يو اطاعت دور م يهمراه

مان داشته است و يده و به او ايامبر را ديه پك يسك يعنيدر اصطالح  يو صحاب
  .4افته استيبر اسالم وفات 

  .اند واژه صحابه ارائه داده يبرا يگريد يها فيو تعر
گر متفاوت يديكو در مقام و فضل با  ص امبريپ يو اصحاب در همراه

  .هستند

_____________________________ 
 .8/225 ةالنهايو يةالبدا −١
 .4/36عالم النبالء سري ا −٢
 .1/519سان العرب ل −٣
 .1/10االصابة  −٤



 

١٧٣

 

173 نگرشى نو به تاريخ صدر اسالم

رفته شده نزد اهل يو پذ يهيبد يبودن اصحاب امر ياركو عدالت و درست
 اهل سنت در مورد عدالت اصحاب محمد يجماعت است، و اقوال علماسنت و 
  . ان خواهد شديب ص

ô‰s)©9 š_ÅÌu‘ ª!$# Ç⎯tã š⎥⎫ÏΖÏΒ﴿: ديفرما يخداوند متعال م ÷σßϑ ø9$# øŒÎ) štΡθ ãèÎƒ$ t7ãƒ |M øtrB 

Íοtyf¤±9$# zΝÎ= yè sù $ tΒ ’ Îû öΝÍκÍ5θ è= è% tΑt“Ρr'sù sπ uΖŠÅ3¡¡9$# öΝÍκö n= tã öΝßγ t6≈ rO r&uρ $ [s÷G sù $ Y6ƒ Ìs%﴾N )18: الفتح.(  
  در حديبيه  كه  الرضوان بيعه( هنگامى كه در زير آن درختـ خداوند از مؤمنان «
خدا آنچه را در درون  ؛راضى و خشنود شد ـ با تو بيعت كردند )گرفت  انجام

از اين رو آرامش را بر  ؛ستدان نهفته بود مى) از ايمان و صداقت(دلهايشان 
بعنوان پاداش نصيب آنها ) خيبر  فتح يعنى(دلهايشان نازل كرد و پيروزى نزديكى 

  .»فرمود
ر درخت با يه زك ياز مؤمنان يه او تعالكان نموده است يه بين آيخداوند در ا

  . و خوشنود است يردند راضكعت يب ص امبريپ
ن يدانست بنابرا يشان نهفته بود را ميه در دلهاك يمان و صداقتيچون خداوند ا

ن يمان ايا يداوند به صداقت و راستخنجا يآرامش را بر آنها فرود آورد، پس در ا
  . دهد يم ياند گواه ردهكعت يب ص امبرير درخت با پيه زك يقوم

س به كچ ياند ه ردهكعت ير درخت بيه زك يسانكاز «: فرمود ص امبريو پ
  .1»سرخ رود مگر صاحب شتر يجهنم نم

امبر يه همراه پكبود س يجد بن قالاز منافقان به نام  يو صاحب آن شتر فرد
ردند هزار و كعت يب ص امبرير درخت با پيه زك يسانكرون آمده بود، و تعداد يب

نها يمان ايپانصد نفر بودند، خداوند به او ه هزار كاند  چهار صد نفر بود و گفته
_____________________________ 

كتاب سلم اصل اين روايت در مو  3863 كتاب املناقب, باب يف فضل من بايع حتت الشجرة حديثالرتمذی  −١
 .1496 فضائل الصحابة حديث
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در  يچ منافقينان همانند ظاهرشان است، و هيا يه دلهاكرد كداد و ثابت  يگواه
رده است و آن منافق با ك ياو را معرّف ص امبريه پكنفر  يكست به جز يان آنها نيم
رد و خداوند كعت نيامبر بيعت حضور نداشت و با پيامبر همراه بود اما در بيپ

$﴿ :ديفرما يمتعال م tΒ uρ ö/ä3s9 ω r& (#θ à)ÏΖè? ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# ¬!uρ ÛW≡uÏΒ ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 Ÿω 
“Èθ tG ó¡o„ Οä3Ψ ÏΒ ô⎯̈Β t,xΡr& ⎯ÏΒ È≅ ö6 s% Ëx ÷G xø9$# Ÿ≅ tG≈ s% uρ 4 y7Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝsàôã r& Zπ y_u‘ yŠ z⎯ÏiΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ à)xΡr& .⎯ÏΒ 

ß‰÷è t/ (#θ è= tG≈ s% uρ 4 yξ ä.uρ y‰tã uρ ª!$# 4©o_ó¡çtø: $# 4 ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? ×Î7yz﴾N )10: الحديد.(  
كنيد در حالى كه ميراث  در راه خدا انفاق نمىه عذرى براى شماست كه چ«

كسانى كه )! برد و كسى چيزى را با خود نمى(آسمانها و زمين همه از آن خداست 
با كسانى كه پس از پيروزى (انفاق كردند و جنگيدند  فتح مكه قبل از پيروزى

 مكه بلندمقامتر از كسانى هستند كه بعد از فتحآنها  ؛يكسان نيستند) انفاق كردند
و خدا به آنچه  ؛و خداوند به هر دو وعده نيك داده ؛انفاق نمودند و جهاد كردند

  .»و پاداش آن را به شما خواهد داد دهيد آگاه است انجام مى
 يكاند وعده ن دهيرده و در راه خدا جنگكه قبل از فتح انفاق ك يسانكبه  يعني

ده و در راه يه اموال خود را بخشكه بعد از فتح مكرا  يسانكن يهمچن داده است و
: ديفرما يه مكاست  ين گفتة الهياداده است، و مصداق  يكاند وعده ن دهيخدا جنگ

﴿ö¨βÎ) š⎥⎪Ï% ©!$# ôMs)t7y™ Νßγ s9 $̈Ψ ÏiΒ #©o_ ó¡ßsø9$# y7Í×̄≈ s9'ρ é& $ pκ÷]tã tβρß‰yè ö6 ãΒ ∩⊇⊃⊇∪ Ÿω šχθ ãè yϑ ó¡o„ 

$ yγ |¡ŠÅ¡ym ( öΝèδ uρ ’Îû $ tΒ ôM yγ tG ô©$# óΟßγ Ý¡àΡr& tβρ à$ Î#≈ yz ∩⊇⊃⊄∪ Ÿω ãΝßγ çΡâ“ øts† äí t“ xø9$# çy9 ò2 F{$# 

ÞΟßγ9¤)n= tG s?uρ èπ x6Í×̄≈ n= yϑ ø9$# #x‹≈ yδ ãΝä3ãΒ öθ tƒ “Ï%©!$# óΟçGΨ à2 šχρ ß‰tãθè?﴾N )103ـ 101: األنبياء.(  
مؤمنان ( كسانى كه از قبل، وعده نيك از سوى ما به آنها داده شده ) اما(«
و در  ؛شوند آنها صداى آتش دوزخ را نمى. شوند از آن دور نگاهداشته مى) صالح

وحشت بزرگ، آنها را اندوهگين  ،آنچه دلشان بخواهد، جاودانه متنعم هستند
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اين همان روزى است :) گويند و مى(آيند،  و فرشتگان به استقبالشان مى ؛كند نمى
  .»شد كه به شما وعده داده مى

ه قبل از فتح ك يسانكهمه اصحاب است  يبرا ياله يم شهادت و گواهن هيا

مان آورده و انفاق يه اكه بعد از فتح مك يسانكو  ،اند ردهكمان آورده و انفاق يا
  .اند ردهك

=Ï™!#ts)àù﴿: ديگو يمت ميان محل مصرف مال غنيو خداوند متعال در ب Ï9 

t⎦⎪ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θã_Ì÷zé& ⎯ÏΒ öΝÏδ Ì≈ tƒ ÏŠ óΟÎγ Ï9≡uθ øΒ r&uρ tβθ äótG ö6 tƒ Wξ ôÒsù z⎯ÏiΒ «!$# $ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘ uρ 

tβρ çÝÇΖtƒ uρ ©!$# ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 šÍ×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβθ è% Ï‰≈ ¢Á9$#﴾N )8: الحشر.(  
اين اموال براي فقيران مهاجراني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود «

طلبند و خدا و رسولش را  ضاي او را ميبيرون رانده شدند، آنها فضل خداوند و ر
  .»كنند، آنها راستگويانند ياري مي

ه آنها خوشنود و فضل كد يگو يدارد و م يان ميآنان را ب يها خداوند حالت دل
%t⎦⎪Ï﴿: ديفرما يو م. خواهند يخدا را م ©!$#uρ ρ â™§θ t7s? u‘#¤$!$# z⎯≈ yϑƒM}$#uρ ⎯ÏΒ ö/Å‰ Ï= ö7s% tβθ ™7Ïtä† ô⎯tΒ 

ty_$ yδ öΝÍκö s9Î) Ÿω uρ tβρ ß‰Ågs† ’Îû öΝÏδ Í‘ρß‰ß¹ Zπ y_% tn !$£ϑ ÏiΒ (#θ è?ρ é& šχρ ãÏO ÷σãƒ uρ #’ n?tã öΝÍκÅ¦àΡr& öθ s9uρ tβ% x. 

öΝÍκÍ5 ×π |¹$ |Á yz 4 ⎯tΒ uρ s−θ ãƒ £x ä© ⎯Ïμ Å¡øtΡ šÍ×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ šχθ ßsÎ= øßϑø9$#﴾N )9: الحشر.(  
در سراي ايمان پيش از و ) سرزمين مدينه(و براي كساني است كه در اين سرا «

مهاجران مسكن گزيدند، هر مسلماني را به سويشان هجرت كند دوست دارند، و 
كنند، و آنها را بر  در دل خود نيازي به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمي

دارند هرچند خودشان بسيار نيازمند باشند، و كساني كه از بخل و  خود مقدم مي
  .»اند، رستگارانند شدهحرص نفس خويش بازداشته 



 

 ١٧٦

ƒí‰bnÛa@åß@òjÔy@@ 176

öΝçGΖä. uöyz >π﴿: ديگو يم ص و خداوند دربارة امت محمد ¨Β é& ôM y_Ì÷zé& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 

tβρ âßΔù's? Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s?uρ Ç⎯tã Ìx6Ζßϑ ø9$# tβθ ãΖÏΒ ÷σè?uρ «!$$ Î/ 3 öθ s9uρ š∅ tΒ#u™ ã≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6ø9$# 

tβ% s3s9 #Zöyz Ν ßγ ©9 4 ãΝßγ ÷ΖÏiΒ šχθãΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$# ãΝèδ çsYò2 r&uρ tβθà)Å¡≈ xø9$#﴾N )110: آل عمران.(  
امر به ) چه اينكه( ؛اند شما بهترين امتى بوديد كه به سود انسانها آفريده شده«

به چنين (و اگر اهل كتاب، . كنيد و به خدا ايمان داريد معروف و نهى از منكر مى
عده كمى ) ولى تنها! (بهتر استايمان آورند، براى آنها ) برنامه و آيين درخشانى،

  .»)و خارج از اطاعت پروردگار(از آنها با ايمانند، و بيشتر آنها فاسقند، 
 يا ن امت است به گونهيد بهتريگو يه خداوند مك ين امتيه اكان ندارد كام
اند  ن و انصار همه مرتد شدهيمهاجره كند يگو يگمراه م يها از فرقه يه بعضكباشد 

ماند خداوند  يم يشوند و فقط سه نفر باق يه همه مرتد مك يسانك، 1به جز سه نفر
  .اند ده شدهيها آفر ه به سود انسانكهستند  ين امتيه آنها بهتركد يگو يدربارة آنها نم

ه جانم ك يسكد، سوگند به ياصحاب مرا ناسزا نگوئ«: ديفرما يم ص امبريو پ
ند به اندازه مشت كطال انفاق وه احد كاز شما به اندازة  يسكست اگر ودر دست ا

  .2»ديم مشت آنها نخواهد رسيا ني
پروردگارا : ديگو يشود او م يامت نوح فراخوانده ميروز ق«: فرمود ص امبريو پ

آنگاه به . بله: ديگو ي؟ ميام مرا رسانديا پيد آيگو يحاضرم، خداوند متعال به او م
 يا دهنده ميب: نديگو يما رساند؟ مرا به ش يام الهيا نوح پيشود، آ يامت نوح گفته م

ه كدهد  يم يتو گواه يبرا يسكچه : ديگو يامده است، خداوند به نوح مينزد ما ن
امبر و امت يد محمد و امت او، و آنگاه پيگو ي؟ نوح ميا را به آنها رسانده يام الهيپ

: ان شده استين بيه همين آيدر ا: فرمود ص امبريدهند، و پ يم ينوح گواه يبرا
_____________________________ 

 .2/244اصول الكافی  −١
 .254 حديث فضائل الصحابهكتاب  :مسلم −٢
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﴿y7 Ï9≡x‹x.uρ öΝä3≈ oΨù= yè y_ Zπ̈Β é& $VÜy™ uρ (#θ çΡθ à6tG Ïj9 u™!#y‰pκà− ’n?tã Ä¨$ ¨Ψ9$# tβθä3tƒ uρ ãΑθ ß™ §9$# öΝä3ø‹n= tæ 

#Y‰‹Îγ x©﴾N )143: البقره.(  

تا بر ) ؛در حد اعتدال، ميان افراط و تفريط(اى قرار داديم  ميانه ىشما را امت«
  .»ه استو پيامبر هم بر شما گوا ؛مردم گواه باشيد

عدالت و  يعني يرو انهيوسط و م«: ه فرمودين آير ايدر تفس ص امبريسپس پ
و عدالت  ياركرا به درست يرو انهيامبر خودش وسط و ميپس پ ،1»ياركدرست
 يلامت عاد ،ن امتيه اكند ك يم ديين خداوند خودش تايد، بنابراينما ير ميتفس

  .ند آن را درست و راست نموده استو خداواست 
بر عدالت اصحاب داللت  يلكو  يه به صورت اجمالك ين از اموريهمچن و

اند  ردهكت يروا ص امبريه اصحاب پكرا  ييها تيه علما رواكن است يند اك يم
نسبت  ص امبريبه پ يه دروغكاند  افتهيرا ن يصحاب يك ياند و حت نموده يبررس

عه يه و شيقدر يها بدعت ن ه در آخر دوران اصحابكداده باشد، و با وجود آن 
ش نداشتند و از يها گرا ن فرقهياز اصحاب به ا يسكچ يافت اما هيو خوارج رواج 

 يهمراه يده و برايه خداوند آنها را برگزكاست بر آن  يلين دليو ا ،آنها نبودند
  .2است  ردهكامبرش انتخاب يپ

ست، ين عصمت يه عدالت به معناكنيرد و آن اكگوشزد  يد به امر مهميو سپس با
ه آنها كم ييگو ينم يم وليهست ص امبريو ما گرچه معتقد به عدالت اصحاب پ

_____________________________ 
 .4487 أمة وسطاً حديثباب وكذلک جعلناكم , كتاب التفسريبخاری  −١
های مهه بندگان هبرت  خداوند به دهلای بندگان نگاه كرد پس ديد كه قلب حممد از قلب: گويد عبداهللا بن مسعود می −٢

 ,ها قلوب اصحاب او بود است بنابراين او را برگزيد و به پيامربی مبعوث كرد و بعد از قلب حممد هبرتين قلب
 .1/379مسند امحد . يامربش گرداندن خداوند آهنا را وزيرانی برای پبنابراي
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همه فرزندان آدم «: ديفرما يم ص امبرياند، و پ را آنها انسان بودهيز ،معصومند
ن است خطا از آنها سر زده كن اصحاب از فرزندان آدم هستند و مميبنابرا. 1»ارندكخطا

  .ماند يده و پنهان ميشان پوشيها يكين يايآنان در در يباشد، گرچه اشتباهات و خطاها
ه كاند  ردهكاهل سنت و جماعت اجماع  يعنياهل حق : ديگو يابن عبدالبر م

  .2ارندكهمه اصحاب عادل و درست
ه همة كن اتفاق دارند ياهل سنت همه بر ا: ديگو يم يعقالنالسو ابن حجر 

 يسكاز اهل بدعت  يرادن مورد جز افيارند، و در اكاصحاب عادل و درست
  .3رده استكمخالفت ن

گر نقل يد يسانكر و يثكصالح و ابن الو ابن  ينيجوال و يعراقتان يو همچن
  .4ارندكه همه اصحاب عادل و درستكن اجماع دارند ين بر ايه مسلمكاند  ردهك

گفت باز هم  يدر مورد آنها نم يزياگر خداوند چ: ديگو يم يبغدادالب يخطال
دن با ياسالم و بذل اموال در راه خدا و جنگ يآنها برا يياد و جانفداهجرت و جه

 يبرا يقطع يلين دليقيمان و يت ان و قويدر راه د يرخواهيپدران و برادران و خ
ه ك يارانكان و درستكه آنها از همه پاكنيو ا كيبه پاد در پرتو يعدالت آنهاست و با

  .5د معتقد بوديتر است باخواهند آمد افضل و بهتا ابد بعد از آنها 
  

_____________________________ 
 .3/198مسند امحد  −١
 .1/8االستيعاب  −٢
 .1/17االصابه  −٣
مراجعه  ةالصحاب ةمبحث عدالباب چهارم  )ةالكتاب والسن رسول اهللا يف ةصحاب( :برای توضيح بيشرت به كتاب −٤

 .كنيد
 .96لكفايه فی علم الروايه ص ا −٥
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  رند؟ يگ يعدالت اصحاب را خرده م يسانكچه 

عه، يدهند، گروه اول ش يقرار م ييجو بيچهار گروه عدالت اصحاب را مورد ع
و گروه دوم خوارج، و گروه سوم نواصب و گروه چهارم معتزله هستند، و مخالفت 

و آنها به . ندارد ياعتبار نهايچون نظر ا ،ر نداردين تاثينها در اجماع مسلميهمه ا
  . زنند ير به اصحاب طعنه ميل زيدال

  .اند ب گناه شدهكمرت ص امبرياز اصحاب پ يه بعضكنيا: اول
  .اند ق بودهح قرآن و سنت منافياز اصحاب طبق تصر يه بعضكنيا: دوم

د همه آنها يند اگر همه اصحاب عادل شمرده شوند پس بايگو يم: هكنيسوم ا
  .ستنديست پس همه عادل نيه مقام همه برابر نك يوقت برابر باشند و
  . وجود ندارد ص امبريبر عدالت همه اصحاب پ يليند دليگو يم: چهارم
وارد  يانياند، به عدالت آنها ز شده گناه بكاز آنها مرت يه بعضكنيا: پاسخ

  .ستنديم آنها عادل هستند و معصوم نييگو يو ما م. ميردكان يه بكچنان  ،ندك ينم
و منافقان . ن دروغ استياند ا از اصحاب منافق بوده يند بعضيگو يه مكنيو اما ا

مان داشته يه اك يه در حالكشود  يگفته م يسكبه  يستند، چون صحابياز اصحاب ن
امبر را يمان پيافته است، و منافقان در حال ايمان وفات يده است و بر ايامبر را ديپ

  .شود يآنها را شامل نم يف صحابين تعرياند، بنابرا مان نمردهيز بر اياند و ن دهيند
شود  ين الزم ميم اصحاب همه عادل هستند از اييند اگر بگويگو يه مكنياما ا

ه كشود  يست و الزم نمين درست نيه اكد گفت يم، بايه همه را برابر قرار دهك
ست و افضل و برتر ا ص امبرير از همه اصحاب پكم، ابوبيهمه را برابر قرار ده

ه به ك يگر ده نفريو بعد از او د يبعد از او عمر و بعد از او عثمان و بعد از او عل
و بعد از آنها اهل بدر و بعد از آنها اهل  ،اند افضل و برترند بهشت مژده داده شده

ستند، يبرابر ن يلت و برتريرضوان افضل و برترند، پس اصحاب در فضالعت يب
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$﴿: ديمافر يه خداوند متعال مكچنان  tΒ uρ ö/ä3s9 ω r& (#θ à)ÏΖè? ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# ¬!uρ ÛW≡uÏΒ 

ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 Ÿω “Èθ tG ó¡o„ Οä3Ψ ÏΒ ô⎯̈Β t,xΡr& ⎯ÏΒ È≅ö6 s% Ëx÷G xø9$# Ÿ≅tG≈ s% uρ 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝsàôã r& 

Zπ y_u‘ yŠ z⎯ÏiΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ à)xΡr& .⎯ÏΒ ß‰÷èt/ (#θ è= tG≈ s% uρ 4 yξ ä.uρ y‰tã uρ ª!$# 4©o_ ó¡çtø: $# 4 ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? 

×Î7yz﴾N )10: الحديد.(  
كنيد در حالى كه ميراث  در راه خدا انفاق نمىه عذرى براى شماست كه چ«

كسانى كه )! برد و كسى چيزى را با خود نمى(آسمانها و زمين همه از آن خداست 
با كسانى كه پس از پيروزى (انفاق كردند و جنگيدند  فتح مكه قبل از پيروزى

 مكه آنها بلندمقامتر از كسانى هستند كه بعد از فتح ؛يكسان نيستند) انفاق كردند
و خدا به آنچه  ؛و خداوند به هر دو وعده نيك داده ؛انفاق نمودند و جهاد كردند

  .»و پاداش آن را به شما خواهد داد دهيد آگاه است انجام مى
 :ديفرما يه خداوند مكستند چنان يبرابر ن يبرترامبران در فضل و يپ يو وقت

﴿y7 ù=Ï? ã≅ß™ ”9$# $ oΨ ù=Ò sù öΝßγ ŸÒ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷è t/﴾N )بعضى از آن رسوالن را بر « ).253: البقره
 يگر برتريد يشان را بر بعضيااز  يغمبران بعضين پيا »بعضى ديگر برترى داديم

  .نگونه هستنديپس اصحاب هم ام يا داده
از  يليتر دال شيبر عدالت همه اصحاب وجود ندارد، پ يليند دليگو يه مكنياما ا

 يليگذاران از دال ه بدعتكست ين يديان شد، و تردين مورد بيقرآن و سنت در ا
ه كم ينك ير مكرا ذ يل آنها گفتة الهيان داليما قبل از ب ياند ول ردهكاستدالل 

uθ﴿: ديفرما يم èδ ü“Ï% ©!$# tΑt“Ρr& y7 ø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9$# çμ ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u™ ìM≈yϑ s3øt’Χ £⎯èδ ‘Πé& É=≈ tG Å3ø9$# ãyzé&uρ 

×M≈yγ Î7≈ t±tFãΒ ( $ ¨Β r'sù t⎦⎪Ï% ©!$# ’ Îû óΟÎγ Î/θ è= è% Ô÷ƒ y— tβθãè Î6 ®KuŠsù $ tΒ tμ t7≈ t±s? çμ ÷ΖÏΒ u™!$ tó ÏG ö/$# Ïπ uΖ÷G Ïø9$# u™!$ tó ÏGö/$#uρ 

⎯Ï& Î#ƒ Íρ ù's? 3 $ tΒ uρ ãΝn= ÷è tƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρ ù's? ω Î) ª!$# 3 tβθ ã‚Å™≡§9$#uρ ’Îû ÉΟù= Ïèø9$# tβθä9θ à)tƒ $ ¨ΖtΒ#u™ ⎯Ïμ Î/ @≅ ä. ô⎯ÏiΒ Ï‰ΖÏã 

$ uΖÎn/u‘ 3 $ tΒ uρ ã©.¤‹tƒ Hω Î) (#θ ä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{$#﴾N )7: آل عمران.(  
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را بر تو نازل كرد، كه قسمتى از آن، ) آسمانى(او كسى است كه اين كتاب «
و هر گونه ( ؛باشد اين كتاب مىكه اساس  ؛است) صريح و روشن( »  محكم«آيات 

و قسمتى از آن، .) گردد پيچيدگى در آيات ديگر، با مراجعه به اينها، برطرف مى

آياتى كه به خاطر باال بودن سطح مطلب و جهات ديگر، در نگاه ( است »  متشابه«
ولى با توجه به آيات محكم، تفسير آنها  ؛رود اول، احتماالت مختلفى در آن مى

اما آنها كه در قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهاتند، تا .) گردد آشكار مى
 ؛طلبند براى آن مى) نادرستى(و تفسير  ؛)و مردم را گمراه سازند(انگيزى كنند  فتنه

آنها كه به دنبال . (دانند در حالى كه تفسير آنها را، جز خدا و راسخان در علم، نمى
ما به «: گويند مى) پرتو علم و دانش الهىفهم و درك اسرار همه آيات قرآن در 

و جز صاحبان عقل، متذكر » .همه از طرف پروردگار ماست ؛همه آن ايمان آورديم
  .»)كنند و اين حقيقت را درك نمى(شوند  نمى

تاب خدا و از سنت كاز  يستند شبهاتياصحاب عادل نند يگو يه مك يسانكپس 
  . ميده يم و به آن پاسخ مينك يان مين شبهات را بيا كنيو ا. دارند ص امبريپ

  
  
  
  

  رامون اصحاب و رد آن يپ يشبهات
  

در عدالت اصحاب ارائه  يا ث را به عنوان شبهين حدياهل بدعت ا: شبهه اول
ه من كشوند  يبر من وارد م يمردان: ديگو يدر مورد حوض م ص امبريدهند، پ يم

شوند آنگاه  يرده مكدور شناسند، و از حوض  يشناسم و آنها مرا م يآنها را م
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ه ك يدان يشود تو نم ياصحاب من هستند، گفته م ،م، اصحاب من هستنديگو يم
  .1اند د آوردهيپد يزهائيتو چه چ از بعد
 :آمده است يتيدارد، از آن جمله در روا ياديز يها تيث طرق و رواين حديا

ند و يآ يمن م شياز شما پ يسانكه چه كنم يتا ببرم يگ يحوض قرار م ناركمن در 
م پروردگارا از من و از يگو يند، آنگاه موش يم يريدن به من جلوگياز رس يافراد

سوگند  ؟اند ردهكه آنها بعد از تو چه ك يدان يا نميشود آ يامت من هستند، گفته م
ن يان اياز راو يكيه يكمل يابن اب. ه آنها بعد از تو به عقب چرخ زدندكبه خدا 

  .ميبر يم به تو پناه ميه به عقب چرخ بزنكنيا از ايخدابار : ديگو يث ميحد
روم، و در  يش از شما به حوض ميه فرمود من پكن است يت دوم ايو روا
م پروردگارا يگو يشوم، و م يپردازم و سپس مغلوب م يش مكشمكبه  يمورد افراد

بعد از تو  يدان يه تو نمكشود  ياصحاب من هستند، گفته م ،اصحاب من هستند
  .اند د آوردهيپد ييزهايه چچ

پاسخ به  كنيو ا. رده استكت يروا 2ح خوديث را مسلم در صحين دو حديا
  : ن شبههيا

 ص امبريه در دوران پك ييآنها ،ه منظور از اصحاب منافقان هستندكنياول ا
 sŒÎ) x8u™!%ỳ tβθà)Ï≈uΖßϑø9$##﴿: ديفرما يه خداوند متعال مكردند، چنان ك يتظاهر به اسالم م

(#θ ä9$ s% ß‰pκô¶ tΡ y7 ¨ΡÎ) ãΑθ ß™ ts9 «!$# 3 ª!$#uρ ãΝn= ÷è tƒ y7 ¨ΡÎ) …ã& è!θ ß™ ts9 ª!$#uρ ß‰pκô¶ tƒ ¨βÎ) t⎦⎫É)Ï≈ uΖßϑ ø9$# 

šχθ ç/É‹≈ s3s9﴾N )1: المنافقون.(  

_____________________________ 
 .ةاتقوا فتنو :, باب قول اهللاو كتاب الفتنه 4740 حديث  بخاری كتاب التفسري باب كام بدأنا اول خلق نعيده −١
 .249 حديثصحيح مسلم كتاب الطهاره  −٢
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دهيم كه حتماً تو  گويند، ما شهادت مي هنگامي كه منافقان نزد تو آيند مي«
او هستي، ولي خداوند شهادت  ءتادهداند كه تو فرس رسول خدائي، خداوند مي

  .»دهد كه منافقان دروغگو هستند مي

 :فرمايد ميشناخت چنانكه خداوند  مينآنها را  ص پيامبربودند كه منافقاني و 
﴿ô⎯£ϑ ÏΒ uρ /ä3s9öθ ym š∅ÏiΒ É>#tôã F{$# tβθ à)Ï≈ oΨãΒ ( ô⎯ÏΒ uρ È≅÷δ r& Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# ( (#ρ ßŠttΒ ’ n?tã É−$ xÏiΖ9$# Ÿω 

ö/àSßϑ n= ÷è s? ( ß⎯øtwΥ öΝßγ ßϑ n= ÷ètΡ 4 Νåκæ5Éj‹yè ãΖy™ È⎦÷⎫s?§̈Β §ΝèO šχρ–Štãƒ 4’n< Î) A>#x‹tã 8Λ⎧ Ïàtã ﴾N )101: التوبه.(  
و از اهل  ؛نشين كه اطراف شما هستند، جمعى منافقند اعراب باديه) ميان(و از «

ا آنها را شناسى، ولى م تو آنها را نمى. ، گروهى سخت به نفاق پاى بندند)نيز(مدينه 
مجازاتى با رسوايى در دنيا، و (كنيم  بزودى آنها را دو بار مجازات مى. مى شناسيم

فرستاده  )در قيامت(سپس بسوى مجازات بزرگى  ؛)مجازاتى به هنگام مرگ
  .»شوند مى

 يبرد ول يآنها را از اصحاب گمان م ص امبريه پكهستند  ينها منافقانيپس ا
 امبريه بعد از وفات پكهستند  يسانكه منظور از آنها كنيآنها چنان نبودند، دوم ا

مرتد شدند،  ص امبريها بعد از وفات پ از عرب ياديمرتد شدند، و افراد ز ص
اصحاب من هستند و آنگاه به او : ديگو يم ص امبريه پكهستند  يسانكنها يپس ا
ز آنها جدا ا يو آنها از وقتاند  ردهكه بعد از تو چه ك يدان يتو نم: شود يگفته م

  . به عقب برگشتند و مرتد شدند يشد
همراه بودند  ص امبريه با پك يسانكهمه  يعنياست  يلك يسوم منظور معنا

لمه ك يتحت مفهوم اصطالح يسانكن ين چنيبنابرااند،  ردهكن يرويگر چه از او پ
ن عبداهللا ب يه وقتكن است يند اك ين داللت ميرند، و آنچه بر ايگ يقرار نم يصحاب

ه كآن  ،تر است يزتر و گراميه عزكم آن ينه باز گردياگر به مد: بن سلول گفت ياب
نه ين در مديس منافقيبن سلول رئ يعبداهللا بن اب –رد كرون خواهد يخوارتر است ب
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ن منافق را يامبر خدا بگذار گردن ايپ يا: د گفتين سخن به عمر رسيا يوقت –بود 
مردم خواهند  يشكداشته نباش چون اگر او را ب ياركبا او : گفت ص امبريبزنم، پ
او را از اصحاب خود قرار  ص امبريپ. 1شدك يه محمد اصحاب خود را مكگفت 

بن  ياصطالح آن، چون عبداهللا بن اب ينه به معنا ،لمهك يلغو ياما بنابر معن ،داد
اق رده بود و او نفكه خدا او را رسوا كبود  يسانكس منافقان بود و از يسلول رئ

  .داشت يارا اعالم مكخود را آش
را  ص امبرين راه پيه در اك يسانكهمه  يلمه صحابكاز  يگاه: چهارم

ه در ك يتيده باشند، و روايامبر را نديگرچه پ ،شود ينند مراد گرفته مك يم يهمراه
اما  ،ندك ين داللت ميباشند بر ا يا آنها امت من ميه امت من هستند كآن آمده است 

ن امت يه او اكرده كان يب ص امبريشناسم، پ يفرمود من آنها را م ص امبريه پكنيا
ه آنان كو حال آن  يشناس يامبر خدا چگونه آنها را ميپ يشناسد، به او گفتند ا يرا م

 يه راويكمل يو ابن ابشناسم  يم 2من آنها را از آثار وضوء: ؟ فرموديا دهيرا ند
چرخ زدن به  ا ازيبار خدا: ود و گفترده بك كن مفهوم را از آن دريث هميحد

ث خوارج و نواصب و ين حديو از ا. ن بوديو او از تابع. ميبر يعقب به تو پناه م
_____________________________ 

 .)4/1861( 4622حديث  بخاری −١
ابو : استحديث اين  متن. 367 حديث والتحجيل فی الوضوء ةالغرإطالة باب استحباب : مسلم كتاب الطهاره −٢

ن شاء اهللا بكم الحقون, إنا إبه قربستان آمد و گفت السالم عليكم دار قوم مؤمنني و ص گويد پيامرب هريرة می
ديدم گفتند ای پيامرب خدا آيا مگر ما برادران تو نيستيم فرمود شام اصحاب من  دوست دارم برادران ما را می

اند را چگونه  اند گفتند آن دسته از افراد امت شام كه هنوز نيامده هستيد و برادران ما كسانی هستند كه هنوز نيامده
های  ه باشد و پاهايش هم سفيد باشند و در ميان اسبتاگر كسی اسبی سفيد پيشانی داش: فرمود ?شناسی می

گفتند بله ای پيامرب خدا, فرمود آهنا بر اثر وضوء پاها و  ?شناسد سياهی باشد آيا او اسب خود را نمی
ند وش روم, و افراد از حوض من دور كرده می و من قبل از آهنا بر حوض می هايشان سفيد خواهد بود نیپيشا

شود آهنا بعد از تو تغيري دادند آنگاه  زنم كه بياييد گفته می شود و من آهنا را صدا می چنان كه شرت گم شده دور می
 .نابود باشند ,گويم نابود باشند می
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 ص امبريعه از آن بر مرتد شدن اصحاب پينند و فقط شك يمعتزله استدالل نم
ن و يحسالحسن و الو  يعل يزيچه چشود  ينند، و به آنها گفته مك ياستدالل م

مانع از آن  يزيند؟ و چه چك يه اصحاب جدا ميامبر را از بقيت پيگر اهل بيد

  ه آنها از مرتدان نباشند؟كشود  يم
م ييگو يه ما مكهستند، بل كاند، آنها از ارتداد پا م آنها مرتد شدهييگو يما نم

ه كه آنها از اهل بهشت هستند چنان كم ييگو يما هستند و م يشوايآنان امام و پ
 ياستوار باش همانا باال اُحدوه ك يا: بودند گفت اُحدوه ك ياالب يوقت ص امبريپ

همراه بود و او  ص امبريبا پ ي، و عل1هست يديا شهيو  يقيا صديو  يامبريتو پ
  . از اهل بهشت است

آنها مردان جوانان اهل بهشت : ن فرموديحسالحسن و الدر مورد  ص امبريو پ
  .2هستند

از  ص امبريگر اصحاب پيده و ديابو عب ر و عمر وكه ابوبكاگر گفته شود 
ند يتوانند بگو يشوند، نواصب هم م يرده مكاز حوض دور ه كهستند  يسانكزمرة 

 يه فضائلكشود، اگر گفته شود  يرده مكه از حوض دور كاست  يسانكاز  يه علك
 يشترير و عمر فضائل بكابوب يشود برا يثابت است، در جواب گفته م يعل يبرا
  .ستر شده اكذ

Ó‰£ϑ﴿: ه استين آيشبهه دوم در ا pt’Χ ãΑθ ß™ §‘ «!$# 4 t⎦⎪Ï% ©!$#uρ ÿ…çμ yètΒ â™!#£‰Ï©r& ’ n?tã Í‘$ ¤ä3ø9 $# 

â™!$ uΗ xqâ‘ öΝæη uΖ÷ t/ ( öΝßγ1 ts? $ Yè ©.â‘ #Y‰£∨ß™ tβθäó tG ö6 tƒ WξôÒ sù z⎯ÏiΒ «!$# $ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘ uρ ( öΝèδ$ yϑ‹Å™ ’Îû ΟÎγ Ïδθ ã_ãρ 

ô⎯ÏiΒ ÌrO r& ÏŠθ àf¡9$# 4 y7 Ï9≡sŒ öΝßγ è= sVtΒ ’Îû Ïπ1u‘ öθ −G9$# 4 ö/àSè= sVtΒ uρ ’Îû È≅Š ÅgΥM}$# ?í ö‘ t“ x. yl t÷zr& …çμ t↔ôÜx© …çνu‘ y—$ t↔sù 
_____________________________ 

 ,6916حبان  صحيح ابن ,134سنن ابن ماجه  8156نسائی الكربی  ,3699ترمذی  ,4648سنن ابوداود  −١
 .26 ةمصنف ابن ابی شيب ,1263زخار ر البحال, 22427سند امحد م
 .10616مسند امحد  ,118ابن ماجه  ,3768ترمذی  −٢
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xán= øó tG ó™ $$ sù 3“uθ tFó™ $$ sù 4’n?tã ⎯Ïμ Ï%θ ß™ Ü=Éf÷è ãƒ tí#§‘ –“9$# xáŠÉó u‹Ï9 ãΝÍκÍ5 u‘$ ¤ä3ø9$# 3 y‰tã uρ ª!$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ 

(#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# Νåκ÷]ÏΒ ZοtÏøó ¨Β #·ô_r&uρ $ Jϑ‹Ïàtã﴾N )29: الفتح.(  
و كسانى كه با او هستند در برابر كفار  ؛فرستاده خداست صمحمد «

پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود  ؛سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند
بهشت تا آنان را به ( طلبند بينى در حالى كه همواره فضل خدا و رضاى او را مى مى

و (در صورتشان از اثر سجده ) از خداوند(آنها ) اطاعت(نشانه  ؛)وارد نمايد
 براي  و اخالص  و صالح  اثر عبادت  كه  است  مراد اين نمايان است) عبادت

اين توصيف آنان در تورات و  ؛شود آشكار مي  مؤمن  ، بر چهره خداوند متعال 
هاى خود را خارج ساخته،  ه جوانهتوصيف آنان در انجيل است، همانند زراعتى ك

سپس به تقويت آن پرداخته تا محكم شده و بر پاى خود ايستاده است و بقدرى 
اين براى آن است كه كافران  ؛دارد نمو و رشد كرده كه زارعان را به شگفتى وامى

  گرداند تا مايه بسيار نيرومند مي را  مسلمانان  تعالي  حق: يعني(، را به خشم آورد
كسانى از آنها را كه ايمان آورده و كارهاى ) ولى، گردند  و غيظ كافران  مخش

داده ) كه بهشت است(اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظيمى  انجام داده  شايسته
 از افواج  كساني  و همه نو  صهللا ا  رسول  صحابه  ، شامل مثل  اين  البته( .است

را   قدمشان  نقش  شود كه رها و نسلها ميگذار عص در  اسالم  و لشكريان  ايمان 
  .»)رهرو باشند  ايشان  و روش  بر راه و  ،دنبال

 يا هيه خداوند در آكچنان  يد، وليستا يرا م ص امبريه اصحاب پين آيظاهر ا
uθ﴿: ديفرما يم ميردكان يشتر بيپ يمكه ك èδ ü“Ï% ©!$# tΑt“Ρr& y7 ø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9$# çμ ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u™ 

ìM≈yϑ s3øt’Χ £⎯èδ ‘Πé& É=≈ tG Å3ø9$# ãyzé&uρ ×M≈yγ Î7≈ t±tFãΒ ( $ ¨Β r'sù t⎦⎪Ï% ©!$# ’ Îû óΟÎγ Î/θ è= è% Ô÷ƒ y— tβθ ãèÎ6 ®KuŠsù $ tΒ tμ t7≈ t±s? 
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çμ ÷ΖÏΒ u™!$ tó ÏG ö/$# Ïπ uΖ÷G Ïø9$# u™!$ tó ÏGö/$#uρ ⎯Ï& Î#ƒ Íρ ù's? 3 $ tΒ uρ ãΝn= ÷è tƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρù's? ω Î) ª!$# 3 tβθã‚Å™≡§9$#uρ ’Îû ÉΟù= Ïè ø9$# 

tβθ ä9θ à)tƒ $ ¨ΖtΒ#u™ ⎯Ïμ Î/ @≅ä. ô⎯ÏiΒ Ï‰ΖÏã $ uΖÎn/u‘ 3 $ tΒ uρ ã©.¤‹tƒ Hω Î) (#θ ä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{$#﴾N )7: آل عمران.(  

را بر تو نازل كرد، كه قسمتى از آن، ) آسمانى(او كسى است كه اين كتاب «
و هر گونه ( ؛باشد كه اساس اين كتاب مى ؛است) صريح و روشن( »  محكم«آيات 
و قسمتى از آن، .) گردد يدگى در آيات ديگر، با مراجعه به اينها، برطرف مىپيچ

آياتى كه به خاطر باال بودن سطح مطلب و جهات ديگر، در نگاه ( است »  متشابه«
ولى با توجه به آيات محكم، تفسير آنها  ؛رود اول، احتماالت مختلفى در آن مى

حراف است، به دنبال متشابهاتند، تا اما آنها كه در قلوبشان ان.) گردد آشكار مى
 ؛طلبند براى آن مى) نادرستى(و تفسير  ؛)و مردم را گمراه سازند(انگيزى كنند  فتنه

آنها كه به دنبال . (دانند در حالى كه تفسير آنها را، جز خدا و راسخان در علم، نمى
ما به «: گويند مى) فهم و درك اسرار همه آيات قرآن در پرتو علم و دانش الهى

و جز صاحبان عقل، متذكر » .همه از طرف پروردگار ماست ؛همه آن ايمان آورديم
  .»)كنند و اين حقيقت را درك نمى(شوند  نمى

ن يلمات آخر اكهستند  يزيانگ ل نادرست و فتنهيه به دنبال تاوكن آنان يبنابرا
Óy‰tã﴿ه را يآ uρ ª!$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# Νåκ÷]ÏΒ﴾N )29: الفتح.(  

وعده آمرزش  اند انجام داده  كسانى از آنها را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته«
  .»داده است) كه بهشت است(و اجر عظيمى 

ض يتبع ينجا براين در او م ،از آنها يبعض يعني) منهم(اند  اند و گفته گرفته
مان داشته و يه اكده بهشت داده از آنها وع يسانكن خداوند به ياست، پس بنابرا

ن ياز اصحاب در ا يو بعض ،ه شاملين آيدر ا يرو بعض نياز ا ،اند ردهكعمل صالح 
  .ردندگ يه شامل نميآ
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ن گذاشته و ادعا يپا را فراتر از ا يب دادن و دروغ است، و بعضين فريا
 1استض يتبع ينجا برايدر ا» من«ه كاند  ردهكاجماع ن يه همه مفسركاند  ردهك
عبارتند  يه برخكدروغ است  ياديل زيبه دال يين ادعاياز آنها، اما چن يبعض يعني
  : از

ست و ين يتبعض ير برايتفس ينجا طبق گفتة علمايدر ا» من«لمة كه كنياول ا
اول  يد معنيآ يم يبه دو معن» منهم«ها، و از آن يه بعضكست ين ين معنيبه ا» منهم«
 y7Ï9≡sŒ ⎯tΒuρ öΝÏjàyèãƒ﴿: ديفرما يه خداوند متعال مكنها چنان از جنس آنها و امثال آ يعني

ÏM≈tΒ ããm «!$# uθ ßγ sù ×öyz …ã& ©! y‰Ψ Ïã ⎯Ïμ În/u‘ 3 ôM ¯= Ïmé&uρ ãΝà6s9 ãΝ≈ yè÷ΡF{$# ω Î) $ tΒ 4‘n= ÷Fãƒ öΝà6ø‹n= tæ ( 

(#θ ç6 Ï⊥tFô_$$ sù š[ô_Íh9$# z⎯ÏΒ Ç⎯≈ rO ÷ρ F{$# (#θ ç6Ï⊥ tFô_$#uρ š^ öθ s% Í‘ρ –“9$#﴾N )30: جالح.(  
 ياركن يخدا را بزرگ و محترم دارد از نظر خدا چن يس اوامر و نواهكو هر «
ه ك يانيشما حالل گشته است مگر آن چهار پا يان برايچهار پا. او بهتر است يبرا
  .»ديزيد و از گفتن افتراء بپرهينك يها دور بت يعنيدها يشود و از پل يان ميتان بيبرا

 يم و از بعضينكز يها پره بت يه ما فقط از بعضكست ين نيپس مراد خداوند ا
ه ك يپس گفته اله ،مينك يها دور د از همة بتيه باكم، بلينكن يگر دوريد
﴿(#θ ç6Ï⊥ tFô_$$ sù š[ô_Íh9$# z⎯ÏΒ Ç⎯≈ rO ÷ρ F{$#﴾N دينك يها دور ن بتيامثال ا يدياز پل يعني .  

 ãΑÍi”t∴çΡuρ﴿: ديمافر يم ه خداوند متعالكده است چنان كنجا مويدر ا» من«ه كنيا ايو 

z⎯ÏΒ Èβ#u™öà)ø9$# $ tΒ uθ èδ Ö™!$ xÏ© ×πuΗ ÷qu‘ uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9﴾N )82: اإلسراء.(  
  .»و رحمت مومنان است يه بهبوديه ماكم يفرست يات قرآن را فرو ميما آ«

ن يچن يه شفا است و بعضيات قرآن ماياز آ يه بعضكست ين نيه ايآ يمعن
ده كنجا مويدر ا» من«لمة كه شفا و رحمت است، پس يآن ماه همة قركستند، بلين

_____________________________ 
 .117ثم اهتديت  −١
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ه اصحاب را ك يا هين آيهمه قرآن شفا و رحمت است، پس همچن يعني ،است
 يا براي ،امثال آنها يعني» منهم«ند يگو يه خداوند مكنين است و ايد چنيستا يم
است و  شياش ستا ه از اول همهكد ينكه را نگاه ياق آيو بعد شما س. د استكيتا

 ‘§™Ó‰£ϑpt’Χ ãΑθß﴿: ديفرما يه خداوند متعال مكان نشده است چنان يآن بدر  يچ مذمتيه

«!$# 4 t⎦⎪Ï%©!$#uρ ÿ…çμ yè tΒ â™!#£‰Ï©r& ’ n?tã Í‘$ ¤ä3ø9$# â™!$ uΗ xqâ‘ öΝæη uΖ÷ t/ ( öΝßγ1 ts? $ Yè ©.â‘ #Y‰£∨ß™﴾. تا آخر آيات، 
و  ،د قرار داده استييمورد تاان نموده و ينگونه بيآنها را ا يحالت ظاهر خداوند

Ótβθäó﴿د نمود و فرموده ييآنها را تا يو باطن يبعد حالت درون tG ö6 tƒ Wξ ôÒ sù z⎯ÏiΒ «!$# 

$ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘ uρ﴾N ه در مورد منافقان كنه چنان . نديجو يخدا را م يفضل و خوشنود
β¨﴿: ديفرما يم Î) t⎦⎫É)Ï≈ uΖßϑ ø9$# tβθ ããÏ‰≈ sƒä† ©!$# uθ èδ uρ öΝßγ ãã Ï‰≈yz #sŒÎ)uρ (#þθ ãΒ$ s% ’ n< Î) Íο4θ n= ¢Á9$# (#θ ãΒ$ s% 

4’ n<$ |¡ä. tβρ â™!#tãƒ }̈ $̈Ζ9$# Ÿω uρ šχρ ãä.õ‹tƒ ©!$# ω Î) WξŠÎ= s%﴾N )143: النساء.(  
شان را گول يه خداوند اك يدر حال! زنند يگمان منافقان خدا را گول م يب«

ه نماز حال ب يزند، سست و بيخ ينماز برم يه براك يزند منافقان هنگام يم
به عبادت  كينند و جز اندك ياد ميمتر كرا  يد و خداننك يا ميستند و مردم ريا يم
  .»پردازند ينم

ان يه بكند بلك يد نمييمنافقان را تا يه چگونه خداوند حالت درونكد ينكنگاه 
دروغ  يخوانند ول يه در ظاهر همراه مؤمنان نماز مكه آنها با آن كدارد  يم
Ótβθäó﴿: ديفرما يم ص امبريمورد اصحاب پاما در ند، يگو يم tG ö6 tƒ WξôÒ sù z⎯ÏiΒ «!$# 

$ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘ uρ﴾N از جنس و  يعنيه منهم كنيو ا. نديجو يخدا را م يآنان فضل و خوشنود
ه نظر همة كن بليد است، قول جمهور مفسركيتا يه براكنيا ايامثال آنها، و 

 ،يزمخشرال ،ينبازألابن ا ،يجوزالابن ، ينسفال :، مانندن اهل سنت استيمفسر
ه ين آياز ا ينها وقتيره همه ايو غ يطبرال ،ريثكابن ، يسابورينال ،يبركعال ،زجاجال
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ان جنس است يب يا برايده است كنجا مويدر ا» من«ه كاند  ان داشتهياند ب سخن گفته
  .1ستيض نيتبع ينند براك يادعا م يه بعضكو چنان 

ه بعد از يبيقصد عمره رفت و در حدبه  ص امبريپ يوقتند يگو يم: ومسشبهه 
شان را يها يسر خود را بتراشند و قربان يه موهاكش دستور داد يقرارداد صلح با قر

ن شد و در يامبر خشمگيرفتند و آن گاه پينند، اما اصحاب فرمان او را نپذكذبح 
را در  يش ام سلمه رفت، ام سلمه آثار خشم و ناراحتيه ناراحت بود پك يحال

خدا او را  ،ردهكتو را ناراحت  يسكچه : ن گفتيرد، بنابراكچهرة او مشاهده 
دهم و از فرمانم  ين و ناراحت نشوم، فرمان ميند؟ گفت چرا خشمگكناراحت 
  .2شود ياطاعت نم
شان را ناراحت و يا ص امبريند اصحاب پيگو ين اهل بدعت ميبنابرا
  .ار باشندكدل و درستعا يسانكن يه چنكان ندارد كردند و امكن يخشمگ

مورد آنها ه عروه بن مسعود در كچنان  –ن واقعه يدر هم: مييگو يدر پاسخ م
گذاشتند  ياصحاب آن را نمانداخت  ياگر آب دهانش را م ص امبريپ –د يگو يم

صر و يق يبه دربار پادشاه: ديگو يگرفتند، و عروه م يافتد و آن را مين بيبه زم
ه اصحاب كم شود يه چنان تعظكام  دهيس را ندكچ يه ام اما رفته يسركو  ينجاش
  .3نندك يم ميمحمد را تعظ ص محمد

ل يبه دل يو ذبح قربانسر  يدن مويتراش يردن اصحاب براكن اقدام نيبنابرا
ار را كن يالحرام داشتند ا تيه به بك يا ه آنها از شوق و عالقهكبل ،نبود ينافرمان

 يا خداوند وحيند و كامبر نظرش را عوض يپه كردند ك يو آرزو مانجام ندادند 
فرمان  ين در اجرايبنابرا ،ه شودكه وارد مكامبرش دستور دهد يد و به پينازل نما

_____________________________ 
 .272إعراب القرآن ورصفه وبيانه, تأليف حممود صايف ص : نگا −١
 .)1672(ابو يعلی ) 18052(د امحد مسن) 2982(ابن ماجه ) 10017(النسائی الكربی سنن  −٢
 .2581 كتاب الرشوط, باب الرشوط يف اجلهاد حديث بخاری −٣
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 امبريرد به پكن را مشاهده يا يوقت كه ام سلمه كردند، چنان كر يتأخ ص امبريپ
 ص امبريآنگاه پ. نكات را ذبح  يسرت را بتراش و قربان يگفت تو مو ص
ن هنگام همه اصحاب بدون آن يد و در ايرا سر براش  يد و قربانيش را تراشيموها

 يها يدند و قربانيشان را تراشيسرها يامبر مجدداً به آنها دستور دهد موهايه پك
امبر را نداشتند و به ياز فرمان پ يچين آنها قصد سرپيدند، بنابرايخود را سر بر

رد كاش را ذبح  يد و قربانيتراش سرش را يمو ص امبريه پكدند يده كمحض آن 
خود را  يرو موها نيست، از اير نظر نييتغ يبرا ييو جا هار تمام شدكه كدانستند 

ردند و خداوند در مورد كرا اطاعت  يردند و فرمان الهكها را ذبح  يزدند و قربان
_ô‰s)©9 š﴿: رد و فرمودكه نازل يآنها آ ÅÌu‘ ª!$# Ç⎯tã š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# øŒÎ) štΡθ ãèÎƒ$ t7ãƒ |M øtrB 

Íοtyf¤±9$# zΝÎ= yè sù $ tΒ ’ Îû öΝÍκÍ5θ è= è% tΑt“Ρr'sù sπ uΖŠÅ3¡¡9$# öΝÍκö n= tã öΝßγ t6≈ rO r&uρ $ [s÷G sù $ Y6ƒ Ìs%﴾N )18: الفتح.(  
  در حديبيه  كه  الرضوان بيعه( هنگامى كه در زير آن درختـ خداوند از مؤمنان «
خدا آنچه را در درون  ؛شنود شدراضى و خ ـ با تو بيعت كردند )گرفت  انجام

از اين رو آرامش را بر  ؛دانست نهفته بود مى) از ايمان و صداقت(دلهايشان 
بعنوان پاداش نصيب آنها ) خيبر  فتح يعنى(دلهايشان نازل كرد و پيروزى نزديكى 

  .»فرمود
Ó‰£ϑ﴿: ديفرما يو خداوند م pt’Χ ãΑθ ß™ §‘ «!$# 4 t⎦⎪Ï% ©!$#uρ ÿ…çμ yètΒ â™!#£‰Ï©r& ’ n?tã Í‘$¤ä3ø9$# â™!$ uΗ xqâ‘ 

öΝæη uΖ÷ t/ ( öΝßγ1 ts? $ Yè©.â‘ #Y‰£∨ß™ tβθ äótG ö6 tƒ Wξ ôÒsù z⎯ÏiΒ «!$# $ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘ uρ ( öΝèδ$yϑ‹Å™ ’ Îû ΟÎγ Ïδθ ã_ãρ ô⎯ÏiΒ ÌrO r& 

ÏŠθ àf¡9$# 4 y7Ï9≡sŒ öΝßγ è= sVtΒ ’ Îû Ïπ1 u‘öθ −G9$# 4 ö/àSè= sVtΒ uρ ’ Îû È≅Š ÅgΥM}$# ?íö‘ t“ x. yl t÷zr& …çμ t↔ôÜx© …çνu‘ y—$ t↔sù 

xán= øó tG ó™ $$ sù 3“uθ tFó™ $$ sù 4’n?tã ⎯Ïμ Ï%θ ß™ Ü=Éf÷è ãƒ tí#§‘ –“9$# xáŠÉó u‹Ï9 ãΝÍκÍ5 u‘$ ¤ä3ø9$# 3 y‰tã uρ ª!$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ 

(#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# Νåκ÷]ÏΒ ZοtÏøó ¨Β #·ô_r&uρ $ Jϑ‹Ïàtã﴾N )29: الفتح.(  
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كه با او هستند در برابر كفار و كسانى  ؛فرستاده خداست صمحمد «
پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود  ؛سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند

تا آنان را به بهشت ( طلبند بينى در حالى كه همواره فضل خدا و رضاى او را مى مى
و (در صورتشان از اثر سجده ) از خداوند(آنها ) اطاعت(نشانه  ؛)وارد نمايد

 براي  و اخالص  و صالح  اثر عبادت  كه  است  مراد اين ايان استنم) عبادت
اين توصيف آنان در تورات و  ؛شود آشكار مي  مؤمن  ، بر چهره خداوند متعال 

هاى خود را خارج ساخته،  توصيف آنان در انجيل است، همانند زراعتى كه جوانه
اده است و بقدرى سپس به تقويت آن پرداخته تا محكم شده و بر پاى خود ايست

اين براى آن است كه كافران  ؛دارد نمو و رشد كرده كه زارعان را به شگفتى وامى
  گرداند تا مايه بسيار نيرومند مي را  مسلمانان  تعالي  حق: يعني(، را به خشم آورد

كسانى از آنها را كه ايمان آورده و كارهاى ) ولى، گردند  و غيظ كافران  خشم
داده ) كه بهشت است(اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظيمى  دادهانجام   شايسته
 از افواج  كساني  و همه نو  صهللا ا  رسول  صحابه  ، شامل مثل  اين  البته( .است

را   قدمشان  نقش  شود كه گذار عصرها و نسلها مي در  اسالم  و لشكريان  ايمان 
  .»)رهرو باشند  ايشان  و روش  بر راه و  ،دنبال

رد، و آن را كامل نازل كه خداوند سورة فتح را به طور يبيو بعد از صلح حد
عطا  ص امبرشيه خداوند به پكبود  يقيحق يروزيد و آن پينام يروزيفتح و پ

  .ردك
ند و نواصب و ك يعه استدالل مين فقط شياز ام ييگو ين ميو سپس همچن

از اصحاب  يوارج بعضن خياند، و همچن ردهكخوارج و معتزله از آن استدالل ن
دهند، و  يافر قرار مكصورت گرفته  يريان آنها جنگ و درگيه مكرا  ص امبريپ

ن يدر جنگ جمل و صف يعنيها  ه در فتنهكمعتزله در عدالت آن دسته از اصحاب 
  . زنند ينند و به عدالت آنها طعنه مك ياند اعتراض م ت داشتهكمشار
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  ا نه؟يه همراه بود يبيداصحاب در حبا  يا عليم آييگو يها م عهيما به ش
با اصحاب همراه بود،   يه علكن اتفاق دارند يعه همه بر اياهل سنت و ش

سرش را  يز موين يل بن عمرو را نوشت، و عليسهامبر و ين پينامه ب ه او صلحكبل

آن اصحاب را مذمت  ،ما به بهانةشه كرد، پس آنچه كرا ذبح ن يد و قربانينتراش
را مذمت  يما نه عل رد، ويگ يز به سبب آن مورد مذمت قرار مين يلع ،دينك يم
 ياز عل ص امبريپ ين وقتيو همچن. را ص امبريگر اصحاب پيو نه د ،مينك يم

  !د مذمت شود؟يبا يا عليآ ،رفتينپذ يند علك كه اسم او را پاكخواست 
و  عمر ر وكرد و ابوبكر اسامه را آماده كلش ص امبريد پيگو يم: شبهه چهارم

 يسكلعنت خدا بر : امبر فرمودير بودند و پكن لشيده و بزرگان اصحاب در ايابو عب
ت كر اسامه حركافت لشيوفات  ص امبريپ يوقت. ر اسامه باز ماندكه از لشكباد 
  .اند لعنت شده ص امبر خداير و عمر با آن نرفتند، پس آنها با زبان پكرد و ابوبك

ه كست يامبر ثابت نين دروغ است، و از پيم اوالً اييگو ين شبهه ميدر پاسخ به ا
  .ر اسامه باز ماندكه از لشك دبا يسكلعنت خدا بر : گفته باشد
رده كت نكه در آن شركرا  يسكاو  يرد ولكر اسامه را آماده كامبر لشيبله پ
  .ردكلعنت ن

از  ه اوكتوان گفت  يرا چطور مياسامه نبود، زر كر از افراد لشكابوب: هكنيدوم ا
ض بود به مدت يمر ص امبريه پك يه در زمانكر اسامه بود و حال آن كافراد لش

ر كهمراه لشامبر او را يگونه پچنماز مردم بود، پس  شير پكدوازده روز ابوب
  نماز مردم باشد؟ شيه پكدهد  يز به او دستور مين يفرستد و از طرف يم

ر كافت هنوز لشيوفات  ص امبريپ ير اسامه همراه بود، و وقتكاما عمر با لش
ه عمر كرد كش اسامه رفت و از او درخواست ير پكرده بود و ابوبكت نكاسامه حر
 ين نشانه اخالق وااليند، و اكش مشوره يارهاكنه بگذارد تا با او در يرا در مد
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عمر را  ،نياجمع ن توانست بدون اجازه اسامه يق است و اگرنه او مير صدكابوب
ن است يپس ا ر ماند،كو اسامه به عمر اجازه داد و عمر با ابوب ش خود نگاه دارد،يپ

  .1ستينند نك يه آنها ادعا مكداستان اسامه و آن طور 
ن خدا مرتد يها از د از عرب ياريافت بسيوفات  ص امبريپ يوقت: شبهه پنجم

ن ين فرستاد، و از جمله ايدن با مرتديجنگ يرها را براكر لشكشدند، ابوب
لمه يدن با مسيجنگ ير او را براكه ابوبكبود   ديولالرگ خالد بن فرماندهان بز

ه به آن ك يدر جنگ بزرگ  ديولالنبوت بود فرستاد، خالد بن  يه مدعكذاب ك
ه مرتد شده ك يل عربيو بعد از آن خالد به قبا. روز شديند پيگو يقه ميه الحدكمعر

و  ،داشت ينم ياركبا آنان  گشتند ين باز ميه به دك ييور شد، و آنها بودند حمله
ه ك يسانكو از جمله  د،يجنگ يبا آنها م ،دنديزور ين اباء ميه از بازگشتن به دكآنان 

ات اموالشان اباء كبود، آنها از دادن زره يبن نو كش آنها آمد قوم ماليخالد پ
ان يجاست؟ چرا مكات اموال كز: ش آنها آمد و به آنها گفتيخالد پ ،ده بودنديورز
  د؟ يا ت و نماز فرق گذاشتهاكز

 ،ميداد ياتش مين مال را به دوست شما در دوران حيما ا: ره گفتيبن نو كمال
و  ،ماستدوست  او صاحب و: ن شد و گفتيخالد خشمگ ،خواهد ير چه مكابوب

و  ،را بزند كزور دستور داد تا گردن مالألن به ضرار بن ايبنابرا ؟ستيدوست تو ن
  .2ردك يم يروينبود بود پ يه مدعك حره از سجاينوبن  كه مالكگفته شده 
با آنها سخن گفت و آنها را از  يه خالد وقتكنيهست و آن ا يت سوميو روا

رانتان ياس: ارانش گفتياز آنها را به اسارت گرفت به  ين امر باز داشت و افراديا
گرم  را يسكگفتند  يف اگر ميبود، و در زبان ثق يه شب سردكد، چون ينكرا گرم 

_____________________________ 
 .و بعد از آن 5/203 ةوالنهاي ةي, البدا2/215, الكامل 2/429طربی تاريخ : نگا −١
ريبوعی را به اتفاق رئيس ال ةرت مرتد شدند و مالک بن نويرزياالمتيم و وبن: گويد  ابن طاووس از علامی شيعه می −٢

 .105رباب ص ثبات حتريف كتاب رب األإفصل اخلطاب فی : گان. خود قرار دادند
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ه آنها را كخواهد   يه خالد مكگمان بردند ن آنها يد، بنابرايشكاو را ب يعنيد ينك
  . شتندكآنها را   ديولالن بدون دستور خالد بن يبنابرا ،شندكب

شتن آنها را مجاز كن سه مورد اتفاق افتاده باشد، خالد ياز ا يهر مورد

ند، يگو يه مكنياما ا. او خرده گرفتد از ين نبايرد، بنابراك يه ميدانسته بود و توج يم
ن دروغ يره در همان شب با زن او همبستر شد، ايبن نو كشتن مالكخالد بعد از 

رد كر يرا اس يشت و تعدادكاز آنها را  يه تعدادكبعد از آن  ديولالاست، خالد بن 
ه در همان شب اول با كنيا يخود گرفت، ول يان اسرا بود را برايدر مه ك كزن مال

  .1نها همه دروغ هستنديا ،شتكه او را به خاطر زنش كنيا اي ،او همبستر شد
 يسرد و زمستان ياگر در شب: ديگو يآن مجاهد راه خدا م  ديولالخالد بن 

رده باشم ك يعروس يبا دختر يه چنان شبكم بهتر است يبا دشمن روبرو شوم برا
  .2بدهند يا به من مژده فرزندي

خالد : دربارة او فرمود ص امبريه پكن بزرگ بود از فرماندها يكيو او 
  .3ده استيشكام بر يان از نكه آن را بر مشركخدا است  يرهاياز شمش يريشمش

ره و همراهانش را به قتل رساند عمر بن يبن نو كخالد مال ين وقتيبنابرا
ر كابوب. است ير او سختين چون در شمشكخالد را عزل : گفت الخطاب به ابوبكر

ام يان آن را از نكه مشريه خداوند علكاست  يرياو شمش!! نه سوگند به خدا: گفت
  .4ده استيشكبر 

_____________________________ 
 .6/326 ةالنهايو ةالبداي: گان −١
 .7/117 منبع سابق −٢
ل حديث و اين قسمت او, 3757 حديثوليد الباب مناقب خالد بن : ةكتاب فضائل الصحاب –فتح الباری  −٣

 .1237ة الصحيحة لالسلس: , ونگا8/15اكر كامالً روايت كرده است حديث را ابن عس
 .2/242الكامل فی التاريخ  −٤
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شت، كبود ظالمانه  يه صحابكرا  يه حجر بن عديند معاويگو يم: شبهه ششم
 يا حجر صحابيه آكن اختالف شده يه در اكد گفت ين شبهه بايقبل از پاسخ به ا

 ياست و صحاب يه حجر تابعكتند ن هسيو جمهور علما بر ا ،يا تابعياست 
فه بن يو ابن حبان وابن سعد و خل يحاتم راز يو اب ين قول بخاريست، و اين
  .1ستيبود و از صحابه ن يتابع يحجر بن عد: اند ه گفتهكگران است ياط و ديخ

  
  شت؟ كرا  يه حجر بن عديچرا معاو

ه در جنگ كبود  يسانكطالب بود و از  يبن اب يروان علياز پ يحجر بن عد
ه از خالفت دست يه حسن به نفع معاوكد، و بعد از آن يجنگ ينار او مكن در يصف
ه ياد بن ابيه زيده شد، معاويفه شد و آن سال، سال جماعت ناميه خليد و معاويشك
ها مشخص  يوفكرد، كوفه مقرر كو فرماندار  يان را به عنوان واليسف ياد بن ابيا زي

انت ين خيردند و به حسكانت يد و به فرزندش حسن خشتنكرا  يآنها عل ،بودند
ردند، و كاعتراض   دسع يردند، و در زمان عمر به امارت و فرماندارك

قرار دادند،  ييجو بيرا مورد ع يشعرألا يد بن عقبه و ابو موسيولال يفرماندار
 ياد از سويز ،ريزور شمش ند مگر باك يس آنها را نتوانسته بود راضكچ يه هكبل
 يبن اب يان و فرمانداران عليپس او از وال ،بود بصرهو فرماندار  يوال  يلع

ومت را به دست گرفت او را همچنان به عنوان كه زمام حيمعاو ي، وقت2طالب بود
  .ه را به او سپردكوف يز فرمانداريه مقرر داشت و نبصر يوال

 خواند، يمجمعه  ةخطبمردم  ياد بلند شد و برايه روز جمعه زكو چنان شد 
: و گفت. بلند شد يرد، آنگاه حجر بن عدك يرا طوالن خطبهه او كشود  يگفته م

  . نماز، نماز
_____________________________ 

 .1/313 ةصاباإل −١
 .202ـ201تاريخ خليفة بن خياط ص  −٢
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او  يبه سو كوچك ياش ادامه داد، آنگاه حجر بلند شد و سنگ خطبهاد به يو ز
او سنگ انداختند و او داشت  يز به سويروان حجر بلند شدند و نيرد، و پكپرتاب 

ام فرستاد و او يه پياد به معاوين زيد، بنابراخوان يم خطبه مردم يعه برامدر روز ج

 ياورند و وقتيش او بيه حجر را پكه فرمان داد يرد، آنگاه معاوكرا از ماجرا آگاه 
. 1ندكه فتنه به پا كشند چون او خواست كحجر را نزد او آوردند دستور داد او را ب

ن او را به قتل رساند، و به يبرابنا ،ندكه فتنه را در نطفه خفه كه خواست يو معاو
: ه گفتي؟ معاويشتكرا  يچرا حجر بن عد: ه گفتيشه به معاويعا ين وقتيخاطر ا

  .2ميش خدا با هم روبرو شويه پكمرا و حجر را بگذار تا آن 
  .رنديهم قرار بگ يش خدا روبرويد تا پيم او و حجر را بگذارييگو يو ما هم م
ق آمد يصدال ركش ابوبيفاطمه پ ص امبريفات پند بعد از ويگو يم: شبهه هفتم

 ير ارث پدركاما ابوب ،ردكش به جا مانده بود طلب يبرا ص امبريه از پك يارث و
را  كردن فاطمه فدكه طلب يند در توجيگو يعه مين را شيا. او را به او نداد

، فاطمه ارث مانده بود يابر ص امبرياز پ كفد: نديگو يم يبعض. اند ردهكاختالف 
  . رده بودكرا به فاطمه هبه  كبر فديدر روز خ ص امبريپد نيگو يگر ميد يو بعض

و مسلم  يح بخاريمانده بود، و در صح ثار ص امبرياز پ كطبق قول اول فد
ش يفاطمه پ ص امبريه بعد از وفات پكت شده يث روايحد يها تابك گريو د
ره را يبر و غيامبر از خيه پيو سهم كه فدكآمد و از او خواست   قيصدالر كابوب

  . باشد يبه او بدهد چون ارث به جا مانده از پدرش م

_____________________________ 
عه عد از آن مطالو ب 8/52 ةوالنهاي ةو تفصيل آن را در البداي 463, 3/466, سري اعالم النبالء 1/313 ةاالصاب −١

 .كنيد
 .220العواصم من القواصم ص  8/55 ةالنهايو ةالبداي −٢
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ما از خود : گفت يه مكدم يشن ص امبر خدايمن از پ: گفت يق ميصدالر كابوب
ا ي، 1م صدقه استيم، هر چه ما از خود به جا گذاشتيگذار يبه ارث نم يزيچ

و . ت آمده استيسه روا .2م آن صدقه استيآنچه ما بعد از خود گذاشت: فرمود
امبران يگر آمده است ما گروه پيد يتير به فاطمه خبر داد و در رواكنگونه ابوبيا
  .3ميگذار ينم ياز خود به عنوان ارث باق يزيچ

 ين است ما از خود ارث باقين آمده است ايحيه در صحك يتياما روا
. ر ناراحت شدكز ابوبن فاطمه ايصدقه است، بنابرام يم آنچه به جا گذاشتيگذار ينم

ده يا اشتباه شنيده يرا اشتباه فهم ص امبرير گفتة پكه ابوبكرد ك ير مكپس فاطمه ف
ÞΟä3ŠÏ¹θ﴿: ديفرما يه خداوند مكرد ك ين استدالل ميو فاطمه از ا ،است ãƒ ª!$# þ’Îû 

öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r& ( Ìx.©%#Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeáym È⎦÷⎫u‹sVΡW{$# 4 β Î* sù £⎯ä. [™!$ |¡ÎΣ s−öθ sù È⎦÷⎫tG t⊥ øO $# £⎯ßγ n= sù $ sVè= èO $ tΒ x8ts? ( βÎ)uρ 

ôM tΡ% x. Zοy‰Ïm≡uρ $ yγ n= sù ß#óÁ ÏiΖ9$# 4 Ïμ ÷ƒ uθ t/L{uρ Èe≅ä3Ï9 7‰Ïn≡uρ $ yϑ åκ÷]ÏiΒ â¨ ß‰¡9$# $ £ϑ ÏΒ x8ts? βÎ) tβ% x. …çμ s9 Ó$ s!uρ 4 

β Î* sù óΟ©9 ⎯ä3tƒ …ã& ©! Ó$ s!uρ ÿ…çμ rOÍ‘ uρ uρ çν#uθ t/r& Ïμ ÏiΒ T| sù ß]è= ›W9$# 4 βÎ* sù tβ% x. ÿ…ã& s! ×οuθ ÷zÎ) Ïμ ÏiΒ T| sù â ß̈‰¡9$# 4 .⎯ÏΒ 

Ï‰÷è t/ 7π§‹Ï¹uρ ©Å»θ ãƒ !$ pκÍ5 ÷ρ r& A⎦ø⎪yŠ 3 öΝä.äτ !$ t/#u™ öΝä.äτ !$ oΨö/r&uρ Ÿω tβρ â‘ ô‰s? öΝßγ •ƒ r& Ü> tø% r& ö/ä3s9 $ YèøtΡ 4 ZπŸÒƒ Ìsù 

š∅ ÏiΒ «!$# 3 ¨β Î) ©!$# tβ% x. $̧ϑŠ Î= tã $ VϑŠÅ3ym﴾N )11: النساء.(  
پسر، به ) ميراث(كند كه سهم  ر باره فرزندانتان به شما سفارش مىخداوند د«

بيش از دو دختر ) دو دختر و(و اگر فرزندان شما،  ؛اندازه سهم دو دختر باشد
از آن ) از ميراث،(و اگر يكى باشد، نيمى  ؛باشند، دو سوم ميراث از آن آنهاست

_____________________________ 
 .1757 حديثمسلم كتاب اجلهاد باب حكم الفیء  −١
 , و1759 كتاب اجلهاد والسري حديث ممسل ,3093 كتاب فرض اخلمس, باب فرض اخلمس حديث بخاری −٢

 .1758كتاب اجلهاد والسري حديث  , و مسلم3712 كتاب املناقب, باب مناقب قرابة رسول اهللا حديث بخاری
 .)3/225( 9655مسند امحد  −٣
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) ميت(ست، اگر و براى هر يك از پدر و مادر او، يك ششم ميراث ا. اوست
پدر و مادر از او ارث ) تنها(و اگر فرزندى نداشته باشد، و  ؛فرزندى داشته باشد

و اگر او برادرانى  ؛)و بقيه از آن پدر است(برند، براى مادر او يك سوم است 

). و پنج ششم باقيمانده، براى پدر است(برد  داشته باشد، مادرش يك ششم مى
شما - وصيتى است كه او كرده، و بعد از اداى دين است بعد از انجام ) همه اينها،(

اين  -!دانيد پدران و مادران و فرزندانتان، كداميك براى شما سودمندترند نمى
  .»و خداوند، دانا و حكيم است ؛فريضه الهى است

ه به كستند و بلير نكابوب ين مسئله به دنبال عذر آوردن براياهل سنت در ا
نند يب يند، چون اهل سنت مكه يار او را توجكه كهستند فاطمه  يبرا يدنبال عذر

ن يو ا ،دنك ينقل شده استدالل م ص امبريه به تواتر از پكث يحد يكر از كه ابوبك
و عباس و عبدالرحمن بن عوف و  ير و عمر و عثمان و خود علكث را ابوبيحد

ه فرمود ما ك اند ردهكت يامبر روايعوام همه از پالر بن يزبالوقاص و  يسعد بن اب
م صدقه يشود هر آنچه به جا گذاشت يم و از ما ارث برده نميگذار يارث به جا نم

 يبرا ياند تا عذر دهيوشكرفت اهل سنت ين سخن را نپذيا ياست، پس فاطمه وقت
ر در حق كدگاه اهل سنت ابوبيچون از د ،ركابوب ينند، نه براكفاطمه جستجو 

ر ناراحت شد، كفاطمه از ابوب: نديگو يو م. نشده است ييب خطاكفاطمه مرت
 يانيفاطمه از او به او ز نناراحت شد ،شده ير راضكخدا از ابوب يم وقتييگو يم
_ô‰s)©9 š﴿: ديفرما يرساند، خداوند متعال م ينم ÅÌu‘ ª!$# Ç⎯tã š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# øŒÎ) 

štΡθ ãè Îƒ$ t7ãƒ |M øtrB Íοtyf¤±9$# zΝÎ= yè sù $ tΒ ’Îû öΝÍκÍ5θ è= è% tΑt“Ρr'sù sπ uΖŠÅ3¡¡9$# öΝÍκö n= tã öΝßγ t6≈ rO r&uρ $ [s÷G sù $ Y6ƒ Ìs%﴾N 
  ).18: الفتح(

  در حديبيه  كه  الرضوان بيعه( هنگامى كه در زير آن درختـ خداوند از مؤمنان «
خدا آنچه را در درون  ؛راضى و خشنود شد ـ با تو بيعت كردند )گرفت  انجام
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از اين رو آرامش را بر  ؛دانست ود مىنهفته ب) از ايمان و صداقت(دلهايشان 
بعنوان پاداش نصيب آنها ) خيبر  فتح يعنى(دلهايشان نازل كرد و پيروزى نزديكى 

  .»فرمود
 ،ردندكعت يب ص امبريه در آن روز با پكبود  يدر رأس مؤمنان  ركو ابوب
 يگر برايد يسكباشد ناراحت شدن  يامبرش از او راضيه خدا و پكس كپس هر 

  .ندارد يانياو ز
  . م گفتين بارة سخن خواهيل در ايو به تفص

Dg@ü@bã: فرمود ص امبريم پييگو يارث است، ما م كفد: نديگو يه مكنياما ا
Šm@bß@t‰ìã×@bäòÓ†•C از طرق  ين در بعضيشود، بنابرا ياست و از ما ارث برده نم

ه از خود آنچ DŠm@bß×Ó†•@ìèÏ@bäòCنگونه آمده يت شده ايه در مسلم رواكث يحد
نند و ك يف ميث را تحرين حدياهل بدعت ا. م آن صدقه استيا به جا گذاشته

م، و اهل سنت يا از خود به جا نگذاشته يا ما صدقه يعنيه است يما ناف: نديگو يم
طور است  نين آمده هميحيه در صحك يتيدهند و روا يرا موصوله قرار م» ما«لمه ك

از خود ارث به  ص امبريند، و پك يد مييرا تان يا DÓ†•@ìèÏ@bä×Šm@bßòCت يوارو 
گذارند و  يامبران از خود ارث به جا نميح همه پيه طبق قول صحكگذارد بل يجا نم

  .شود ياز آنها ارث برده نم
نند، خداوند ك ياستدالل مد يگو يا ميركعه از آنچه خداوند در مورد زيش

’﴿: ديفرما يم ÎoΤÎ)uρ àM øÅz u’ Í<≡uθ yϑ ø9$# ⎯ÏΒ “Ï™!#u‘ uρ ÏM tΡ$ Ÿ2 uρ ’ ÎAr&tøΒ $# #\Ï%% tæ ó=yγ sù ’Í< ⎯ÏΒ šΡà$ ©! 

$ wŠÏ9uρ ∩∈∪ ©Í_èO Ìtƒ ß^Ìtƒ uρ ô⎯ÏΒ ÉΑ#u™ z>θà)÷è tƒ ( ã& ù#yè ô_$#uρ Éb>u‘ $ |‹ÅÊ u‘﴾N )6ـ 5: مريم.(  
كه حق پاسدارى از آيين تو را نگاه (و من از بستگانم بعد از خودم بيمناكم «
جانشينى به من تو از نزد خود  ؛نازا و عقيم است همسرم) از طرفى(و )! ندارند
  در اينجا بنابر قول  وراثت(  يعقوب  آل  وارث  باشد و هم  من  وارث  تا همكه  ببخش
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  شريف  ثـديـح  ناي  دليل  مال، به  وراثت  نه  است  و نبوت  علم  وراثت :راجح
.  گذاريم نمي  انبيا ميراث  ما جماعت Då− @þa@Š‘bÈßü@õbîjã@t‰ìãC: صاهللا   رسول
و اوالد   نزد وي  را كه  جانشين، علمي  آن:  كه  است  اين ؛ زكريا  سخن  معني  پس

را  و او ؛)ورزد  قيام  شان امور ديني  سرپرستي  ببرد و به  هست، ميراث ؛  يعقوب
  .»!مورد رضايتت قرار ده

گذارند، و  يبه جا مامبران از خود ارث يه پكنجا ثابت شده يند در ايگو يم
ŷ﴿: ديگو يمان مين خداوند دربارة سليهمچن Í‘ uρ uρ ß⎯≈ yϑ øŠn= ß™ yŠ…ãρ#yŠ ( tΑ$s%uρ $yγ•ƒr'̄≈tƒ â¨$̈Ζ9$# 

$ oΨ ôϑÏk= ãæ t,ÏÜΖ tΒ Îö©Ü9$# $ uΖ Ï?ρ é&uρ ⎯ÏΒ Èe≅ ä. >™ó©x« ( ¨β Î) #x‹≈ yδ uθ çλm; ã≅ ôÒ xø9$# ß⎦⎫Î7ßϑ ø9$#﴾N )16: النمل.(  
زبان پرندگان به ما تعليم داده ! اى مردم«: شد، و گفتو سليمان وارث داوود «

  .»اين فضيلت آشكارى است ؛شده، و از هر چيز به ما عطا گرديده
  ه ين دو آير ايتفس كنيو ا

’﴿ :ه اوليآ ÎoΤÎ)uρ àMøÅz u’Í<≡uθ yϑ ø9$# ⎯ÏΒ “Ï™!#u‘ uρ ÏM tΡ$ Ÿ2 uρ ’ÎAr&tøΒ $# #\Ï%% tæ ó=yγ sù ’ Í< ⎯ÏΒ 

šΡà$ ©! $ wŠÏ9uρ ∩∈∪ ©Í_èO Ìtƒ ß^Ìtƒ uρ ô⎯ÏΒ ÉΑ#u™ z>θ à)÷è tƒ ( ã& ù#yè ô_$#uρ Éb> u‘ $ |‹ÅÊ u‘﴾N ه ين آيدر مورد ا
 يه از خداوند بخواهد به او فرزندكست ين يسته مرد صالحيه شاكم، اوال ييگو يم

 يرا برا يزين چياو باشد، پس چگونه چن ييه فقط وارث مال و داراكبدهد 
 يه به او فرزندكه او از خدا بخواهد كم يپسند يا است ميركه زكبزرگوار  يامبريپ

  . او شود ييبدهد تا وارث مال و دارا
ا چه مال و يركرد، پس زك يم يارر بود و نجيا فقيركه زكمشهور است  :دوماً

بدهد تا مال او را به ارث ببرد،  يه به او فرزندكه از خدا بخواهد كداشت  يثروت
 ،اندوختند يه آنها مال و ثروت نمكن است ياامبران يدر مورد پ يلّكه قاعده كبل
  . ردندك ير صدقه ميخ يا ه آن را در راهكبل
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_Í©﴿ه ياق آيس :سوم èOÌtƒ ß^Ìtƒ uρ ô⎯ÏΒ ÉΑ#u™ z>θà)÷è tƒ﴾N ند، چند ك ين داللت ميبر هم
جاست؟ آل كعقوب يدر آل  ييحيگاه ياند و جا عقوب بوده و رفتهينفر از آل 

ه همه كا و اقوامشان بودند بليركو ز ييحيمان و يو داود و سل يعقوب موسي
عقوب است، و يل همان يچون اسرائ ،عقوب بودنديل از آل ياسرائ يامبران بنيپ
عقوب هستند، پس يامبر نبودند هم آل يه پكل ياسرائ يعقوب و بنيگر فرزندان يد

د از ارث يگر وارثان بايبه مسبب د حيىيچقدر خواهد شد؟ سپس  حيىيه يسهم
Í_èOÌtƒ ß©﴿ه كست ين يديشد، پس ترد يروم ممح Ì̂tƒuρ ô⎯ÏΒ ÉΑ#u™ z>θà)÷ètƒ﴾N  يسانكسخن 
ه كند، بلك يند منظور او به ارث بردن مال و ثروت بوده را رد ميگو يه مكرا 
امبر بود، پس يا هم پيركامبر بود و زيعقوب پيه كرد چون كر كآن ذ يعقوب را براي

  . عقوب به ارث ببرديمت را از او و از آل كح و مه فرزندش نبوت و علكخواست 
ا يم، يگذار يامبران از خود ارث به جا نميفرمود ما گروه پ ص امبريپ: چهارم

و  ،م صدقه استيهر چه از خود به جا گذاشت ،شود ياز ما ارث برده نم ه فرمودكنيا
ه كاز خود به ارث نگذاشتند و بل يناريامبران درهم و ديث آمده است پيدر حد

  .1آنها علم و دانش را به عنوان ارث بعد از خود به جا گذاشتند
ŷ﴿ه دوم يو اما آ Í‘ uρ uρ ß⎯≈ yϑ øŠn= ß™ yŠ…ãρ#yŠ ( tΑ$s%uρ $yγ•ƒr'̄≈tƒ â¨$̈Ζ9$# $oΨôϑÏk=ãæ t,ÏÜΖtΒ Îö©Ü9$# $uΖÏ?ρé&uρ 

⎯ÏΒ Èe≅ä. >™ó©x« ( ¨βÎ) #x‹≈yδ uθçλm; ã≅ôÒxø9$# ß⎦⎫Î7ßϑø9$#﴾N مان از پدرش داود يجا سلنين در ايهمچن
مت و دانش را به ارث برد، به دو كه نبوت و حكمال و ثروت را به ارث نبرد و بل

  : ليدل
 ياديز و فرزندان زينكصد يه داود صد زن داشت و سكه مشهور است كنيا يكي

د يمان هم بايه برادران سلكبرد؟ بل يان از او ارث مميداشت پس چگونه فقط سل
_____________________________ 

 حديثباب احلث عىل طلب العلم و ابو داود كتاب العلم  , باب العلم قبل القول والعمل,بخاری كتاب العلم −١
 .با اسناد صحيح 3641
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درست . باشد يگريمان را وارث داود قرار دادن اگر وارثان ديا سلارث ببرند و تنه
  . ستين

تاب خدا كه در كنداشت  يا دهيبود فا يم ييو اگر منظور ارث بدون مال و دارا

ن خداوند يبنابرا ،برد يه فرزند از پدر ارث مكاست  يهيو بد يعيرا طبياد شود، زي
ه كست ين يديترد پسن ندارد، از به گفتيه محقق است و نكسخن گفته  يزياز چ

 يبعضه كنيا اامآن به ارث بردن نبوت است،  گر داشته است ويد يخداوند منظور
رده بود، و در كه يبه فاطمه هدبر يدر روز خ ص امبريرا پ كدف: نديگو يعه مياز ش

ه را ين آيه خداوند اكبر و بعد از آن يه بعد از فتح خكنند ك يت ميشان روايتابهاك
’ÏN#u™uρ #sŒ 4﴿: هكرد كنازل  n1öà)ø9$# …çμ¤)ym t⎦⎫Å3ó¡Ïϑ ø9$#uρ t⎦ø⌠ $#uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# Ÿω uρ ö‘ Éj‹t7è? #·ƒ É‹ö7s?﴾N 

  ).26: اإلسراء(
و ! مستمند و وامانده در راه را) همچنين حق(و حق نزديكان را بپرداز، و «

  .»هرگز اسراف و تبذير مكن
  .1ديو بخشرا به ا كامبر فاطمه را صدا زد و فديآنگاه پ

  
  : ن مورديوتاه در اك يتأمل

ند نازل نشده يگو يه آنها مكن وقت يه در اين آين داستان دروغ است و ايا والًأ
 كه فاطمه كن است يح ايه صحكبل ،را به فاطمه نداده كفد ص امبرياست و پ

ه يرا به او هد كفد رامبيه پكل ين دلينه به ا ،را خواست كفد يبه عنوان ارث پدر
 ص امبرينب دختر پيفتح شد، و ز يبر در اول سال هفتم هجريه است، و خردك

 يلثوم در سال نهم هجركگرش ام يافت، و دختر ديوفات  2يدر سال هشتم هجر

_____________________________ 
 .3/186صافی التفسري  −١
 .4/206, االصابه 2/250م النبالء سري اعال −٢
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نب و ام يو ز. ندك يه ميرا به فاطمه هد كفد ص امبري، پس چگونه پ1در گذشت
ان يه او مكزنند  يامبر ميه به پكاست  ين اتهاميدهد؟ پس ا ينم يزيلثوم را چك

: آمد و گفت ص امبرينزد پ ير بن سعد وقتيو بش. گذاشته است يفرزندانش فرق م
  . رميخواهم تو را گواه بگ يام و م ردهكه يرا هد يباغ پشرمامبر خدا من به يپ يا

  . نه: ؟ گفتيا ا به همه فرزندانت دادهيآ: فرمود ص امبريپ
  .2دهم ينم يواهستم گظلم و برو من بر : فرمود ص امبريپ
گر يديكح دادن فرزندان بر يه ترجكنيا يعنيد يستم نامظلم و ار او را كن يامبر ايپ

د؟ هرگز نك يا خودش ستم ميدهد آ ينم يه بر ستم گواهك ص امبريستم است، و پ
را  كو اگر فد. ميدان يم كرا از ستم پا ص امبريو ما پ ،ندك ين نميچن ص شانيا

ل نگرفته است، اگر يا تحويو  ،ل گرفتهيا فاطمه آن را تحوي ،رده استكبه فاطمه هبه 
و اگر آن  ؟ه در دست اوستكند ك يه مرا مطالب يزيپس چگونه چ ،ردهكآن را قبض 
پس هبه اگر قبض نشود و به دست گرفته  ،ل نگرفته استيرده و تحوكرا قبض ن
ند به او يبگوند ارث فاطمه بوده و چه يپس چه بگو. ا انجام نشده استينشود گو

نه ارث فاطمه بوده و نه به او هبه  كو فد .محتوا است يهبه شده سخنشان پوچ و ب
 ك قهيه بعد از وفات صدكه آن است ين قضياز در يشده است، و امر شگفت انگ

به  يو بعد از او عل ،فه شديو سپس بعد از او عثمان خل ،فه شديخطاب خلالعمر بن 
چه ارث او  ،به فاطمه تعلق داشته است كه فدكم ينكد، پس اگر فرض يخالفت رس

 امبريو او شش ماه بعد از پ ،او بوده كبه هر حال مل ،بوده و چه به او هبه شده باشد
د به ورثه يبا ؟رديگ يتعلق م يسكبعد از او به چه  كپس فد ،افتيوفات  ص
نب و ين و زيحسالحسن و الآن به  يو باق ،رسد يم يچهارم آن به عل يكو  ،برسد

را به فرزندانش نداد، پس  كفه شد فديخل يعل يرد، و وقتيگ يتعلق م ن لثومكام 
_____________________________ 

 .4/466االصابه  2/252م النبالء سري اعال −١
 .1623 حديثمسلم كتاب اهلبات  −٢
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پس  ،اند ردهكبه صاحبان آن ظلم  كو عمر و عثمان به خاطر ندادن فدر كاگر ابوب
را به صاحبان آن نداد و به فرزندانش  كچون او فد ،رده استكظلم  ين عليهمچن

  . ردك يم ياركن يد چنيو او نبا ،آن را نداد

را  كپس فد. ميدان يو منزه م كرا پا ن ير و عمر و عثمان و علكما همه را ابوب
  .ه به او برسدكامبر نبود ين به عنوان ارث پيو همچن ،رده بودكامبر به فاطمه هبه نيپ

ش قبر پدرش رفت يه ندادند ناراحت شد و پمرا به فاط كفد يند وقتيگو يو م
سته فاطمه يشا ياركن يچنن دروغ است و يه اكت د گفيرد، باكت ياكو به او ش

 ؛عقوب يامبر بزرگوار يرا خداوند در مورد بنده صالح و پيست، زين ك
$tΑ﴿: ديگو يم s% !$ yϑ̄ΡÎ) (#θ ä3ô©r& ©Éo\t/ þ’ÎΤ÷“ ãmuρ ’ n< Î) «!$# ãΝn= ôãr&uρ š∅ÏΒ «!$# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n= ÷ès?﴾N 
  ).86: يوسف(

و )! برم و شكايت نزد او مى(گويم  خدا مىمن غم و اندوهم را تنها به : گفت«
  .»دانيد دانم كه شما نمى از خدا چيزهايى مى
و اندوه خود را بعد از  يشان حاليت پرياكه شكسته فاطمه است يپس چگونه شا

م ييگو يم و ميدان ين ميبرده باشد، ما فاطمه را بزرگتر از ا ص امبريامبر به پيوفات پ
  .برد يجز خداوند نم يسكغم و اندوه خود را به  و يشان حاليت پرياكه او شك

ه از او ناراحت بود كر ناراحت شد و همچنان كند فاطمه از ابوبيگو يه مكنيو ا
فاطمه  يبرا يما به دنبال عذر ،ميا رفت، بله فاطمه ناراحت شد و ما گفتياز دن
و فاطمه  م،ينكه يار او را توجكه كم يستير نكابوب يبرا يو به دنبال عذر ،ميهست

ه او كند تا آن ك يد او را راضيوشكر رفت و كه ابوبكمعصوم نبود، و مشهور است 
از  ي، و شعب1اند ردهكت يروا ين را از شعبياز علما ا ياريه بسكشد، چنان  يراض

  . داند يقت امر را بهتر ميبود و خداوند حق نيبزرگان تابع

_____________________________ 
 .6/233فتح الباری  −١
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ق فاطمه را يصدالر كس همسر ابوبيه اسما بنت عمكن معروف است يو همچن
ر از مرگ كدهد و ابوب يق او را غسل ميصدالر كغسل داد، پس چگونه همسر ابوب

ردند و كه فاطمه را در شب دفن كن است يح ايت صحيشود؟ و روا ياو با خبر نم
  .ر خبر نشدكابوب

و  يآن ناگهان: ق گفتيصدالر كعت ابوبيعمر دربارة ب: نديگو يم: شبهه هشتم
عت يه دربارة بكثابت است  عمر ن درست است از يم اييگو يود، مر منتظره بيغ

ح يامل در صحكد قصه را به طور ييايبود، و ب يق گفت آن ناگهانيصدالر كبا ابوب
  : ميبخوان يبخار

از مردم  يه بعضكد يخطاب خبر رساله به عمر بن كد يگو يابن عباس م
بوده  ير ناگهانكعت با ابوبيب م وينك يعت ميب يرد با فالنيند اگر عمر بميگو يم

 يكيه، كده يبه من خبر رس: د گفتيرسخطاب ال ن خبر بن عمر بنيا ياست، وقت
ن يا يسك ،نمك يعت ميب يرد با فالنيسوگند به خدا اگر عمر بم: ديگو ياز شما م

عت با او يبود و تمام شد، درست ب ير ناگهانكعت ابوبيه بكد يه بگوكب نخورد يفر
ر كمانند ابوب يسكان شما يخداوند از شرّ نجات داد و در م يود، ولهمان گونه ب

  .ه به او چشم دوخته شودكست ين
ش يساعده پ يفه بنيق به سقيصدالر كسپس عمر داستان رفتنش را به همراه ابوب

ان يخواستم آن را ب يه مكرده بودم كآماده  يمن گفتار خوب: رد و گفتكان يانصار ب
ر من سخن كابوب يشدم و دوست داشتم به جا ين مير خشمگنم و من از او زودتك

ن دوست نداشتم ين بنابراكصبر : ر گفتكم ابوبيخواستم سخن بگو يوقت ،ميبگو
  .نمكاو را ناراحت 

چ يتر بود سخن گفت، و سوگند به خدا او ه نيه از من بردبارتر و متكر كو ابوب
تا آن ا بهتر از آن را گفت يا رده بودم نگذاشت مگر آن ركاز آنچه من آماده  يسخن

 ،ديسته آن هستيشما بر شمردم شما شا يها يآنچه از خوب: ت شد و گفتكه ساك
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ها باالتر  گاه آنها از همه عربيش باشد، نسب و جايد در قريبا) خالفت(ن امر يو ا
ده يو ابو عب منظورش عمر(پسندم  ين دو مرد را مياز ا يكيشما  ياست، و من برا

ن من و ابو يه بك يد و او در حالينكعت يد بيخواه يمه كاز آنها  يكا هر پس ب) بود

ن يده را گرفت، و از سخنان او فقط هميده نشسته بود دست مرا و دست ابو عبيعب
م بهتر از آن بود يشد برا يمورد پسندم واقع نشد، سوگند به خدا اگر گردنم زده م

و : ه عمر گفتكان آنهاست، و تا آن ير در مكه ابوبكنم ك ييفرمانروا يه بر قومك
از  يتر م امر مهميه ما در جمع آنان حاضر شدك يسانكان يسوگند بن خدا در م

با ابوبكر بيعت نكنيم و از آنها جدا شويم،  گرترسيديم كه ار نبود، كعت با ابوبيب
عت يا ما با آنها بيس پآنان شخصى از خود را انتخاب كرده با او بيعت كنند، 

م و يردك يه با آنها مخالفت مكنيا ايو  ،ميبوده باش يه راضكم بدون آن يدرك يم
عت ين بيبدون مشوره مسلم يس با فردكپس هر  ،آمد يبه وجود م يآنگاه فساد

ه كرود  يم آن ميچون ب ،دينكن يرويعت شد پيه با او بك يرد نه از او و نه از فردك
  .1شته شوندكهر دو 
ه ما آن را در كدارد  يتياكبود اما ح يعت ناگهانيب عت، بلهين بود داستان بيا

توان  ين را نمين خاطر ايبد. ميردكان يساعده به طور مفصل ب يفه بنيبحث سق
  .بر شمرد  عمر يبرا يبيع

فرا  ص امبريمرگ پ يوقت: ديگو يه مكث ابن عباس است يحد: شبهه نهم
د ييايب: فرمود ص امبريبود، پ ان آنهايز در ميه عمر نكبودند  يد، در خانه مردانيرس

امبر يدرد بر پ: د شد، عمر گفتيه بعد از آن گمراه نخواهكسم يبنو يزيتان چيتا برا
است، و اهل خانه اختالف  يافكش شماست، و ما را قرآن يغالب آمده و قرآن پ

امبر يد تا پياوريب  ينوشت افزار: گفت يم يردند و به جر و بحث پرداختند بعضك
_____________________________ 

 .3930 باب رجم احلبىل من الزنا إذا أحصنت حديث بخاری كتاب احلدود −١
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 يد شد، و بعضيه هرگز بعد از او گمراه نخواهكسد يبنو يزيشما چ يخدا برا
نزد  ياديبگو و مگو و اختالف ز يگفت، وقت يه عمر مكگفتند  يز را ميهمان چ

  .1ديبلند شو: گفت ص امبر خدايردند پكامبر يپ
و به دروغ زنند  يطعنه م ص امبريپبه اصحاب  هعيش ،ثين حديبا توجه به ا

ه به كاست  ين دروغي، و ا2ديگو يان ميامبر خدا هذيپ: عمر گفت هكنند ك يمعا اد
ت يه در رواكد، بليگو يان ميهذ ص امبريه پكدهند و عمر نگفت  يعمر نسبت م

امبر خدا غالب يبر پ يدرد و ناراحت: گفت  ه عمركتابها آمده كگر ين و ديحيصح
 كشه يث عايدو ح. امبر شدت گرفته بوديپ يمارين وقت بيآمده است، و در ا

به  يهوش شد و سپس وقتيامبر بيپ يه وقتكند ك يان ميامبر را بيپ يماريشدت ب
  اند؟  ا مردم نماز خواندهيآ: هوش آمد گفت

د و آنگاه ياوريم آب بيامبر خدا، فرمود برايپ يآنها منتظر تو هستند ا: گفتند
ن يبه زم ص شانيه به نماز برود اما اكوضوء گرفت و سپس بلند شد و خواست 

به هوش آمد  يهوش شد و سپس وقتين افتاد و بيبار سوم به زم يبرا يافتاد، و وقت
ر را كابوب: آنها منتظر تو هستند، فرمود: اند؟ گفتند ا مردم نماز خواندهيگفت آ

  .3نماز مردم شود و با آنها نماز بخواند شيه پكد ييبگو
  .عمر نبود يول ديگو يان ميامبر هذيه گفتند پكبودند  يسانكه كبل

ه به كد يرا د ص امبريپ يه وقتكت است يروا  و از عبداهللا بن مسعود
به شدت  امبر خدا تويپ يا: شان سوخت و گفتيرد دلش به حال اك يشدت تب م

شوم، ابن مسعود  يمن به اندازة دو نفر شما تب م: فرمود ص امبري، پينك يتب م

_____________________________ 
 .1637مسلم كتاب الوصية  , 114 كتاب العلم باب كتاب العلم حديث بخاری −١
 .اين را به بخاری نسبت داده است و مولف اين كتاب تيجانی به دروغ 179ص و  144فاسألو اهل الذكر ص  −٢
 .418ة مسلم كتاب الصال ,687 باب إنام جعل اإلمام ليؤتم به حديث كتاب االذان −بخاری  −٣
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ن يبنابرا ،1بله: ؟ فرمودينيب يبر پاداش مه دو براكن بدان خاطر است يا ايآ: گفت
: گفت يه مكد يشن ص امبريعمر از پ يشد، و وقت يبه شدت تب م ص امبريپ
سوخت و گفت درد بر  ص امبريدلش به حال پ. سميبنو يزيتان چيد تا براييايب

م و يگو يم) مولف(من . است يافكتاب خدا ما را كامبر خدا غالب آمده است، يپ
tΠöθ﴿: ه فرمودكمطابق است  ير با گفته الهن سخن عميا u‹ø9$# àM ù= yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ 

àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝä3ø‹n= tæ ©ÉL yϑ ÷èÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒÏŠ﴾N )3: المائده.(  
ل نمودم و يمكردم و نعمت خود را بر شما تكامل كتان ين شما را برايامروز د«

  .»دميشما برگز يداپسند بران خياسالم را به عنوان آئ
ه شما را به خدا و به ك يزيچ چيسوگند به خدا ه: ديفرما يم ص امبريو پ

چ يو ه ،ام ه شما را به آن خبر دادهكام مگر آن  ند را نگذاشتهك يم يكبهشت نزد
ه شما را به آن كام مگر آن  از آنچه خدا شما را به آن فرمان داده را نگذاشته يزيچ

ام مگر  رده است را نگذاشتهك يشما را از آن نهه خدا ك يزيچ چيو ه ،ما فرمان داده
 امبريه پكنمانده  ين باقيدر د يزيچ چيپس ه. 2ام ردهك يه شما را از آن نهكآن 
سد چه يخواست بنو يم ص امبريه پك يزيرده باشد، پس آن چكان نيآن را ب ص
  بود؟ 

ما نزد : ه گفتكند ك يمت يروا  طالب يبن اب ياحمد در مسند خود از عل
ى كه بر آن نوشته تخته يا چيز ديگر(چيزيه ك: م به من گفتيبود ص امبر خدايپ

 يعله امت من بعد از من گمراه نشود، كسم يبنو يزيه در آن چكاور يب )شود
او آورده  يه نوشت افزار براكه قبل آن كدم يترس يعني(رد يه بمكدم يترس: گفت يم

_____________________________ 
 .2571, مسلم كتاب الرب والصلة حديث 5648بخاري كتاب املرىض, باب أشد الناس بالء حديث  −١
 .1890حديث ضمن  4/417ة حلصحيحاديث ااأل ةسلسل −٢
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سپارم،  ينم و به خاطر مك يامبر خدا من حفظ ميپ يا: گفتمن يبنابرا) رديشود بم
  .نمك يتان سفارش ميزهاينكات و كشما را به نماز و ز :گفت ص امبريپ

ردند و نوشت افزار ك يچيسر پ ص امبريه اصحاب از فرمان پكند ياگر بگو
بود چون  يرد علك يه نافرمانك يسكن يم پس اولييگو يردند، مكاو فراهم ن يبرا
د، پس چرا يه نوشت افزار فراهم نماكرد كم مأمور ياو را به طور مستق ص امبريپ
م ينكار مالمت كن يرا به خاطر ا ص امبريپس اگر اصحاب پ! اورد؟يآن را ن يعل
از اصحاب را مستحق  يكچ يم هييگو يرد، اما ما ميگ يز مورد مالمت قرار مين يعل
  : ستنديوهش و سرزنش نكن

ش از آماده يه پكدم يترس. ديگو يث مين حديودش در اخ  يه علكنياول ا
نم و به خاطر ك يامبر خدا من حفظ ميپ ين گفتم ايرد بنابرايشدن نوشت افزار او بم

زان ينكبا  يكات و رفتار نكشما را به نماز و ز: فرمود ص امبريسپارم، آنگاه پ يم
  . بان گفتسد با زيخواست بنو يه مكآنچه را  ص شانيپس ا. نمك يسفارش م
امبر الزم و يا گفتن آن بر پي ،سديخواست بنو يم ص امبريه آنچه پكنيا: دوم

خواست از واجبات  يند آنچه ميا مستحب بوده است، اگر بگوي ،واجب بوده 
 امبريرساند، پس طبق گفته آنها پ يرد و به مردم مك يان ميد آن را بيه باكبود  يشرع
ه كامبر و به خداوند است يبه پ يا ن طعنهيو ا ،عت را نرسانده استيهمه شر ص

tΠöθ﴿: ديفرما يم u‹ø9$# àM ù= yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ﴾N و اگر . ردمكامل كتان ينتان را برايامروز د
  .مييگو ين را ميم ما هم همييگو يم ،ند آن مستحب بوده استيبگو

ردن از آو ص امبرينسبت به پ يو مهربان يه اصحاب به خاطر دلسوزكنيسوم ا
  . نندك يچيه از فرمان او سر پكنينه ا ،دنديامتناع ورزافزار نوشت 
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رد، با ك ياز حج تمتع و از ازدواج موقت نه  خطابالعمر بن : شبهه دهم
را  يزيپس چگونه عمر چ ،امبر حالل و مشروع بودنديار در زمان پكن دو يه اكنيا
  سازد؟  يرده حرام مكه خدا حالل ك

  . مييگو يع سخن ماول دربارة حج تمتّ
 ،رده استكردن از حج تمتع اشتباه ك يدر نه  ه عمركم به فرض آن ييگو يم

م او همان ييگو يه مكه عمر معصوم است، بلكم ينك يما ادعا نم! شود؟ يخوب چه م
  . ه او به اشتباه رفته باشدكم ينكاگر فرض  ،ز الخطاء استيگر اصحاب جايد

حرام عمره ا يحج و هم برا يمن هم برا: گفتم د به عمريگو يبن معبد م يصبال
  .1يا ردهكامبرت عمل يبه سنّت پ: عمر گفت) دهم يتمتّع انجام م يعني(ام  بسته

و  ،ردكن ين مرد را ستود و او را نهيه او اكبل ،داند يپس عمر تمتع را سنّت م
  .يا امبرت رهنمود شدهيگفت به سنّت پ

دند او گفت ياز او دربارة حج تمتع پرس هكند ك يت ميو سالم از ابن عمر روا
ه كپدرم آنچه را : ، گفتينك يد، به او گفتند تو با پدرت مخالفت ميآن را انجام ده

 يعني(د يجدا انجام دهحج  را ازعمره : ه او گفتكد نگفته است، بلييگو يشما م
ه كو عمر خواست  ،انجام شود يو قربان يد به همراه هديحج با يها عمره در ماه

د و حال آن يو شما آن را حرام قرار داد) ارت شوديعبه زكحج  يها ر از ماهيدر غ
اد با يز يرد، وقتكبه آن عمل  ص امبريه خداوند آن را حالل قرار داده است و پك

ا گفتة يه به آن عمل شود كتاب خدا سزاوارتر است كا يآ: او سخن گفتند گفت
  .2عمر

  پس منظور عمر چه بود؟

_____________________________ 
 .و سند آن صحيح است 2719 ن حديث, باب القرانسائی كتاب احلج −١
 .5/17بيهقی  −٢
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سال از عمره  ياز روزها يچ روزيه خانه خدا در هكن بود يامنظور عمر 
ردند و ك يرفتند به همراه حج عمره م يبه حج م ينباشد، و مردم وقت يگذاران خال

ن عمر خواست يآمدند بنابرا يت اهللا نميند و بعد از آن به بيگو ين را حج تمتع ميا
ند تا يايعمره ب يبرا ييداتا حج افراد انجام دهند و بعد از آن در سفر مسقتل و ج

  .نباشد يخانه خدا از مردم خال
ه كه او حج تمتع را حرام قرار دهد و بلكنگونه نبود يردن عمر اك يپس نه

او  يبرا يبين مورد عين بهتر است، و در ايه اكبرد  يو گمان م. داشت ين نظريچن
به : گفترد عمر به او كبن معبد حج تمتع  يصبال يه وقتكم يه گفتكست، بلين

  . يا امبرت رهنمود گشتهيسنت پ
ه او كثابت است   ياز ازدواج موقّت از عل ينه) ازدواج موقّت(متعه : دوم

به   يه علكت شده ين روايحيه در صحكچنان ند، ك ينقل م ص امبريآن را از پ
تو فرد : گفت –داند  يز ميه ابن عباس ازدواج موقت را جاكد يد يابن عباس وقت

را در روز  ياهل يها رخ  ازدواج موقت و گوشت ص امبر خداي، پيهست يسرگران
  .2ر شده استكعه ذيمعتبر ش يها تابكث در ين حديحرام گرداند، و ا 1بريخ

متعه  ص امبريه پكان شده يوع در مسلم بكألث مسلمه بن اين حديو همچن
سلم در م يجهنالن سبره ي، و همچن3ردكرا در سال فتح حرام ) ازدواج موقت(

  .4ردكا حرام رمتعه  ص امبريه پكند ك يت ميروا
 يزيدارد؟ او از چ يالكرد چه اشك ينه) ازدواج موقت(عمر از متعه  يو وقت

ه كرده ك ينه يزيرده است، و او از چك ينه ص امبر خدايه پكرده است ك ينه
_____________________________ 

 .1407 حديثمسلم كتاب النكاح ، 5115, باب النهي عن نكاح املتعة حديث بخاری كتاب النكاح −١
 .21/12 ةوسائل الشيع −٢
 .1406 كتاب النكاح حديث مسلم −٣
 .داللت دارند )سيغه( بر حرام بودن متعه و احاديث زياد ديگری هست كه 1406النكاح حديث  , كتابمسلم −٤
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t⎦⎪Ï%©!$#uρ öΝèδ öΝÎγ﴿: ديفرما يه مكرده است چنان ك يخداوند متعال از آن نه Å_ρ ãàÏ9 

tβθ ÝàÏ≈ ym ∩∈∪ ω Î) #’ n?tã öΝÎγ Å_≡uρ ø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3n= tΒ öΝåκß]≈ yϑ ÷ƒ r& öΝåκ̈ΞÎ* sù çöxî š⎥⎫ÏΒθ è= tΒ ∩∉∪ Ç⎯yϑ sù 4©xötG ö/$# 

u™!#u‘ uρ y7 Ï9≡sŒ y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρ ßŠ$ yè ø9$#﴾N )7ـ 5: المؤمنون.(  
تنها آميزش  ؛كنند فظ مىح) عفتى شدن به بى از آلوده(و آنها كه دامان خود را «

و  ؛شوند گيرى از آنان مالمت نمى جنسى با همسران و كنيزانشان دارند، كه در بهره
  .»كسانى كه غير از اين طريق را طلب كنند، تجاوزگرند

  .ده استيپس خداوند آنها را متجاوز نام
 هكنند ك يه استدالل مين آياز ا) ازدواج موقت(ز بودن متعه يجا يو آنها برا

àM≈oΨ﴿: ديفرما يخداوند متعال م |Áósßϑ ø9$#uρ z⎯ÏΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# ω Î) $ tΒ ôM s3n= tΒ öΝà6ãΨ≈yϑ ÷ƒ r& ( |=≈ tG Ï. 

«!$# öΝä3ø‹n= tæ 4 ¨≅ Ïmé&uρ Νä3s9 $̈Β u™!#u‘ uρ öΝà6Ï9≡sŒ β r& (#θ äótFö6 s? Νä3Ï9≡uθ øΒ r'Î/ t⎦⎫ÏΨ ÅÁ øt’Χ uöxî š⎥⎫ÅsÏ≈ |¡ãΒ 4 

$ yϑ sù Λä⎢÷è tG ôϑ tG ó™ $# ⎯Ïμ Î/ £⎯åκ÷]ÏΒ £⎯èδθ è?$ t↔sù  ∅ èδu‘θ ã_é& Zπ ŸÒƒ Ìsù 4 Ÿω uρ yy$ oΨ ã_ öΝä3ø‹n= tæ $ yϑŠ Ïù ΟçF÷ |Ê≡ts? 

⎯Ïμ Î/ .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ Ïπ ŸÒƒ Ìxø9$# 4 ¨β Î) ©!$# tβ%x. $ ¸ϑŠ Î= tã $ VϑŠ Å3ym﴾N )24: النساء.(  
) جنگى از راه اسارت(مگر آنها را كه ) ؛بر شما حرام است(و زنان شوهردار «

اينها احكامى است كه ) ؛زيرا اسارت آنها در حكم طالق است( ؛ايد مالك شده
، براى )كه گفته شد(اما زنان ديگر غير از اينها . خداوند بر شما مقرر داشته است

  است  بر شما حالل:  يعني( ؛شما حالل است كه با اموال خود، آنان را اختيار كنيد
 كنيد كه  را طلب  يا كنيزاني  با زنان  ، ازدواج خويش  حالل  از اموال  مهريه  دادن با  كه

در حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا،  ) است  گردانيده  آنها را بر شما حالل خداوند 
مهر، با يكديگر   بر شما نيست در آنچه بعد از تعيينو گناهى . خوددارى نماييد

  مهر، با رضايت  كردن بعد از مقرر  و شوهران  اگر شما زنان:  يعني(. ايد توافق كرده
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از   حاضر شود كه  زن  بر شما نيست، چه  كنيد، باكي  ديگر مهر را زياد يا كم  يك
شوهر   و چه، ببخشد  شوهر خويش  را به  آن تمامنمايد، يا   كم  مقدار مهر خويش

ادامه، يا   درباره  كه  تصميمي  و يا هرگونه ،بيفزايد  بر مقدار مهر زن  بگيرد كه  تصميم
  .»خداوند، دانا و حكيم است )بگيريد  خويش  زناشويي  زندگي  گسستن ز هما

I@éi@ánÈnàna@bàÏقرائت آمده است  يكه در كنند ك ين استدالل ميآنها از ا
μg@åèäß@càß@ÝufÏ@ó@åçìmcŠÏ@åç‰ìuíüë@òš@ÜÇ@bäuØîÏ@áî™aŠm@ bàî@éi@án

ŠÐÛa@†Èi@åßíòšH ام كد و از او يردكازدواج  ينياز زنان تا مدت مع يو اگر با زن
ه بر ين مهريين واجب است و بعد از تعيد، و اية او را بپردازيه مهركد يد بايگرفت

  . دنينما يان خود بر آن توافق ميست در آنچه مين يشما گناه
ست و يهفتگانه ن يها ست و از قرائتين قرائت متواتر نيا م اوالًييگو يم
 امبريث پيو با حد. است يه قرائت شاذكبلست يدهگانه ن يها ن از قرائتيهمچن
ث سلمه بن يا با حدي ،منسوخ باشد يث عليخواه با حد ،منسوخ است ص

  .گرانيا دي، يجهنالا سبره ي ،وعكألا
$﴿: هكات ين آيدرباره ا: ازدهميشبهه  pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# zΟÏ9 ãΠÌhptéB !$ tΒ ¨≅ ymr& ª!$# y7 s9 ( ‘Éó tG ö; s? 

|N$ |Ê ötΒ y7 Å_≡uρ ø— r& 4 ª!$#uρ Ö‘θ àxî ×Λ⎧Ïm§‘ ∩⊇∪ ô‰s% uÚtsù ª!$# ö/ä3s9 s' ©#ÏtrB öΝä3ÏΖ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 ª!$#uρ óΟä39s9öθ tΒ ( 

uθ èδ uρ ãΛ⎧ Î= yèø9$# ãΛ⎧ Å3ptø: $# ∩⊄∪ øŒÎ)uρ §| r& ©É<̈Ζ9$# 4’n< Î) ÇÙ ÷èt/ ⎯Ïμ Å_≡uρ ø— r& $ ZVƒ Ï‰tn $ £ϑ n= sù ôNr'¬7tΡ ⎯Ïμ Î/ çνtyγ øßr& uρ 

ª!$# Ïμø‹n= tã t∃¡tã …çμ ŸÒ÷è t/ uÚ{ôã r&uρ .⎯tã <Ù ÷è t/ ( $£ϑ n= sù $ yδ r'¬6 tΡ ⎯Ïμ Î/ ôM s9$ s% ô⎯tΒ x8r't7/Ρr& #x‹≈ yδ ( tΑ$ s% 

u’ ÎΤr'¬7tΡ ÞΟŠÎ= yè ø9$# çÎ6 y‚ø9$# ∩⊂∪ βÎ) !$ t/θ çG s? ’ n< Î) «!$# ô‰s)sù ôM tó|¹ $ yϑ ä3ç/θ è= è% ( β Î)uρ #tyγ≈ sàs? Ïμ ø‹n= tã ¨β Î* sù ©!$# 

uθ èδ çμ9s9öθ tΒ ã≅ƒÎö9 Å_uρ ßxÎ=≈ |¹uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ( èπ x6Í×̄≈ n= yϑ ø9$#uρ y‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ îÎγ sß﴾N )4ـ 1: التحريم.(  
چرا چيزي را كه خدا بر تو حالل كـرده بـه خـاطر جلـب رضـايت      ! يامبرپاي «

خداونـد راه  . كني؟ و خداوند آمرزنـده و رحـيم اسـت    همسرانت بر خود حرام مي



 

٢١٥

 

215 نگرشى نو به تاريخ صدر اسالم

روشـن سـاخته اسـت، و خداونـد     ) مـوارد در اين گونـه  (گشودن سوگندهايتان را 
به خاطر بياوريد هنگامي را كه پيامبر يكي . موالي شماست، و او دانا و حكيم است

از رازهاي خود را به بعضي از همسرانش گفت، ولي هنگـامي كـه وي آن را افشـا    

كرد و خداوند پيامبرش را از آن آگاه ساخت، قسمتي از آن را براي او بازگو كرد و 
سمت ديگر خودداري نمود، هنگـامي كـه پيـامبر همسـرش را از آن خبـر داد،      از ق

خداوند عالم و آگاه مرا باخبر : چه كسي تو را از اين راز آگاه ساخت، گفت: گفت
به درگاه خداوند توبه كنيد، بـه راسـتي   ) عايشه و حفصه(اگر شما دو زن . ساخت

دن مايـل اسـت و دسـتور    به توبـه كـر   صكه دلهاي شما از همدستي عليه پيامبر 
متفـق   صخداوند را به سمع قبول دريافته است، و اگر بـا هـم عليـه رسـول اهللا     

شويد، در حقيقـت خـدا يـاور اوسـت، و همچنـين جبرئيـل و مؤمنـان صـالح، و         
  .»ان بعد از آنان پشتيبان او هستندفرشتگ
ت اين آيند ايگو يفر منحرف شده است، و مك يبه سو يعني) صغت(: نديگو يم

  . اند شه و حفصه نازل شدهيخدا درباره عا
 امبر خدايپ: ه گفتكدم يشن ك شهياز عا: ديگو ير ميد بن عميعب: مييگو يم
ش او عسل يماند و پ يامبر ميحش همسر و دختر عمة پجنب بنت يش زيپ ص

دام از ما آمد به كش هر يپامبر يه پكم يردكگر توافق يديكخورد، من و حفصه با  يم
 ص امبري؟ پيا رسد، مغافر خورده ير از تو به مشامم ميمغاف يه بوكم يياو بگو

 يزيچ: امبر فرموديپن سخن را به او گفت آنگاه ياز آنها آمد و او هم يكيش يپ
در آن وقت  ص امبريپ. ام و دوباره نخواهم خورد نب عسل خوردهيش زيست پين
اره نخواهم خورد او ن دوبكرا خبر ن يسك: ش حفصه بنت عمر بود و به او گفتيپ
از خوردن عسل  ص امبرياش موفق شده است، و پ ه در نقشهكرد كشه را خبر يعا

ات ين آيبار دوم هرگز عسل نخواهد خورد، آن گاه خداوند ا يده و برايامتناع ورز
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$﴿: را نازل فرمود pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# zΟÏ9 ãΠÌhptéB !$ tΒ ¨≅ ymr& ª!$# y7 s9 ( ‘Éó tG ö; s? |N$ |Ê ötΒ y7 Å_≡uρ ø— r& 4 ª!$#uρ 

Ö‘θ àxî ×Λ⎧Ïm§‘ ∩⊇∪ ô‰s% uÚtsù ª!$# ö/ä3s9 s' ©#ÏtrB öΝä3ÏΖ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 ª!$#uρ óΟä39s9öθ tΒ ( uθ èδ uρ ãΛ⎧ Î= yè ø9$# ãΛ⎧ Å3ptø: $# ∩⊄∪ øŒÎ)uρ 

§| r& ©É<̈Ζ9$# 4’ n< Î) ÇÙ ÷è t/ ⎯Ïμ Å_≡uρ ø— r& $ ZVƒ Ï‰tn $ £ϑ n= sù ôNr'¬7tΡ ⎯Ïμ Î/ çνtyγ øßr&uρ ª!$# Ïμø‹n= tã t∃¡tã … çμ ŸÒ ÷è t/ 

uÚ{ôã r&uρ .⎯tã <Ù ÷èt/ ( $ £ϑ n= sù $ yδ r'¬6 tΡ ⎯Ïμ Î/ ôM s9$ s% ô⎯tΒ x8r't7/Ρr& #x‹≈ yδ ( tΑ$ s% u’ÎΤr'¬7tΡ ÞΟŠÎ= yè ø9$# çÎ6 y‚ø9$# ∩⊂∪ 

β Î) !$ t/θ çG s? ’ n< Î) «!$# ô‰s)sù ôM tó|¹ $ yϑ ä3ç/θ è= è% ( β Î)uρ #tyγ≈ sàs? Ïμ ø‹n= tã ¨βÎ* sù ©!$# uθ èδ çμ9s9öθ tΒ ã≅ƒ Îö9 Å_uρ 

ßx Î=≈|¹uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ( èπ x6Í×̄≈ n= yϑø9$#uρ y‰÷è t/ y7Ï9≡sŒ îÎγ sß﴾N )4ـ 1: التحريم.(  
امبر يبان پيد خداوند پشتيورز يگر ميديكه شما زنان به ك ياز حسادت يعني

ار از حق منحرف شده است، كن يتان در ايدلها يعني) صغت(: ه فرمودكنياست، و ا
ن يد، چگونه چنيا افر گشتهكه كست ين نيا يت، و به معناشتباه اس ياركپس 

منان هستند و ؤامبر و مادران ميه آنان همسران پكن است و حال آن كمم يزيچ
از آنها را طالق ندهد و به  يسكه كامبر دستور داده يه خداوند به پكند يسانكآنان 
چنان . ندكدواج نگر ازيد يند و با وجود آنها با زنيگر بر نگزيد يهمسرآنها  يجا
≅‘ ω﴿: ديفرما يه خداوند متعال مك Ïts† šs9 â™!$ |¡ÏiΨ9$# .⎯ÏΒ ß‰÷è t/ Iω uρ β r& tΑ£‰t7s? £⎯ÍκÍ5 ô⎯ ÏΒ 

8l≡uρ ø— r& öθ s9uρ št7yfôã r& £⎯åκß]ó¡ãm ω Î) $ tΒ ôM s3n= tΒ y7 ãΨŠÏϑ tƒ 3 tβ% x.uρ ª!$# 4‘n= tã Èe≅ä. &™ó©x« $ Y7ŠÏ% §‘﴾N 
  ).52: األحزاب(

توانى همسرانت را به همسران  گر زنى بر تو حالل نيست، و نمىبعد از اين دي«
هر ) بعضى را طالق دهى و همسر ديگرى به جاى او برگزينى(ديگرى مبدل كنى 

چند جمال آنها مورد توجه تو واقع شود، مگر آنچه كه بصورت كنيز در ملك تو 
  .»و خداوند ناظر و مراقب هر چيز است! درآيد

ر از يگر غيد يح خدا به او اجازه ازدواج زنانيت صحيان طبق رويو بعد از ا
  .آنها را داد
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ار يرت امر بسيه به جوش آمدن غكنيا ياست برا يلين دليه اكن است يمهم ا
  .دو گروه بودند ص امبريه همسران پكدهد، بل ين زنان رخ ميه بكاست  يعيطب

شه و يعاگروه  يكدو گروه بودند، در  ص امبريزنان پ: ديگو يم كشه يعا

 ص امبريگر زنان پيگر ام سلمه و ديه و سوده بود، و در گروه ديحفصه و صف
ن اگر يبنابرا ،دوست دارد يليشه را خيعا ص امبريه پكن دانستند يمسلم. بودند

امبر يه پكداشت تا آن  يبفرستد آن را نگاه م يا هيامبر هديپ يخواست برا يم يسك
گروه ام سلمه  ،فرستاد يم ص امبريپ يا براه ريرفت آنگاه هد يشه ميبه خانه عا

خواهد  يس مكهر : ديحرف بزن تا به مردم بگو ص امبريه با پكبه ام سلمه گفتند 
. ه بود آن را بفرستدكش يها از خانه يا امبر در هر خانهيبفرستد پ يا هيامبر هديپ يبرا

به او نگفت،  يزيچ امبريپ ،ان گذاشتيامبر در ميامبر را با پيام سلمه خواسته زنان پ
امبر ينگفت، آنگاه آنها به او گفتند با پ يزيامبر به من چيپ :گفت ،دندياز او پرس

ش او رفت، ام سلمه يامبر پينوبت ام سلمه شد و پ يوقت :ديگو يشه ميحرف بزن، عا
: دند، او گفتينگفت، زنان از او پرس يزيامبر در پاسخ او چيبا او حرف زد، اما پ

  .ه پاسخ تو را بدهدكبا او حرف بزن تا آن : نگفت، زنان گفتند يزيچ امبر به منيپ
جز  يچ زنين در محاف هكت نيشه مرا اذيدربارة عا: امبر به او گفتيآنگاه پ

ردن كت يامبر خدا از اذيپ يا: نازل نشده است، ام سلمه گفت يشه بر من وحيعا
  .نمك يتو توبه م

و او را  ندرا فراخواند ص امبريختر پفاطمه د) گروه ام سلمه يعني(سپس آنها 
ه درباره ما و دختر كخواهند  يزنانت از تو م: امبر فرستادند، او آمد و گفتيش پيپ

ه من دوست كرا  يسكا يدخترم آ: امبر فرمودير، پير عدالت را در نظر بگكابوب
  ؟ يدار يدارم تو دوست نم يم

ش يبدار، آنگاه فاطمه پدوست ) شه رايعا(ن را يگفت پس ا. بله: فاطمه گفت
امبر يش پيرد، زنان گفتند دوباره پكزنان برگشت و آنها را از آنچه گذشته بود خبر 
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فرستادند  ص امبريش پيپش را جحنب بنت يآنگاه آنان ز. 1رفتيبرو اما فاطمه نپذ
ه كدهند  يزنانت تو را به خدا سوگند م: به زبان آورد و گفت يتند يو او سخنان

ه كرد تا آن كش را بلند ين، او صداكر و آنها با عدالت رفتار كر ابوبدر مورد دخت
رد ك يشه نگاه ميامبر به عاينشسته بود ناسزا گفت و پ ص امبريش پيه پكشه يبه عا

. ردكت كه او را ساكنب را داد تا آن يشه جواب زيا نه، عايد يگو يم يزيا چيه آك
  .2ر استكو دختر ابوبا: رد و گفتكشه نگاه يبه عا ص امبريآنگاه پ

ان هووها ياند، و م گر بودهيديك يامبر هوويه همسران پكن است يمنظور ا
با  ياند، ول ردهكشه اشتباه يم حفصه و عاييگو يد، و ما ميآ يش ميپ ياديز يزهايچ
  .اند دهيفر نورزكردند به خدا كه ك يارك

ر پدرش قرار داد و ه را برادر و پسياد بن ابيه زيمعاوند يگو يم: شبهه دوازدهم
  .ان خوانديسف ياد بن ابيه او را زيبود و معاو يثقفالد يه او پسر عبكحال آن 
اد پسر يز(ه ياد بن ابيه او به زكبل ،ستين يثقفالد ياد پسر عبيم زييگو يما م
و او از زنا . رده بودكه زنا يه معروف بود، چون مادرش سميا به ابن سمي) پدرش

ب كن مورد مرتيرساند و او در ا ينم يانيدزنا بودنش به او زو ول(متولد شده بود 
ان يه هم در ميان پدر معاويه ابو سفك يت مردانيدر دوران جاهل) نشده است يگناه

ت يان در زمان جاهليردن ابو سفكزنا (ردند كه آمدند و با او زنا يش سميآنها بود پ
و ) است يمتركگناه  كاز شراند و زنا  بوده كندارد چون آنها مشر يانياو ز يبرا
  . سخنور بود يبود و او مرد  يان و فرمانداران علياد از واليز

اد پسرش است و گر چه زنازاده است اما پسر يه زكه گفت يبه معاومعاويه  پدر
ه ياد سميو مادر ز ،باشد ياد پسرش ميه زكرده بود كس ادعا نكچ ياوست، و ه

م فرزند مال صاحب فراش است يگفت يم داشت يم ينداشت، و اگر شوهر يهمسر
_____________________________ 

 .ر مسلم ذكر شده و در بخاری نيستاين د −١
 .2442 , كتاب فضائل الصحابة حديثو مسلم, 2581 كتاب اهلبة, باب من أهد إىل صاحبه حديث بخاری −٢
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ان با او يه ابو سفكبود  يزينكنداشت، و  يندارد، اما او شوهر يا ار بهرهكو زنا
ه يداد، به معاو ه او را برادرش قراريا آورد و معاوياد را به دنيهمبستر شد و او ز

ا وارث يرده است و آكاد را به برادرش و به ورثه اضافه يه او زكاند  ردهكاعتراض 

د گفت يست؟ بايز نيار جاكن يا ايند؟ كگر را به جمع ورثه اضافه يد يسكتواند  يم
 ياد را ابن ابيره زيو غ كن امام مالياست، بنابرا يو اجتهاد يفقه يا ن مسئلهيه اك

  . اند خرده گرفته  هين را از معاوياند و هم دهيان ناميسف
  
  

  ست كي ص امبر خدايفه بعد از پيخل
  

و  ،ن اوستير جانشكامبر خدا ابوبيه بعد از پكاند  ردهكن اجماع ينت بر ااهل س
ر و عمر كاز ابوب  يه علكند يگو ين باره با آنها مخالف هستند و مياگران در يد

فه بالفصل يامبر سزاوارتر بوده است و خليپ ينيخالفت و جانش يبرا ن و عثمان
و  يل بخاريث از قبيحد يتابهاكر ه در قرآن و دكل يدال يامبر است، و از بعضيپ

ن و يتر ه ما مهمكاند  ردهكاند استدالل  د آمدهيسنن و مسان يتابهاكگر يمسلم و د
ه تا چه كم يده يح مين را توضيم سپس اينك يان ميل را بين آن داليتر حيصح

  .نندك يل بر مراد آنها داللت مين داليا يحدود
را او ياز است، زين يافراط در مدح باز غلو و   يه علكم ييگو ين ميو همچن

باشد، و  ين دختر او فاطمه بانو زنان اهل بهشت ميامبر و شوهر بهتريداماد پ
فضائل  يفه راشد و داراين خليو چهارم ص امبر خدايپ ين او پسر عمويهمچن

حل شده  يا ن مسئلهيست و اين يان فضائل عليه، بياست، اما قض ياديار زيبس
ن داللت ين فضائل بر ايا ايه آكن است يه ايه قضكدارند بل ه همه قبولكاست 

  و سزاوارتر است؟ يگران به خالفت اولياز د يه علكنند ك يم
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د قبل از يبوده و با يبه خالفت اول يند عليگو يه مك يسانكل يدال كنيو ا
  .شد يفه ميخل ن ر و عمر و عثمانكابوب

  
  ر يث غديحد -1

ه كبه خالفت است تا آن  يت عليعه بر اولويشل يدالن ير از مهمتريث غديحد
ث را ين حديو ا ر است،يتاب الغدكه كف شده يتال يازده جلدي يتابكدربارة آن 

 يدر محل آب: ه گفتكرده كت يروا  د بن ارقميح خود از زيامام مسلم در صح
و  ستاد و بعد از حمديا يان ما به سخنرانيامبر در مينه پيه و مدكن ميب به نام خم

ه فرستادة پروردگارم كاست  يكمردم نزد ياما بعد، ا: ش خدا و موعظه گفتيستا
ز يان شما دو چيان شما بروم، من در ميم و از ميگو يكاد و من دعوت او را لبيب

 ،ت و نور استيه در آن هداكتاب خدا كگذارم اول  يادگار ميگران بها و مهم به 
تاب خدا كبه  كامبر به تمسيد، و پيد و به آن چنگ زنيريتاب خدا را بگكپس 

ان شما يت خودم را در ميو اهل ب: رد و سپس گفتكق يخت و تشويمردم را برانگ
د، ينكخدا را مراعات  ،ت منيه در رفتار با اهل بكنم ك يگذارم شما را سفارش م يم

سه بار  دينكت من خدا را مراعات يه در رفتار با اهل بكنم ك يو شما را سفارش م
ت او چه ياهل ب: به او گفت) د بن ارقميث از زيحد يراو(ن يحس. ا تكرار كردآنر
  ستند؟ يت او نيا زنانش از اهل بيد؟ آيز يهستند ا يسانك

آنها حرام  يات براكه صدقه و زكهستند  يسانكت او ياهل ب يبله، ول: گفت
ل آل و آل جعفر و يو آل عق يل علآآنها : ند؟ گفتيسانكآنها چه : گفت. است

  .باشند يعباس م
  .1بله: نها صدقه حرام شده است؟ گفتيبر همه ا: گفت

_____________________________ 
 .2408 حديثمسلم كتاب فضائل الصحابه  −١
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 امبريه پكرده كن را اضافه يا 4مكو حا 3در خصاص يو نسائ 2و احمد 1يو ترمذ
ز يگر نيد يها و اضافه. او است يموال ياو هستم عل يس من موالكهر : فرمود ص
 ،دارد يه او دوست مكرا  سكا دوست بدار هر يبار خدا: ه فرمودكت شده است يروا

 ياري ه اوكرا  يسكن ك ياريو  ،ندك يم يه با او دشمنكرا  يسكو دشمن بدار 
  .دهبو او را مدار حق قرار  ،ندك يه او خوار مكرا  يسكن كو خوار  ،ندك يم

او  يس من موالكح مسلم آمده در آن هر يه در صحك يثيه حدكن است يمهم ا
و احمد و  ين جمله را ترمذيا يده است، ولر نشكاوست ذ يموال يهستم عل

اند، و اما  ردهكت يروا ص امبرياز پ يحيصح يره با سندهايم و غكو حا ينسائ
ا دوستان او را دوست بدار و با دشمنان او دشمن يگر مانند بار خدايد يها اضافه

ح يدر اصل صح ياند ول ح قرار دادهين اضافه را صحيا ياز علما يباش، بعض
ن و دشمنان ك ياريند او را ك يم ياريس او را كا هر يه بار خداكنيو اما است، ين

نسبت  ص امبريه به پكاست  ياو را خوار بدار و او را مدار حق قرار بده، دروغ
  . شود يداده م

ن بالفصل يجانش يند عليگو ينند و مك يث استدالل مين حدياهل بدعت از ا
او هستم  يس من موالكهر  :ه فرمودك ص امبريند گفته پيگو يامبر است و ميپ
 يعني يوال يبه معنا ين من است و موليجانش يعل يعنياوست،  يموال يعل

  . ردكد از او اطاعت يه باك يسرور
چه : وفه بود گفتكدر رحبه در  يه وقتكت شده يروا  ين از عليو همچن

 يموال س منكهر : گفت ير خم به من ميه در روز غدكد يشن ص امبرياز پ يسك
_____________________________ 

 .3713كتاب املناقب باب من قبل علس حديث ترمذی  −١
 .5/347مسند امحد  −٢
 .79 شامره 96 ص خصائص علی −٣
 .3/110املستدرک  −٤
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ه ما كدادند  يگواه يبدر ي، آنگاه دوازده صحاب1او است يموال ياو هستم پس عل
  .ميا دهيشن

  چه بود  يبه عل ص امبرين سخن پيعلت ا
ه كار گرم مردم را يبس ير خم در هوايامبر در محل غديند پيگو يعه ميش

ه كند كان يبآنها  يه را براين قضيرد تا اكش از صد هزار نفر بود جمع يتعدادشان ب
ن يز به اين يگريد يها اوست، و جمله 2يموال يعلاو هستم  يس من موالكهر 

  . نندك ياضافه م
  ز بوده است يث دو چين حديعلت ا

 ص امبريش پيرا پ يسكد يولالخالد بن : ديگو يم  بيحصالده بن يبر: اول
گرفت و ا آمد و خمس ر يآنگاه عل، 3رديه خمس را بگكرا بفرستد  يسكفرستاد تا 

 ياز عل: ديگو يده ميرد و با آن همبستر شد، بركاز خمس را انتخاب  يزينكسپس 
! ؟ينيب ين را نميا ايآ: ، به خالد گفتم4رده بودكه غسل كدم يمتنفر بودم و او را د

به من  ص امبريان گذاشتم، پيه را با او در ميم قضيآمد ص امبريش پيپ يوقت
از او متنفر مباش او در : فرمود ،بله: ؟ گفتميفر هستمتن يا از عليده آيبر يا: گفت

ده يامبر به بريه پك. گر آمده استيد 6يتي، در روا5ن حق دارديش از ايخمس ب
  .هم موال و دوست اوست يس من موال و دوست او هستم علكهر : گفت

_____________________________ 
 .1750 ة حديثالصحيح ةالسلسل −١
 .1/152584مسند امحد  −٢
نيمت را تقسيم  فرستاد تا غپيامرب خالد را برای جنگ يمن فرستاده بود و او بعد از پريوزی كسی را پيش پيامرب −٣

 .كند
 . شد و بعد بريون آمد و غسل كردعلی وقتی كنيز را گرفت با آن مهبسرت −٤
 .4350 كتاب املغازي, باب بعث عيل وخالد إىل اليمن حديث بخاری −٥
 .3712 كتاب املناقب, باب مناقب عيل حديث ترمذی −٦
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آنها را از سوار شدن بر شتران  يه علكند ك يت ميد روايسع ياز اب يهقيب: دوم
رد و خودش قبل از آنها به كر آنها مقرر يرا به عنوان ام يرد، و فردكمنع صدقه 

ه كد يدند ديان راه آنها به او رسيدر م يرد، سپس وقتكت كحر ص امبريپ يسو

ه بر شتران ك هان اجازه داديركرده به لشكر مقرر يه او آن را به عنوان امك يفرد
 ين عليان است بنابراينماه آثار سوار شدن از شتران كد يسوار بشوند و د

  . ردكاش را سر زنش  ندهين شد و نمايخشمگ
به  يعل يريگ م از سختيردكدار يد ص امبريما با پ يوقت: ديگو يد ميابو سع

ه آنها كبود  ييه لباسهاكگر آمده است يد يتيو در روا ،ميردكت ياكاو ش
ها را بپوشند،  آن لباسه كرد و اجازه نداد كآنها را منع  يبپوشند اما علخواستند  يم

و سخنان ) ديابو سع( كسعد بن مال يست ايباز ا: فرمود ص امبريآنگاه پ
رده ك يار درستكاو  يدان يه تو مكنگو، سوگند به خدا  يبه برادرت عل يستيناشا

رده است و كت يروا يد براساس شروط نسائير با سند جيثكن را ابن ياست، ا
  .اند ردهكان ين را بآره يو غ يهقيب

ه ك يركاز طرف آن لش يدربارة عل ياديز يها حرف يد وقتيگو ير ميثكو ابن 
رده بود و لباسها را از آنها پس كآنها را از سوار شدن بر شتران صدقه منع  يعل

آن را انجام داد در راه  كاز حج بازگشت و مناس يامبر وقتيپ. گفته شد ،گرفته بود
دانست  كرا پا يرد و دامان علك ياد و سخنرانستير خم ايبه نام غد يينه در جايمد

از مردم  ياريدر دل بسرد تا آنچه كلت او گوشزد يگاه او را باال برد و به فضيو جا
  .1ندكگرفته بود را دور  يجا

رف زدند، و ح يه آنها دربارة علكن بود يث اين حديان ايپس سبب ب
ه ين قضيشت چرا؟ چون انه بازگيه به مدكنگفت تا آن  يزيچ امبرين پيبنابرا

_____________________________ 
 .5/95 ةالبداية والنهاي −١
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سخن گفته  يه در مورد علك يسانكچون نه ربط داشت يمخصوصاً به اهل مد
  . ه در جنگ با او همراه بودندكبودند  يسانكنه بودند و آنها يبودند از اهل مد

ه كلومتر از مكيست و پنجاه يباً دويه تقركفه است حدر ج ير خم محليغد
شوند و  يه از آن جا حجاج متفرق مكاست  ييند جايگو يه مكنيفاصله دارد، و ا

 ،ه استكه محل جمع شدن حجاج مكچون . رود دروغ است يم ييبه سو يكهر 
مانند، و اهل  يم يه باقكه در مكشوند، و اهل م يگر جدا ميه از همدكو از همان م

روند، و  يها به عراق م يمن و عراقيها به  يمنيگردند، و  يطائف به طائف بر م
گردد و  يند به شهرش باز مك يه حج خود را تمام مك يسكطور هر  نيهم
نه يروند، پس فقط اهل مد يخود م يها مهياز همان جا به سمت خ يعرب يها لهيقب

امبر ينها پيان ايامبر همراه بودند، و در ميتند با پرف ينه ميه در راه مدك يسانكو 
اوست، اختالف  يوالم ياو هستم عل يس من موالكرد و گفت هر ك يسخنران

امبر آن را يه پكنينه در ا ،لمه موال استك يعه در مفهوم و معناياهل سنت و ش
او هستم پس  يه من والك يسك يعنينت مواله كند من يگو يعه ميا نگفته، شيگفته 

 ينت مواله فعلكه من كامبر يند مفهوم گفته پيگو ياوست، و اهل سنت م يوال يعل
ل يند، و به دالك ياريرا دوست بدارد و  يا دوست دارد علس مركهر  يعني ،مواله

اند و  ت شدهين رواياضافه بر ا زياداتى كهل يبه دل: ن استير مفهوم موال هميز
امبر بعد از آن يه پكت شده يه رواكاند، چنان  ح قرار دادهياز علما آن را صح يبعض

 يسكو دشمن بدار  ،رددا يه او را دوست مكرا  يسكا دوست بدار يبار خدا: فرمود
جمله  ياست برا يحيردن، توضك يو دشمن يپس دوست. ندك يم يه با او دشمنكرا 
  . را دوست بدارند  طالب يبن اب يد عليمردم با يعني) مواله يفعل(

ن مستحق بود، يش از ايب يرد، گرچه علكتوقف ن يبه خاطر عل ص امبريپ -
ه به كرا سفر از ميرد، زكحت توقف استرا يامبر برايه پكن است يمنظور ا يول
امبر يده بود و چند بار پيشكه پنج تا هفت روز طول كاست  يطوالن ينه سفريمد
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تاب كه به كر داد كمردم را تذ ص امبريرده بود، و پكاستراحت توقف  يدر آن برا
ت يداشتن اهل ب يبدارند و احترام و گرام يت او را گراميخدا چنگ زنند و اهل ب

در  ص امبرين پيردن از آنها بر آنان واجب است، سپس بعد از اك يرويز پيو ن

 يموال ياو هستم پس عل يس من موالكهر : رد و فرمودكگوشزد   يمورد عل
  . او است

دهند  و نعمت كآقا و مال يبه معن يمول: ديگو ير ميثألم موال ابن اكداللت ح -
به ، 1و داماد استو پسر عممان و بنده و آزاد شده و ياور و دوست و هم پيو 
  . نديگو يم يزها مولين چيهم

ند كان يرا ب يخالفت عل ص امبريندارد، چون اگر پ يث بر امامت داللتيحد -
ه بهتر آن بود كگفت و بل يرا دارد نم ين معانيه احتمال همه اكرا  يا لمهكن يچن
ا يم است، بعد از من اما يا علين من است، يبعد از من جانش يعل: گفت يه مك
ن يامبر چنيد، اما پينكطالب اطاعت  يبن اب ياز علردم هر وقت من م: گفت يم

ه كبرد نگفت و بل ين ميشه از بيهم يرا برا ى اگر پيدا شوده اختالفك يسخن قاطع
  .2اوست يموال ياو هستم پس عل يس من موالكفرمود هر 

tΠöθ﴿: ديفرما يخداوند متعال م u‹ø9$$ sù Ÿω ä‹s{÷σãƒ öΝä3ΖÏΒ ×π tƒ ô‰Ïù Ÿω uρ z⎯ÏΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxx. 4 

ãΝä31 uρ ù'tΒ â‘$ ¨Ψ9$# ( }‘Ïδ öΝä39s9öθ tΒ ( }§ø♥ Î/uρ çÅÁ yϑ ø9$#﴾N )15: الحديد.(  
و  ؛شود، و نه از كافران اى پذيرفته مى پس امروز نه از شما فديه «

  .»و چه بد جايگاهى است ؛باشد جايگاهتان آتش است و همان سرپرستتان مى
_____________________________ 

 .5/228فی غريب احلديث  ةالنهاي −١
بلكه با  ,گويد پيامرب به رصاحت نگفت كه علی خليفه اوست نوری طربسی يكی از علامی بزرگ شيعه می −٢

اشاره  سخنانی جممل كه دارای معانی زيادی است و بايد بوسيله قرينه يک معنی مشخص شود به خالفت علی
 .205/206فصل اخلطاب . كرد
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آن را موال و دوست آنها افران كدوزخ با  يو همراه يوستگيه خاطر شدت پب
  .ده استينام

را دوران  يو مومنان عل  يعل يشگيموالت و دوست داشتن صفت هم -
 ،شه دوست دارنديهم يامبر و بعد از وفات خود عليامبر و بعد از وفات پيات پيح

ست و بعد از وفات خودش موال و دوست مومنان بوده ا ص امبريات پيپس در ح
ه خداوند متعال كماست چنان  يز او را مومنان دوست دارند، پس او موالين
$﴿: ديفرما يم uΚ ¯ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9uρ ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ßϑ‹É)ãƒ nο4θ n= ¢Á9$# tβθ è?÷σãƒ uρ 

nο4θ x.¨“9$# öΝèδ uρ tβθ ãèÏ.≡u‘﴾N )55: المائده.(  
 ؛اند پرست و ولى شما، تنها خداست و پيامبر او و آنها كه ايمان آوردهسر«

  .»دهند دارند، و در حال ركوع، زكات مى همانها كه نماز را برپا مى
  . از سران و بزرگان مؤمنان است يو عل

گفت  يه مك، بليولم: گفت يبود نم يو سرپرست م يامبر والياگر منظورپ -
و  ،ييفرمانروا يعنيت يوال از يوالند ك يفرق م يمه واللكبا  يلمه مولك، چون يوال
 ?βÎ) !$t/θçGs﴿: ديفرما يخداوند متعال م است ردنك ياريمحبت و  يعنيه ياز وال يمول

’n<Î) «!$# ô‰s)sù ôMtó|¹ $yϑä3ç/θè=è% ( βÎ)uρ #tyγ≈sàs? Ïμø‹n=tã ¨βÎ*sù ©!$# uθèδ çμ9s9öθ tΒ ã≅ƒ Îö9 Å_uρ ßx Î=≈ |¹uρ 

t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ( èπ x6Í×̄≈ n= yϑ ø9$#uρ y‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ îÎγ sß﴾N )4: التحريم.(  
به درگاه خداوند توبه كنيد، به راستي كه ) عايشه و حفصه(اگر شما دو زن «

به توبه كردن مايل است و دستور خداوند  صدلهاي شما از همدستي عليه پيامبر 
متفق شويد، در  صاهللا را به سمع قبول دريافته است، و اگر با هم عليه رسول 

حقيقت خدا ياور اوست، و همچنين جبرئيل و مؤمنان صالح، و فرشتگان بعد از 
  .»آنان پشتيبان او هستند
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 /χÎ) ’n<÷ρr& Ä¨$̈Ψ9$# zΝŠÏδ≡tö/Î*Î﴿ :ديفرما يم ؛ ميخداوند متعال دربارة قوم ابراه -

t⎦⎪Ï% ©#s9 çνθ ãè t7¨?$# #x‹≈ yδ uρ ©É<̈Ζ9$# š⎥⎪Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ 3 ª!$#uρ ’Í< uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#﴾N )68: آل عمران.(  

در زمان و (سزاوارترين مردم به ابراهيم، آنها هستند كه از او پيروى كردند، و «
ايمان ) به او(اين پيامبر و كسانى كه ) همچنين ؛عصر او، به مكتب او وفادار بودند

  .»سرپرست مؤمنان استو خداوند، ولى و  ؛)از همه سزاوارترند(اند  آورده
م امام و يه ابراهكم هستند بليس ابراهيم و رئكه آنها حاكست ين نيو منظور ا

  .س آنهاستيرئ
اسالم است  يمنظور محبت و دوست: ديگو يد ميث زيدر مورد حد يامام شافع

y7﴿: ديفرما يه خداوند متعال مكچنان  Ï9≡sŒ ¨β r'Î/ ©!$# ’ n< öθ tΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ ¨βr&uρ t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9$# Ÿω 
4’ n< öθ tΒ öΝçλm;﴾N )1)11: محمد.  
براى آن است كه ) كفار  براي  ناميمون  و فرجام  مؤمنان  دادن نصرت(اين «

 و يارى اما كافران مواليى ؛خداوند موال و سرپرست كسانى است كه ايمان آوردند
  .»ندارند

فه است و يا خلامبر خديبعد از پ يه علكند ك ين داللت نميث بر ايپس حد
د او را دوست يه باكخداست  ياياز اول يول يه علكند ك ين داللت ميه بر اكبل

  .ردك ياريداشت و 
  

_____________________________ 
 .5/228فی غريب احلديث  ةالنهاي −١
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  ساء كث يحد -2
 امبريد به هنگام صبح پيگو يرده است او مكت يروا 1كشه يث را عاين حديا
 نيو فاطمه و حسن و حس يرون آمد و عليبر او بود ب يه چادرك يدر حال ص
 yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒÌãƒ ª!$# |=Ïδõ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh9$# Ÿ≅÷δr& ÏMøt7ø9$#$﴿: رد و گفتكاخل چادر را د ن

ö/ä.tÎdγ sÜãƒ uρ #ZÎγ ôÜs?﴾N )2)33: األحزاب.  
خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كامال شما  خداوند فقط مى«

  . »را پاك سازد
را از  يديه پلكوند متعال خواسته است ه خداكنند ك يث استدالل مين حدياز ا

را از آنها دور  يديخدا پل يشود، پس وقت يند، و هر چه خدا بخواهد مكآنها دور 
گران به خالفت سزاوارتر يد آنها از ديمعصوم هستند با يرد آنها معصومند، و وقتك

  . باشند
  : باطل است يادين به خاطر امور زيو ا
نازل شده  ص امبريزنان پشود دربارة  يده مير ناميهه تطيه آك يا هين آيا: اوالً

 (u™!$|¡ÏΨ≈tƒ Äc©É<̈Ζ9$# ¨⎦ä⎠ó¡s9 7‰tnr'Ÿ2 z⎯ÏiΒ Ï™!$|¡ÏiΨ9$# 4 ÈβÎ﴿: ديفرما يه خداوند متعال مكاست، چنان 

¨⎦ä⎠ø‹s)¨?$# Ÿξ sù z⎯÷è ŸÒ øƒrB ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ yìyϑ ôÜuŠsù “Ï% ©!$# ’ Îû ⎯Ïμ Î7ù= s% ÖÚttΒ z⎯ù= è% uρ Zω öθs% $ ]ùρ ã÷è ¨Β ∩⊂⊄∪ tβ ös% uρ ’ Îû 

£⎯ä3Ï?θ ã‹ç/ Ÿω uρ š∅ ô_§y9 s? yl •y9 s? Ïπ ¨ŠÎ= Îγ≈ yfø9$# 4’ n<ρ W{$# ( z⎯ôϑ Ï% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# š⎥⎫Ï?#u™uρ nο4θŸ2 ¨“9$# z⎯÷è ÏÛr&uρ 

©!$# ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 $ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh9$# Ÿ≅÷δ r& ÏMø t7ø9$# ö/ä.tÎdγ sÜãƒ uρ #ZÎγ ôÜs? ∩⊂⊂∪ 

_____________________________ 
بينيم كه  كند, و می اند برای ما آشكار می كرده كنند كه اصحاب فضايل علی را پنهان می را كه ادعا می اين دروغی −١

كند و مسلم در  كنند كه با علی دشمنی داشته است اين حديث را در فضيلت علی روايت می عايشه كه آهنا ادعا می
 .دارد صحيح خود آن را بيان می

 .2424 يثكتاب فضائل الصحابة حد ,مسلم −٢
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šχ öà2 øŒ$#uρ $ tΒ 4‘n= ÷Fãƒ ’Îû £⎯à6Ï?θ ã‹ç/ ô⎯ÏΒ ÏM≈tƒ#u™ «!$# Ïπ yϑò6Ïtø: $#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# šχ% x. $ ¸‹ÏÜs9 

#·Î7yz﴾N )34ـ 32: األحزاب.(  

نان معمولى نيستيد اگر تقوا پيشه زشما همچون يكى از ! مسران پيامبراى ه«
ه بيماردالن در شما طمع كنند، و انگيز سخن نگوييد ك اى هوس پس به گونه ؛كنيد

هاى خود بمانيد، و همچون دوران جاهليت  و در خانه! سخن شايسته بگوييد
ظاهر نشويد، و نماز را برپا داريد، و زكات را بپردازيد، و ) در ميان مردم(نخستين 

خواهد پليدى و گناه را از شما  خداوند فقط مى ؛خدا و رسولش را اطاعت كنيد
هاى شما از آيات  آنچه را در خانه. كند و كامال شما را پاك سازد اهل بيت دور

  .»خداوند لطيف و خبير است ؛شود ياد كنيد خداوند و حكمت و دانش خوانده مى
ات در ين آيه اكند ك ين ميقيات را مورد توجه قرار دهد ين آياق ايس سكهر 

  . اند نازل شده ص امبريمورد زنان پ
ر كر مذيند با ضميگو ينند و مك ياستدالل م Ïδõ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã﴾N=|﴿ان از يعيش

با  يعني) نكطهري(و نگفت  ä.tÎdγsÜãƒ﴾N/﴿و گفت ) نكعن(رده است و نگفت كخطاب 
با  يند وقتيگو يرده است، و مكر مونث خطاب نيرده و با ضمكر خطاب كر مذيضم
ر يتطه امبر ازيه همسران پكاست  يلين خودش دلير خطاب شده اكغه جمع مذيص
ث يلش حدين در آن داخل هستند و دليو فاطمه و حسن و حس يرون هستند و عليب

ه به هم متصل است چنان ين استدالل آنها باطل و پوچ است چون آياما ا. عبا است
 ušχöà2øŒ$#uρ $tΒ 4‘n=÷Fãƒ ’Îû﴿ :سپس دنبال آن فرمود utβös%uρ ’Îû £⎯ä3Ï?θã‹ç/﴾N﴿: ديفرما يه مك

£⎯à6Ï?θã‹ç/﴾N امبر مخاطب هستنديها زنان پ هين آيپس در همه ا.  
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ß‰ƒ﴿به خاطر آن در : دوم Ìãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã﴾N ر خطاب كغه جمع مذيبا ص
را او بزرگ اهل يشود ز يهم به همراه زنان در آن شامل مامبر يه پكرد چون ك

þθ#)﴿: ديوگ يم ميهمسر ابراهه خداوند متعال دربارة كباشد، چنان  ياش م خانه ä9$ s% 

t⎦⎫Î7yf÷è s?r& ô⎯ÏΒ ÌøΒ r& «!$# ( àMuΗ ÷qu‘ «!$# …çμ çF≈ x.tt/uρ ö/ä3ø‹n= tæ Ÿ≅÷δ r& ÏMø t7ø9$# 4 …çμ ¯ΡÎ) Ó‰ŠÏΗ xq Ó‰‹Åg¤Χ﴾N )73: هود.(  
اين رحمت خدا و بركاتش بر شما ! كنى؟ ميآيا از فرمان خدا تعجب : گفتند«

  .»!چرا كه او ستوده و واال است ؛خانواده است
گر نبود، و خداوند متعال يد يسكم و همسرش بودند و يه فقط ابراهكنيبا ا

$﴿: ديفرما يم يدربار موس £ϑ n= sù 4©|Ós% ©y›θãΒ Ÿ≅ y_F{$# u‘$ y™ uρ ÿ⎯Ï& Î#÷δ r'Î/ [tΡ#u™ ⎯ÏΒ É=ÏΡ$ y_ 

Í‘θ ’Ü9$# #Y‘$ tΡ tΑ$ s% Ï&Î#÷δ L{ (#þθèWä3øΒ $# þ’ ÎoΤÎ) àM ó¡nΣ#u™ #Y‘$ tΡ þ’ Ìj?yè ©9 Νä3‹Ï?#u™ $ yγ ÷ΨÏiΒ Ay9 sƒ¿2 ÷ρ r& ;οuρ õ‹y_ š∅ ÏiΒ 

Í‘$ ¨Ζ9$# öΝä3ª= yè s9 šχθ è= sÜóÁ s?﴾N )29: القصص.(  
از مدين (اش  هنگامى كه موسى مدت خود را به پايان رسانيد و همراه خانواده«

درنگ «: اش گفت به خانواده! حركت كرد، از جانب طور آتشى ديد) به سوى مصر
اى  خبرى از آن براى شما بياورم، يا شعله شايد) روم مى! (كنيد كه من آتشى ديدم

  .»از آتش تا با آن گرم شويد
  . فقط زنش همراه بود يو با موس
$﴿: ديفرما يه خداوند مكنيپس ا yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh9$# Ÿ≅ ÷δ r& 

ÏM øt7ø9$# ö/ä.tÎdγ sÜãƒ uρ #ZÎγ ôÜs?﴾. ه كآن است  ياند برك ير خطاب مكر جمع مذيو با ضم
و فاطمه و حسن و  يه علكنينه ا ،شود يبا زنانش شامل م رين تطهيامبر در ايپ

ل يبه دل ن نيو فاطمه و حسن و حس يه داخل هستند، و علين در مفهوم آيحس
ه كند ك يساء داللت مكث يه، و حديل آينه به دل ،ت هستنديساء از اهل بكث يحد
امبر آنها را با يه پكچون  ،امبر هستنديت پيل بآن از يو فاطمه و حسن و حس يعل
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$﴿: ه را خواندين آيچادر پوشاند و ا yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh9$#﴾ و ،
  . ت قرار دادينگونه آنها را در اهل بيا

ن و فاطمه يو حسن و حس يامبر و عليت از همسران پياهل ب يمعنه كنيا: سوم
رقم آمد ألد بن ايث زيه در حدكشود چنان  يز شامل ميرا ن گرانيرود و د يفراتر م

زنانش از اهل : ت او هستند؟ گفتيامبر از اهل بيا زنان پيبه او گفته شد آ يه وقتك
آنها حرام قرار داده شده  يات براكه زكند يسانكت او ياهل ب يباشند، ول يت او ميب

ن يپس بنابرا. 1باشند يمعباس ل آل و يعقل آجعفر و ل آو  يل علآاست و آنها 
ه قرآن اهل يل آيامبر به دليشود، زنان پ يرا شامل م ياديت افراد زيمفهوم اهل ب

ت يساء اهل بكث يل حدين به دليو فاطمه و حسن و حس يو عل. ت او هستنديب
ل يعقل آرقم آل عباس بن عبدالمطلب و ألد بن ايث زيل حديامبر هستند، و به دليپ

ت هستند، يطالب از اهل ب يبن اب يطالب و آل عل يجعفر بن ابل آطالب و  يبن اب
. ت هستنديهاشم از اهل ب يه تمام بنكو بل ،باشند يامبر ميت پينها اهل بيپس همه ا

عه يرب: ه گفتكحارث بن عبدالمطلب العه بن يث عبدالمطلب بن ربيل حديبه دل
ن يبه خدا اگر اد نسوگ: حارث و عباس بن عبدالمطلب جمع شدند و گفتندالبن 

م يفرستاد يامبر ميش پيرا پ) ردندك يبه من و فضل بن عباس اشاره م(دو پسر بچه 
رد و ك ين صدقات مير و مسئول ايه آن دو را امكگفتند  يشان سخن ميو آنها با ا

بن  ين اثناء عليدر هم: د، گفتيرس يدادند و به خودشان م يآنگاه آنها به مردم م
ان گذاشتند، ين مطالب را با او در ميستاد و آنها همينار آنها اكطالب آمد و در  ياب
عه او را يند ربك يار را نمكن يامبر ايه پكد، سوگند به خدا ينكن نيچن: گفت يعل
ن را يا يورز يسوگند به خدا چون نسبت به ما حسادت م: نار زد و گفتك
  .ميردكادت ناما ما به تو حس يامبر شديه داماد پكسوگند به خدا  ،ييگو يم

_____________________________ 
 .2408 , كتاب فضائل الصحابة حديثمسلم −١
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. ديشكش دراز يبه پهلو يد، آنها رفتند و عليپس آن دو را بفرست: گفت يعل
حجره رفتند و  ينماز ظهر را خواند آنها قبل از او به سو ص امبريپ يوقت: ديگو يم
سپس . ما را گرفت يها امبر آمد و گوشيه پكم تا آن ينار حجره نشستكد ما يگو يم

م و او در آن يد، سپس او وارد شد و ما نزد او رفتييبگو دينك يآنچه را پنهان م: گفت
ه حرف كخواست  يگرياز ما از د يكد هر يگو يم. ش بودحنب بنت جيش زيروز پ

شتر احسان يامبر تو از همه مردم بيپ يا: از ما حرف زد و گفت يكيبزند سپس 
م و يا دهيبه سن بلوغ رس كنيو ما ا يينما يم يدگيشاوندان رسيو به خو ينك يم

گر مردم آن را يو ما همانند د ير قرار دهين صدقات امياز ا يه ما را بر بخشكم يا آمده
امبر تا يپ: برسد گفت يزيگر مردم چيم تا به ما هم چون دينك يم يآور ت جمعيبرا
نب از پشت پرده يو ز. مييم با او سخن بگويه خواستكت ماند تا آن كسا يطوالن يمدت

سته يات شاكصدقه و ز: سپس فرمود: ديگو يم. دييبا او سخن نگو هكرد كبه ما اشاره 
  .1مردم است يها كرا چريست زيل محمد نآ

رده است چون كرا از آنها دور  يديه خداوند پلكد يگو يه نميآ: چهارم
ن اراده يدوست دارد، و ا يعنياست  يارادة شرع ينجا به معنيخواستن خدا در ا

را از شما دور  يديه پلكخدا دوست دارد  يعنين ينابراباست،  يرير از اراده تقديغ
و  ين و عليرا از فاطمه و حسن و حس يديه خداوند پلكست ين يديسازد، و ترد
 يرده است، ولكل عباس دور ل و آل جعفر و آيو آل عق ص امبريهمسران پ

ساء آمده كث ين در حدياست، به خاطر ا ياراده شرع ،هين آيمنظور از اراده در ا
ت من هستند ينها اهل بيا ايبار خدا: امبر آنها را با چادر پوشاند گفتيپ يه وقتك

_____________________________ 
و متامى  است ص, وربيعة بن احلارث بن عبداملطلب بن هاشم بن عم النبي 1072, كتاب الزكاة حديث مسلم −١

 .بني هاشم از آل بيت هستند
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امبر يرده است چرا پكرا دور  يديپس اگر خدا از آنها پل. 1نكرا از آنها دور  يديپل
  ! ن؟كرا از آنها دور  يديا پليه خداكند ك يدعا م

ه كمانند آن  ،تاس يشرع يا ن اراده ارادهيا كه است يليدل ص امبريپ يعادو 

ß‰ƒ﴿: ديفرما يخداوند متعال م Ìãƒ ª!$# t⎦Îi⎫t7ãŠÏ9 öΝä3s9 öΝà6tƒ Ï‰öη tƒ uρ z⎯oΨ ß™ z⎯ƒ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ öΝà6Î= ö6 s% 

z>θçG tƒ uρ öΝä3ø‹n= tæ 3 ª!$#uρ íΟŠÎ= tæ ÒΟŠÅ3ym ∩⊄∉∪ ª!$#uρ ß‰ƒÌãƒ β r& z>θ çG tƒ öΝà6ø‹n= tæ ß‰ƒ Ìãƒ uρ š⎥⎪Ï%©!$# 

tβθ ãèÎ7−G tƒ ÏN≡uθ pκ¤¶9$# β r& (#θ è=ŠÏÿsC ¸ξ øŠtΒ $ VϑŠ Ïàtã ∩⊄∠∪ ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# β r& y#Ïesƒä† öΝä3Ψ tã 4 t,Î= äzuρ ß⎯≈ |¡ΡM}$# 

$ Z‹Ïè |Ê﴾N )28ـ 26: النساء.(  
براى ) هاى خوشبختى و سعادت را با اين دستورها، راه(خواهد  خداوند مى«

ند و خداو. پيشينيان رهبرى كندانبياء و ) صحيح(شما آشكار سازد، و به سنتهاى 
، اما آنها )و از آلودگى پاك نمايد(خواهد شما را ببخشد  خدا مى. دانا و حكيم است

ى با احكام(واهد خ ميخدا  خواهند شما بكلى منحرف شويد كه پيرو شهواتند، مى
و در ( ؛و انسان، ضعيف آفريده شده ؛كار را بر شما سبك كند) كه تشريع كرده

  .»)برابر طوفان غرايز، مقاومت او كم است
 ييها ها و خواست رد، ارادهكر كه خداوند ذك ييها ها و اراده ن خواستنيهمه ا

ه كخواهد  يند، و مكار را بر همه مردم آسان كخواهد  يهستند، خداوند م يشرع
من هستند و ؤمردم م يبعض ؟اند ردهكا همه مردم توبه يآ يول. نندكهمه مردم توبه 

: ديفرما يخداوند متعال مرفته است، يرا نپذافر، و خداوند توبه همه مردم ك يبعض
﴿uθ èδ “Ï% ©!$# ö/ä3s)n= s{ ö/ä3ΖÏϑ sù ÖÏù% Ÿ2 /ä3ΖÏΒ uρ Ö⎯ÏΒ ÷σ•Β 4 ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? îÅÁ t/﴾N )2: التغابن.(  

او است كه شما را آفريد، گروهي از شما كافريد و گروهي مؤمن، و خداوند «
  .»دهيد بيناست نسبت به آنچه انجام مي

_____________________________ 
 .3787 , كتاب املناقب, باب مناقب أهل بيت النبي حديثترمذی −١
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ند كدور  يمنؤس و از هر مكهر  را از يديخواهد پل يخداوند متعال م: پنجم
واند از خواهد نماز بخ  يم يه وقتكبه مسلمان فرمان داده  ص امبرين پيبنابرا
y7﴿: ديفرما يند، و خداوند متعال مكز يآلوده پره يجاها t/$ u‹ÏO uρ öÎdγ sÜsù﴾N )4: المدثر.(  
  .»و لباست را پاك كن«

  . رده استكردن در زمان جنابت امر كوء و غسل و به وض
 يسانكه كست بلين ن نيو فاطمه و حسن و حس ير مخصوص عليتطه: ششم

 õ‹è{ ô⎯ÏΒ﴿: ديفرما يه خداوند متعال مكاند چنان  ر قرار گرفتهيگر هم مورد تطهيد

öΝÏλÎ;≡uθ øΒ r& Zπ s% y‰|¹ öΝèδãÎdγ sÜè? ΝÍκ Ïj.t“ è?uρ $ pκÍ5 Èe≅ |¹uρ öΝÎγ ø‹n= tæ ( ¨β Î) y7 s?4θ n= |¹ Ö⎯s3y™ öΝçλ°; 3 ª!$#uρ ìì‹Ïϑ y™ 

íΟŠÎ= tæ﴾N )103: التوبه.(  
بگير، تا بوسيله آن، آنها را ) بعنوان زكات(اى  از اموال آنها صدقه )اى پيامبر(«

كه دعاى  ؛به آنها دعا كن) به هنگام گرفتن زكات،(و ! پاك سازى و پرورش دهى
  .»وا و داناستو خداوند شن ؛تو، مايه آرامش آنهاست

$﴿: ديفرما يو م pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ #sŒÎ) óΟçFôϑ è% ’n< Î) Íο4θ n= ¢Á9$# (#θ è= Å¡øî $$ sù öΝä3yδθ ã_ãρ 

öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ ’ n< Î) È,Ïù#tyϑ ø9$# (#θ ßs|¡øΒ $#uρ öΝä3Å™ρ â™ãÎ/ öΝà6n= ã_ö‘ r&uρ ’ n<Î) È⎦÷⎫t6 ÷è s3ø9$# 4 β Î)uρ öΝçGΖä. $ Y6 ãΖã_ 

(#ρ ã£γ ©Û$$ sù 4 βÎ)uρ ΝçGΨä. #©yÌó£Δ ÷ρ r& 4’ n?tã @xy™ ÷ρ r& u™!% ỳ Ó‰tnr& Νä3ΨÏiΒ z⎯ÏiΒ ÅÝÍ← !$ tóø9$# ÷ρ r& ãΜ çG ó¡yϑ≈ s9 u™!$ |¡Ï iΨ9$# 

öΝn= sù (#ρ ß‰ÅgrB [™!$ tΒ (#θßϑ £ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè |¹ $ Y6 ÍhŠsÛ (#θ ßs|¡øΒ $$ sù öΝà6Ïδθ ã_âθ Î/ Νä3ƒ Ï‰÷ƒ r&uρ çμ÷Ψ ÏiΒ 4 $ tΒ ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# 

Ÿ≅ yèôfuŠÏ9 Νà6ø‹n= tæ ô⎯ÏiΒ 8l tym ⎯Å3≈ s9uρ ß‰ƒ Ìãƒ öΝä.tÎdγ sÜãŠÏ9 §ΝÏG ãŠÏ9uρ …çμ tG yϑ ÷èÏΡ öΝä3ø‹n= tæ öΝà6¯= yè s9 

šχρ ãä3ô±n@﴾N )6: المائده.(  
ايستيد، صورت و دستها  هنگامى كه به نماز مى! ايد اى كسانى كه ايمان آورده«

و اگر  بشوييد، زكهاى آنقوپاها را تا  خود را مسح كنيد وو سر ! را تا آرنج بشوييد
ا يكى از و اگر بيمار يا مسافر باشيد، ي)! و غسل كنيد(جنب باشيد، خود را بشوييد 
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و آميزش (، يا با آنان تماس گرفته )قضاى حاجت كرده(شما از محل پستى آمده 
و از ! ى تيمم كنيدنيابيد، با خاك پاك) براى غسل يا وضو(، و آب )ايد جنسى كرده

 ؛خواهد مشكلى براى شما ايجاد كند خداوند نمى! و دستها بكشيد آن، بر صورت

شايد شكر او را  ؛خواهد شما را پاك سازد و نعمتش را بر شما تمام نمايد بلكه مى
  .»بجا آوريد

øŒÎ) ãΝä3ŠÏe±tó﴿: ديفرما يو خداوند م ãƒ }̈ $ yè ‘Ζ9$# Zπ uΖtΒ r& çμ ÷ΨÏiΒ ãΑÍi”t∴ãƒ uρ Νä3ø‹n= tæ z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ 

Νä.tÎdγ sÜã‹Ïj9 ⎯Ïμ Î/ |=Ïδ õ‹ãƒ uρ ö/ä3Ζtã t“ ô_Í‘ Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# xÝÎ/÷zÏ9 uρ 4’ n?tã öΝà6Î/θ è= è% |M Îm7sWãƒ uρ ÏμÎ/ tΠ#y‰ø% F{$#﴾N 
  ).11: األنفال(

هنگامى را كه خواب سبكى كه مايه آرامش از ) دياد آوريبه  !مومنان يا(«
ايتان فرستاد، تا شما را با آن و آبى از آسمان بر ؛سوى خدا بود، شما را فراگرفت

و دلهايتان را محكم، و گامها را با  ؛و پليدى شيطان را از شما دور سازد ؛پاك كند
  .»آن استوار دارد

فه و يامبر خدا خليه بعد از پكند ك ين داللت نميبر ا يديردن پلكدور : هفتم
ر ساخته است دو يرا از عل يديه خداوند پلكم ين داريقيه ما كن هستند، بليجانش

ن و فاطمه و ين حسن و حسيمنان او را دوست دارند، و همچنؤن همه ميو بنابرا
 ©É<̈Ζ9$#﴿: اند ده شدهين ناميامهات المؤمننها آن ينگونه هستند و بنابرايامبر ايهمسران پ

4’ n< ÷ρ r& š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ ô⎯ÏΒ öΝÍκÅ¦àΡr& ( ÿ…çμ ã_≡uρ ø— r&uρ öΝåκçJ≈ yγ ¨Β é& 3 (#θ ä9'ρ é&uρ ÏΘ% tnö‘ F{$# öΝåκÝÕ÷è t/ 4† n< ÷ρ r& 

<Ù ÷èt7Î/ ’ Îû É=≈ tFÅ2 «!$# z⎯ÏΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# t⎦⎪ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$#uρ Hω Î) βr& (#þθ è= yèøs? #’ n< Î) Νä3Í← !$ uŠÏ9÷ρ r& $ ]ùρ ã÷è ¨Β 4 

šχ% Ÿ2 y7 Ï9≡sŒ ’Îû É=≈ tG Å6ø9$# #Y‘θäÜó¡tΒ﴾N )6: األحزاب.(  
و همسران او مادران آنها  ؛ر استپيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارت«

و خويشاوندان نسبت به يكديگر از مؤمنان و  ؛شوند محسوب مى) مؤمنان(



 

 ٢٣٦

ƒí‰bnÛa@åß@òjÔy@@ 236

مهاجران در آنچه خدا مقرر داشته اولى هستند، مگر اينكه بخواهيد نسبت به 
اين حكم در كتاب  ؛)و سهمى از اموال خود را به آنها بدهيد(دوستانتان نيكى كنيد 

  .»است نوشته شده) الهى(
رده است و كدور  ص امبريرا از همه اصحاب پ يدين خداوند پليو همچن

ن اصحاب را ين مسلمي، و بنابرا1ميردكان يه در گذشته بكاست  ياتيل آن آيدل
ز بر امامت يند و نك ياز آنها بر عصمت داللت نم يديردن پلكدوست دارند، و دور 

  .ندارد يداللت
  
  ت يت واليآ -3

$﴿ :ديفرما يخداوند متعال م uΚ ¯ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9uρ ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθßϑ‹É)ãƒ 

nο4θ n= ¢Á9$# tβθè?÷σãƒ uρ nο4θ x.¨“9$# öΝèδuρ tβθãè Ï.≡u‘﴾) .55: المائده.(  
شما، تنها خداست و پيامبر او و آنها كه ايمان و دوست سرپرست و ولى «
 مراد از( دهند دارند، و در حال ركوع، زكات مى برپا مى همانها كه نماز را ؛اند آورده
اند  وخاضع  خاشع  كه حالي نماز را در: يعني. خداست  براي  و خضوع  خشوع: ركوع

  برتري  و برآنان  بر فقرا تكبر نورزيده  كه  را در حالي  و زكات ،دارند برپا مي
  .»)اند فروتن  پيوسته  ايشان  پردازند پس جويند، مي نمي

وع كه او در نماز در حال ركاند  ردهكان يب  ياز عل يثيه حدين آير ايدر تفس
ات كه زكاند  خواست و گفته يآمد و صدقه م يرين هنگام فقيبود، و در ا

 يدست عله در كرا  ير انگشتريرد و فقكدستش را دراز  يخواست آنگاه عل يم
 uΚ̄ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9uρ ª!$# …ã&è!θß™u‘uρ$﴿: هكرد كه نازل يو خداوند آ گرفت،  يبود از دست عل

_____________________________ 
 .مراجعه كنيد 149فه اثناعرشی ص  حتبرای تفصيل بيشرت به خمترص −١
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t⎦⎪Ï% ©!$#uρ (#θãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ßϑ‹É)ãƒ nο4θ n= ¢Á9$# tβθ è?÷σãƒ uρ nο4θ x.¨“9$# öΝèδuρ tβθãè Ï.≡u‘﴾ .جز  يسكند يگو يم
  .باشد يفه مياست و او خل يول يات نداده است پس علكوع زكدر حال ر يعل

  : پاسخ به استدالل آنها
وع كدر حال ر يه علكست يندارد، و ثابت ن يحياستان سند صحن ديا اوالً

نند كش يرا ستا ين داستان عليخواهند با ا يرده باشد، آنها مكانگشترش را صدقه 
 &ô‰s% yxn=øùr﴿: ديفرما ينند، چون خداوند متعال مك يقت آنها او را مذمت مياما در حق

tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9$# ∩⊇∪ t⎦⎪Ï%©!$# öΝèδ ’Îû öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθãè Ï±≈ yz﴾N )2ـ 1: المؤمنون.(  
  .»آنها كه در نمازشان خشوع دارند مؤمنان رستگار شدند«

  .1ندك ينماز انسان را به خودش مشغول م: فرمود ص امبريو پ
م يپسند يانشان است ميشوايه از سران خاشعان و پك  يعل يپس چگونه برا

ظر بماند تا نمازش تمام شود توانست منت ينم يا عليه در حال نماز صدقه بدهد، آك
ه انسان كن است يا يتوانست، و اول يه او مكاست  يعيو سپس صدقه بدهد؟ طب

را  ييارهاكن يتواند در نمازش خشوع و خضوع داشته باشد، و چن يه مك ييتا جا
  . بعد از نماز بگذارد يبرا

 ،هدخودش آن را ببرد و بد. ات دهندكد زيه باكن است يات اكاصل در ز: دوم
ه كن يدام بهتر است اكبه نظر شما . ديايات بكنده زيه منتظر باشد تا جوكنينه ا

ات مالت كو ز ينيات بنش ه در خانهكنيا اي ،يات خود بشتابكخودت به پرداختن ز
ات را كات را بزنند و آنگاه ز ان در خانهينوايتا ب يش خودت باشد و منتظر بمانيپ

  . ل بهتر استوة اويه شكست يد ني؟ ترديبپرداز

_____________________________ 
 .538 , كتاب املساجد, حديثمسلم ,1199 , كتاب العمل يف الصالة, باب ما ينهى عن الكالم حديثبخاری −١



 

 ٢٣٨

ƒí‰bnÛa@åß@òjÔy@@ 238

زره را به  يكن فقط ير بود، بنابرايفق ص امبريدر زمان پ يه علكنيا: سوم
و  ر بود،يه بدهد، و فقيه به عنوان مهركنداشت  يه فاطمه داد، و ماليعنوان مهر

ات بر او واجب كز ص امبريواجب نبود و در دوران پ يمانند عل يسكات بر كز
  . نبود

ن يش نشده است، و اگر چنيوع ستاكحال ر ات دركن دادن زيدر ا: چهارم
و  ،گرفت يش قرار ميداد مورد ستا يات مكوع زكه در حال رك يبود هر انسان يم

وع كه در حال ركرا  يسكبود، چون خداوند  يوع سنّت مكات در حال ركدادن ز
ات را در حال كه انسان زكشد  ين ميپس سنت ا ،دهد ستوده است يات را مكز
  . ن نگفته استيس چنكچ يهوع بدهد، و كر

آن  ير از ادايرد، و بر پاداشتن نماز غكان يخداوند بر پاداشتن نماز را ب: پنجم
ه كن است يد ايگو يه عبداهللا بن عباس مكه بر پاداشتن نماز چنان كاست، چون 

وع كامل و با ركبا طهارت  يعنيامبر خوانده است، يه پكهمان گونه بخواند  نماز را
ان ينماز را ب يوقتند بر پاداشتن نماز، يگو ين را ميا ،يت، و با فروتنو سجده درس

رار كان اقامه نماز تيوع را بعد از بكچگونه ر) عونكهم راو(د يگو يرد پس چرا مك
 يبرا يفروتن يوع در آخر به معنكر ركه ذكست ين يدين ترديند؟ بنابراك يم

$tΑ﴿: ديرماف يم ؛ ه خداوند متعال دربارة داودكخداست، چنان  s% ô‰s)s9 y7 yϑ n= sß 

ÉΑ#xσÝ¡Î0 y7 ÏG yf÷è tΡ 4’ n< Î) ⎯Ïμ Å_$ yè ÏΡ ( ¨βÎ)uρ #ZÏVx. z⎯ÏiΒ Ï™!$ sÜn= èƒø: $# ‘Éó ö6 u‹s9 öΝåκÝÕ÷è t/ 4’ n?tã CÙ ÷è t/ ω Î) t⎦⎪Ï% ©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9$# ×≅‹Î= s% uρ $ ¨Β öΝèδ 3 £⎯sßuρ ßŠ…ãρ#yŠ $ yϑ ¯Ρr& çμ≈̈Ψ tG sù txøó tG ó™ $$ sù …çμ −/u‘ §yzuρ 

$ YèÏ.#u‘ z>$ tΡr&uρ﴾N )24: ص.(  
افزودن آن به  يش تو برايگانه مياو با درخواست  مسلماً) داود گفت(«

ه با ك يسانكزگاران و ياز آم ياريبس اصالً. دارد يخود، به تو ستم روا م يها شيم
 ه واقعاًكان نآدارند، مگر  يگر ستم روا ميار دارند، نسبت به همدكگر سر و يديك
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. هستند كم و اندكار يهم بس يسانكن يچن ينند ولك يسته ميشا يارهاكمؤمنند و 
 م پس از پروردگارش آمرزش خواست و بهيا ه ما او را آزمودهكداود گمان برد 

  .»ردكسجده افتاد و توبه 

خدا، خداوند  يو خضوع او برا يداود به سجده افتاد اما به خاطر فروتن
(sŒÎ#﴿: ديفرما يه خداوند متعال مكاً، و چنان عكد رايگو يم uρ Ÿ≅‹Ï% ÞΟçλm; (#θãèx.ö‘ $# Ÿω 

šχθãèx.ötƒ﴾N )48: المرسالت.(  
 يد فروتنيشو يم فرمان الهيد و تسلينك يشود فروتن يبه آنها گفته م يو وقت«
  .»ندينما ينم

≈ÞΟtƒöyϑ﴿: ديگو يم ميدرباره مرن يو همچن tƒ © ÉLãΨ ø%$# Å7În/ tÏ9 “ Ï‰ß∨ ó™$# uρ © Éëx. ö‘ $#uρ yìtΒ 

š⎥⎫ÏèÏ.≡§9 $#﴾N )43: آل عمران.(  
شه خاشعانه به اطاعت و عبادت پروردگارت مشغول شو و در يم هميمر يا«

  .»نك يخضوع و فروتن يبرابر امر اله
ن يشه مشغول عبادت بود و نماز جماعت بر او واجب نبود بنابرايم هميمر

ات را در حال كه انسان زكمستحب است ه كست ين نيه اين آيمنظور خداوند در ا
  . وع بپردازدكر

ن است يد ايگو يرش مير در تفسيه ابن جركه چنان ين آيسبب نزول ا: ششم
رفتند، و   ردند نزد عباده بن صامتكانت يخ ص امبرينقاع به پيق يبن يقتوه ك

 يو دشمنرد و با آنها مخالفت ك كه با آنها باشد اما او آنها را تركاز او خواستند 
: ردكه را نازل ين آيگرفت آنگاه خداوند ا يامبرش را به دوستيد و خدا و پيورز
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﴿$ uΚ ¯ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9uρ ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθßϑ‹É)ãƒ nο4θ n= ¢Á9$# tβθ è?÷σãƒ uρ nο4θ x.¨“9$# öΝèδ uρ 

tβθ ãèÏ.≡u‘﴾N )1)55: المائده.  
شما، تنها خداست و پيامبر او و آنها كه ايمان و دوست سرپرست و ولى «
 مراد از( دهند دارند، و در حال ركوع، زكات مى همانها كه نماز را برپا مى ؛اند آورده
اند  وخاضع  خاشع  كه حالي نماز را در: يعني. خداست  براي  و خضوع  خشوع: ركوع

  برتري  و برآنان  يدهبر فقرا تكبر نورز  كه  را در حالي  و زكات ،دارند برپا مي
  .»)اند فروتن  پيوسته  ايشان  پردازند پس جويند، مي نمي
ن ين در اول ايخدا فروتن هستند، و بنابرا يشان برايارهاكآنها در همه  يعني

$﴿: ديفرما يات خداوند ميآ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ Ÿω (#ρ ä‹Ï‚−G s? yŠθ åκu ø9$# #“t≈ |Á ¨Ζ9$#uρ u™!$ u‹Ï9÷ρ r& ¢ 

öΝåκÝÕ÷è t/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷èt/ 4 ⎯tΒ uρ Νçλ°; uθ tG tƒ öΝä3ΖÏiΒ …çμ ¯ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰ôγ tƒ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫Ïϑ Î=≈©à9$#﴾N 
  ).51: المائده(

گاه  و دوست و تكيه(يهود و نصارى را ولى ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده«
و كسانى كه از شما با آنان دوستى  ؛ندآنها اولياى يكديگر! انتخاب نكنيد) خود،

  .»كند خداوند، جمعيت ستمكار را هدايت نمى ؛كنند، از آنها هستند
 يداشت، و وقت ينقاع دوستيق ينه او با بكسلول، چون ن بابي عبداهللا بن  يعني

رد و ك يبن سلول با آنها دوست يدشمن شدند عبداهللا بن اب ص امبرينقاع با پيق يبن
آنها  يرفت و برا ص امبريش پيستاد، و پينارشان اكرد و در ك ياريآنها را 

رد، ك كجست و آنها را تر يزارياز آنها ب  رد، اما عباده بن صامتكسفارش 
 &pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u™ Ÿω (#ρä‹Ï‚−Gs? yŠθåκuø9$# #“t≈|Á̈Ζ9$#uρ u™!$u‹Ï9÷ρr$﴿: ردكه نازل ين خداوند آيبنابرا

¢ öΝåκÝÕ÷è t/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷èt/ 4 ⎯tΒ uρ Νçλ°; uθ tG tƒ öΝä3ΖÏiΒ …çμ ¯ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 β̈Î) ©!$# Ÿω “Ï‰ôγ tƒ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$#﴾N 

_____________________________ 
 .6/178تفسري طربی  −١
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ه عباده بن صامت و هر كسپس بعد از آن خداوند صفت مؤمنان را  ).51: المائده(
$﴿: رد و فرمودكان يباشند ب يند مك يروياز او پ يسك uΚ ¯ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9uρ ª!$# …ã&è!θß™u‘uρ t⎦⎪Ï%©!$#uρ 

(#θ ãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθßϑ‹É)ãƒ nο4θ n= ¢Á9$# tβθ è?÷σãƒ uρ nο4θ x.¨“9$# öΝèδuρ tβθãè Ï.≡u‘﴾N )ه ين آيپس ا. )55: المائده
  .نازل شده است  دربارة عباده بن صامت

نند توا يه مين دوستداران معاويند، بنابراكب يين ادعايتواند چن يس مكهر : هفتم
ه كن ارائه بدهند چنان يدروغ يثيه نازل شده و حديه درباره معاوين آيند ايبگو
 يكتوانند  ينند، و دوستداران عثمان مك يت ميروا ين از عليدروغ يثيگران حديد

  . ند دربارة عثمان نازل شده استياورند و بگوين بيث دروغيحد
از هم بر خالفت و نازل شده باشد ب يه درباره عليه آكنيبه فرض ا: هشتم

د يه ما باكند ك ين داللت ميه بر اكند، و بلك يداللت نم ص امبريبعد از پ ينيجانش
  . ميدار يرا دوست م  م، و ما اويطالب را دوست بدار يبن اب يعل

ه كم يريپذ يما م  نفر است، گرچه يك يلمه جمع آمده، و علكه با يآ: نهم
ن ياما اصل ا ،منظور از آن واحد باشدد و يايلمه به صورت جمع بكن است كمم

ه كمگر آن  ،د منظور از آن جمع استيايلمه به صورت جمع بكه هر گاه كاست 
  . وجود ندارد يا نهينجا قريباشد و در ا يا نهيقر

$﴿ه يدر آ: نديگو يعه ميش: دهم uΚ ¯ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9uρ ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ (#θãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï% ©!$# 

tβθ ßϑ‹É)ãƒ nο4θ n= ¢Á9$# tβθ è?÷σãƒ uρ nο4θ x.¨“9$# öΝèδ uρ tβθ ãèÏ.≡u‘﴾N )انما حرف حصر است . )55: المائده
ر و عمر و كمنظورشان ابوب(اند  فه بودهيخل يش از عليه پك يسانكن خالفت يبنابرا

  . باطل است) عثمان است
 نازل نشده است، و به فرض  يه دربارة علين آيه اكم يردكه ما ثابت كاول 

ر و عمر و عثمان را باطل قرار كه انما حرف حصر است و خالفت ابوبكآن 
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بن  ين و عليحصر باشد خالفت حسن و حس يه براك ين وقتيپس همچن ،دهد يم
  . دهد يره را باطل قرار مين و محمد باقر و جعفر و غيحس

  ث منزلت يحد -4
نه را نداد، و يس اجازه ماندن در مدكچ يرفت و به ه كبه غزوه تبو ص امبريپ

  . ردندكت نكماندند و در جنگ شر ينه باقيفقط شش گروه از مردم در مد
  .نه بماننديه در مدكبه آنها دستور داد  ص امبريه پك يسانك :گروه اول
ناها و فقرا و يماران و بزرگساالن و نابيل بيور از قبافراد معذ :گروه دوم

  . امثالشان
  .زنان :گروه سوم

  . انكودك :گروه چهارم
ن يردند و در اك يچيامبر سرپيردند و از دستور پك يه نافرمانكآنان  :گروه پنجم

ع و هالل يربالو مراره بن  كعب بن مالكه عبارت بودند از كردند كت نكجنگ شر
  . گريه و هفت نفر ديبن ام

   .منافقان :گروه ششم
و  از گروه اول بود  يردند و علكت نكشر كن شش گروه در غزوة تبويا
نند، يشنه بنيه در مدكبود  هبه آنها دستور داد ص امبريه پكبودند  يسانكآنها 

را  يچون عل ص امبريپ: نه مانده است گفتنديدر مد يه علكدند يد يمنافقان وقت
  .1نه گذاشته استيدوست نداشته او را در مد

_____________________________ 
 .17/347خمترص تاريخ ابن عساكر  −١
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د رون رفته بوينه بيه از مدكامبر يد و او به دنبال پيرس  ين سخن به عليا
ه يگر  ه اوكآمده است  يتيرد و خودش را به او رساند، و در رواكت كحر
  ! ؟يگذار يان مكودكان زنان و يا مرا در ميامبر خدا آيپ يا: و گفت 1ردك يم

من چون هارون  يه براك يا دوست نداريآ: رد و گفتك ييامبر او را دلجويپ
  .2ستين يامبريه بعد از من پكجز آن  ىباش ينسبت به موس

من چون هارون  يبراه ك يا دوست نداريامبر فرمود آيه پكنيا: نديوگ ميعه يش
ن يجانش ص امبريبعد از پ  يه علكنياست بر ا يلي، دليباش ينسبت به موس

ن او بود، يعاد پروردگارش رفت هارون جانشيم يبرا يوقت ياوست، چون موس
ل باطل ينها به چند دلن او است، اما استدالل آيجانش ص امبريبعد از پ يپس عل
  . است

سال قبل از  يكه هارون كنبوده است بل ين موسيه هارون جانشكنيا :اول
  .3كرده استوفات  يموس

ر در شهر كبه همراه لشدار پروردگارش رفت هارون يد يبرا يموس يوقت: دوم
 يباق ير با علكاز لش يسكچ يرفتند، اما ه ياز مردم با موس يماند و فقط بعض

ن يرده بودند، بنابراك يچيسرپ ص امبريه از فرمان خدا و پك يسانكجز نماند 
  . ندك ياو و هارون فرق م ينيجانش

رد و كت ياكآمد و ش يند چون علكرا آرام  يدل علخواست  يامبر ميپ :سوم
امبر يآمد پ يعل ين وقتيگفت، بنابرا يبه او نم ين سخنيامبر چنيآمد پ ينم ياگر عل

_____________________________ 
 .17/345خمترص تاريخ ابن عساكر  −١
, بدون تفضيل بهو مسلم كتاب فضائل الصحا , 3706 عيل حديث  , كتاب فضائل الصحابة, باب مناقببخاری −٢

 .قصه
 .1/297 ةوالنهاي ة, البداي1/304الطربی  −٣
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ست و من تو را به خاطر آن يند نيگو يه منافقان مكه آن طور ك ح دادياو توض يبرا
 يبرا يوقت يه موسك يدان يا ميآ ،ام نه نگذاشتهيدر مد داشته باشمه از تو خشم ك
گاه ين از جايدار پروردگارش رفت هارون را در شهر گذاشت و با خود نبرد و ايد

ام و تو را در  رون رفتهيبجهاد  يمن برا ين وقتيپس همچناهد، ك يو مقام هارون نم
ر از يگر غيد يسكن اگر ياهد، بنابراك يگاه تو نمين از مقام و جايام ا نه گذاشتهيمد
 ص امبريه پكد نبود يرد بعك يت را مياكن شيآمد و هم يامبر ميبود و نزد پ يم يعل
فقط گذاشت  ينه ميامبر در مديه پك يانيان واليد، و از مين سخن را به او بگويهم
ان كودكگران را فقط با زنان و يه دكآن بود  يو آن هم برارد كت ياكش يلع
ر را با كامبر همه لشيداد و پ يه بودند قرار مك ير مردانيه آنها را امكگذاشت بل ينم

به  ،ست و منافقان حرف زدنديبا نيا زيه گوكد يد يوقت ين عليبرد، بنابرا يخود نم
گذاشته نه يل او را در مديه به چه دلكا شد يرد و از او جوكت كامبر حريدنبال پ

ه تو را دوست ندارم، و كست ين نيلش ايه دلكح داد يتوض ص امبرياست، آنگاه پ
هارون را گذاشت  يه موسكه همان طور كنند، بلك يه منافقان ادعا مكست يچنان ن

  .گذارم ين خود ميام جانش ان خانوادهيمن تو را در م
 ين خود برايرا به عنوان جانش ين جنگ علير اد ص امبريه پكنيا :چهارم
ن ياش جانش ان اهل و خانوادهيه او را در مكبل ،ردكن نيينه تعيدر مد ييفرمانروا

ه كاند  ره گفتهيو غ 2ريثكو ابن  1ريره نگاران مانند ابن جريه سكخود نمود، چنان 
  . دطالب نبو يبن اب ين غزوه محمد بن مسلمه بود و علينه در ايمد يوال

م و ياو بدان يبرا يلتينه فضيرا در مد يم ماندن عليتوان يچگونه م :پنجم
ن او باشد، يجانش يه علكرون برود مگر آن يبامبر يه پكست يسته نيه شاكم ييبگو

_____________________________ 
 .ی مدينه سباع بن عرفطه بوده استگويد وال ولی طربی می 2/368تاريخ طربی  −١
 .5/7البداية و النهايه  −٢
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م و يا دهيا ما فهميرود آ يامبر ميند و به دنبال پك يه ميه گركم ينيب يرا م يسپس عل
 يبود عل يلت ميفض يكنه يرا در مد يمبر علايده است؟ اگر گذاشتن پينفهم يعل

د به يرود او با يرون ميامبر وقت بيه پكدانست  يافتاد و م يامبر راه نميبه دنبال پ

  . بماند ياش باق فهيعنوان خل
نه ين خود در مديرا هم به عنوان جانش ير از عليگر غيد يسانكامبر يپ :ششم

من بود و در يدر  يالوداع رفت و عل امبر به حجهيپ كگذاشت، بعد از غزوه تبو يم
  .نه نبوديمد

ر و كامبر ابوبيم پييگو يه داده است ميرا به هارون تشب يعل ص امبريه پكنياما ا
ه يقض يه داده است، در جنگ بدر وقتيبزرگتر از هارون تشب يسانكعمر را به 

امبر يه پك ن بودير اكرد و نظر ابوبكر مشوره كبا ابوب ص امبريش آمد و پيران پياس
 ص امبريه پكن بود يو نظر عمر ا. ه بدهنديشان فديآنها را ببخشد و قومشان برا

: ه گفتك يم هستيتو همانند ابراه: ر گفتكبه ابوب ص امبريشد، آنگاه پكآنها را ب
﴿Éb> u‘ £⎯åκ̈ΞÎ) z⎯ù= n= ôÊ r& #ZÏVx. z⎯ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# ( ⎯yϑ sù ©Í_ yèÎ6 s? …çμ ¯ΡÎ* sù ©Íh_ ÏΒ ( ô⎯tΒ uρ ’ ÎΤ$ |Á tã y7 ¯ΡÎ* sù Ö‘θ àxî 

ÒΟ‹Ïm§‘﴾N )36: إبراهيم.(  
ه از من كاند پس هر  از مردم را گمراه ساخته ياريها بس ن بتيا !پروردگارا«

  .»يندة مهربانيند تو بخشاك يس از من نافرمانكند، او از من است، و هر ك يرويپ
 ?βÎ) öΝåκö5Éj‹yèè? öΝåκ̈ΞÎ*sù x8ßŠ$t6Ïã ( βÎ)uρ öÏøós﴿: ه گفتكاست  يسيو مثال تو چون مثال ع

öΝßγ s9 y7 ¯ΡÎ* sù |MΡr& â“ƒ Í•yèø9$# ÞΟŠÅ3ptø: $#﴾N )118: المائده.(  
و قادر به فرار از . (اگر آنها را مجازات كنى، بندگان تواند) با اين حال،(«

نه كيفر تو نشانه ! (و اگر آنان را ببخشى، توانا و حكيمى ؛)مجازات تو نيستند
  .»!)نه بخشش تو نشانه ضعفحكمتى است، و  بى
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: ه گفتكعمر مثال تو چون مثال نوح است ى ا: رد و گفتكسپس رو به عمر 
﴿tΑ$ s% uρ Óyθ çΡ Éb> §‘ Ÿω ö‘ x‹s? ’n?tã ÇÚö‘ F{$# z⎯ÏΒ t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$# #·‘$ −ƒ yŠ﴾N )26: نوح.(  
  .»هيچ يك از كافران را روي زمين باقي مگذار! پروردگارا: گفت ؛نوح «

$^š﴿: ه گفتكاست  يمثال موس و مثال تو چون s% uρ 4©y›θãΒ !$ uΖ−/u‘ š¨ΡÎ) |M øŠs?# u™ 

šχ öθ tãöÏù …çνV| tΒ uρ Zπ oΨƒÎ— Zω≡uθ øΒ r&uρ ’ Îû Íο4θ uŠysø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ uΖ−/u‘ (#θ = ÅÒã‹Ï9 ⎯tã y7 Î=‹Î6 y™ ( $ uΖ−/u‘ ó§Ïϑ ôÛ$# 

#’ n?tã óΟÎγ Ï9≡uθ øΒ r& ÷Šß‰ô©$#uρ 4’n?tã óΟÎγ Î/θ è=è% Ÿξ sù (#θãΖÏΒ ÷σãƒ 4©®L ym (#ãρ ttƒ z>#x‹yè ø9$# tΛ⎧Ï9F{$#﴾N )88: يونس.(  
) سرشار(تو فرعون و اطرافيانش را زينت و اموالى ! پروردگارا«: موسى گفت«

! سازند از راه تو گمراه مى) بندگانت را(در نتيجه! اى، پروردگارا در زندگى دنيا داده
لهايشان را سخت و د) بجرم گناهانشان،(و ! اموالشان را نابود كن! پروردگارا

: موسى گفت» !اى كه ايمان نياورند تا عذاب دردناك را ببينند سنگين ساز، به گونه
در زندگى دنيا ) سرشار(تو فرعون و اطرافيانش را زينت و اموالى ! پروردگارا«

! پروردگارا! سازند از راه تو گمراه مى) بندگانت را(در نتيجه! اى، پروردگارا داده
دلهايشان را سخت و سنگين ساز، به ) بجرم گناهانشان،(و ! ابود كناموالشان را ن

  .»اى كه ايمان نياورند تا عذاب دردناك را ببينند گونه
 ‡ يو عمر را به نوح و موس ،ه داديتشب يسيع م وير را به ابراهكن ابوبيبنابرا

ها هستند  انن انسيبهتر ص امبريو بعد از پ ،امبران اولوالعزمينها از پيه داد، و ايتشب
 يامبر عليه دادن پيهم الصلوات و السالم برترند، پس تشبيو به مراتب از هارون عل

و  يو موس يسيم و عير و عمر را به ابراهكامبر ابوبيه دادن پياز تشب ،را به هارون
  . ستينوح بزرگتر و برتر ن
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   يالقرب يه ذويآ -5
y7﴿: ديفرما يخداوند متعال م Ï9≡sŒ “Ï% ©!$# çÅe³t6 ãƒ ª!$# çνyŠ$ t7Ïã t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è=Ïϑ tã uρ 

ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# 3 ≅ è% Hω ö/ä3è= t↔ó™ r& Ïμ ø‹n= tã #·ô_r& ω Î) nο¨Šuθ yϑ ø9$# ’Îû 4’ n1öà)ø9$# 3 ⎯tΒ uρ ô∃ÎtIø)tƒ Zπ uΖ|¡ym ÷ŠÌ“ ¯Ρ …çμ s9 

$ pκ Ïù $ ·Ζó¡ãm 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θàxî î‘θä3x©﴾N )23: الشورى.(  
 يدهد، بندگان يد ميه خداوند بندگان خود را بدان نوكست ا يزين همان چيا«

در برابر آن از شما پاداش و : اند، بگو ردهكسته يشا يارهاكو اند  مان آوردهيه اك
:  يعني( ديام مرا دوست داشته با يشاونديبه خاطر خوه كخواهم مگر آن  ينم يمزد
  كه  است  اي نسبي  و نزديكي  در قرابت  و دوستي  طلبم، مودت از شما مي  آنچه  بلكه
و شما وجود   من  ميان  را كه  و پيوندي  فقط صله  پس ،و شما وجود دارد  من  ميان

باشيد،   را در نظرداشته  كنيد و اگر فقط اين  را رعايت  دارد، در نظر آوريد و همان
  اين  دهيد كه مي  و اجازه  كرده  را خالي  و مردم  من  تازيد و ميان نمي  عجوالنه  بر من
م، يافزائ يعمل او م يكيانجام دهد بر ن يكيار نكس ك، هر ) برسانم  آنان  را به  دعوت
  .»رگذار استكآمرزگار ش خداوند
شاوندان او را دوست بدارند، و يه خوكدستور داد  ص امبريند پيگو يعه ميش
ل آه مراد ين آيدر ا) يقرب(لمه كه از كن اجماع دارند يند همه بر ايگو يم يبعض

ت ير روايد بن جبيح خود از سعيدر صح ين دروغ است بخاريمحمد است، و ا
≅y﴿در مورد : ه گفتكند ك يم è% Hω ö/ä3è= t↔ó™ r& Ïμ ø‹n= tã #·ô_r& ω Î) nο̈Šuθyϑø9$# ’Îû 4’n1öà)ø9$#﴾N ده يپرس

شاوندانم را دوست داشته يخوه كنيجز ا يعني: گفتم) ريبجد بن يسع(شد، من 
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چ يسوگند به خدا ه يردكشتاب : رد و گفتكعبداهللا بن عباس رو به من  1دباش
 يعني: دارد و گفت يه محمد با آنها نسبتكست مگر آن يش نيقر يها رهياز ت يا رهيت

  .2دينكت يه با شما دارم آن را رعاك يشاونديه خوكنيجز ا
  . ندك ين داللت ميند بر هميگو ين آنچه خداوند درباره خمس ميو همچن

þθ#)﴿: ديفرما يه مكچنان  ßϑ n= ÷æ$#uρ $yϑ̄Ρr& ΝçGôϑÏΨxî ⎯ÏiΒ &™ó©x« ¨βr'sù ¬! …çμ|¡çΗè~ ÉΑθß™§=Ï9uρ “Ï%Î!uρ 

4’ n1öà)ø9$# 4’yϑ≈ tG uŠø9$#uρ È⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ Ç∅ ö/$#uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# β Î) óΟçGΨä. ΝçGΨ tΒ#u™ «!$$ Î/ !$ tΒ uρ $ uΖø9t“Ρr& 4’ n?tã $ tΡÏ‰ö6 tã 

tΠöθ tƒ Èβ$s% öàø9$# tΠöθ tƒ ‘s)tG ø9$# Èβ$ yèôϑ yfø9$# 3 ª!$#uρ 4’ n?tã Èe≅ à2 &™ó©x« íƒ Ï‰s%﴾N )41: األنفال.(  
بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر، و «

است، اگر به خدا ) از آنها(القربى و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه  براى ذى
باايمان و (در روز جدايى حق از باطل، روز درگيرى دو گروه  و آنچه بر بنده خود

و خداوند بر هر چيزى  ؛ايد نازل كرديم، ايمان آورده) روز جنگ بدر) ( ايمان بى
  .»تواناست

امبرش يشاوندان و خداوند دربارة پيه گفت خوكشاوندان و بليو نگفت در خو
≅ö﴿: ديگو يم è% !$ tΒ ö/ä3è= t↔ó™ r& Ïμ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ 9ô_r& !$ tΒ uρ O$ tΡr& z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏÏk= s3tG çRùQ$# ∩∇∉∪﴾N )86: ص.(  

طلبم، و من  من براى دعوت نبوت هيچ پاداشى از شما نمى«: بگو!) اى پيامبر«
  .»!)سخنانم روشن و همراه با دليل است! (از متكلفين نيستم

امبر به آنها يه پكنند ك يطلبد، پس آنها چگونه ادعا م ينم يدامبر مزيپس پ
شاوندانم را دوست يه خوكنيخواهم و آن ا يمزد از شما م يكه فقط كد يگو يم

   !د؟يداشته باش
_____________________________ 

را ذكر كرده و آن را قطع كرده و سخن سعيد را به  اين حديث )ةملاذا اخرتت مذهب الشيع: (شنطاكی در كتابألا −١
 .84س نسبت داده است ص ابن عبا

  4818 , كتاب التفسري, سوره الشور, باب املودة يف القربى حديثبخاری −٢
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ه خدا آنها را ك يامبرانيه همه پكخواهد و بل يامبر مزد نميپ. ستين نيهرگز چن
  . فرستاده است از قوم خود مزد و پاداش نخواستند

$!﴿: ديگو ينوح به قومش م tΒ uρ öΝä3è= t↔ó™ r& Ïμ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_r& ( ÷β Î) y“Ìô_r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ 

t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$#﴾N )109: الشعراء.(  
اجر من تنها بر پروردگار  ؛طلبم من براى اين دعوت، هيچ مزدى از شما نمى«

  .»عالميان است
$!﴿: و هود به قومش گفت tΒ uρ öΝä3è= t↔ó™ r& Ïμ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_r& ( ÷βÎ) y“Ìô_r& ωÎ) 4’ n?tã Éb> u‘ 

t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$#﴾N )127: الشعراء.(  
اجر و پاداش  ؛طلبم من در برابر اين دعوت، هيچ اجر و پاداشى از شما نمى«

  .»من تنها بر پروردگار عالميان است
$!﴿: و صالح به قومش گفت tΒ uρ öΝä3è= t↔ó™ r& Ïμ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_r& ( ÷β Î) y“Ìô_r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ 

t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$#﴾N )145 :الشعراء.(  
اجر و پاداش  ؛طلبم من در برابر اين دعوت، هيچ اجر و پاداشى از شما نمى«

  .»من تنها بر پروردگار عالميان است
tΒ$!﴿: و لوط به قومش گفت uρ öΝ ä3è=t↔ó™ r& Ïμ ø‹n=tã ô⎯ ÏΒ @ô_r& ( ÷βÎ) y“ Ìô_r& ωÎ) 4’n? tã Éb>u‘ 

t⎦⎫Ïϑn=≈ yèø9 $#﴾N )164: الشعراء.(  
اجر و پاداش  ؛طلبم عوت، هيچ اجر و پاداشى از شما نمىمن در برابر اين د«

  .»من تنها بر پروردگار عالميان است
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$!﴿: ب گفتيو شع tΒ uρ öΝä3è= t↔ó™ r& Ïμ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_r& ( ÷β Î) y“Ìô_r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$#﴾N 
  ).180: الشعراء(

اجر و پاداش  ؛طلبم من در برابر اين دعوت، هيچ اجر و پاداشى از شما نمى«
  .»من تنها بر پروردگار عالميان است

 يگران اوليامبران برتر است، و به نخواستن مزد از دياز همه پ ص امبريو پ
yω﴿است، و مصداق  Î) nο¨Šuθ yϑ ø9$# ’Îû 4’ n1öà)ø9$#﴾N ن استيهم .  

 يعني ،ا استثناء منقطع استينجا استثناء متصل است، و يدر ا) إالَّ(لمه ك يو معن
 يم استثناء منقطع و به معنيردكر كنون ذكه اك يها هيل آين است و به دلكل يبه معن

 nο̈Šuθyϑø9$# ’Îû 4’n1öà)ø9$#﴾N (yωÎ﴿ يو معن. خواهد ينم يامبر هرگز پاداشيپ يعنياست، ) نكل(

شاوند يد، و من خويه با شما دارم مرا دوست بدارك يشاونديبه خاطر خو يعني
ش ياز قر ص امبريه پكت شده يم، و رواكند مردم را دعوت ياربگذ ،شما هستم
اگر او موفق و  كند،خدا دعوت  يه او را بگذارند تا مردم را به سوكخواست 

ه خون را كست ني يازيشتند آنها نكو اگر مردم او را  ،روز شد به نفع آنهاستيپ
وگرنه ت، خواس يمن ياش پاداش يشاونديامبر هرگز به خاطر خويرند، پس پيبگ
 يآن معن) يالقرب يف(د يوگ مي ياما وقت يالقرب يا لذوي يالقرب يلذ: گفت يم

است و در آن وقت  كيه مين آيه اكم يد بگوين بايو بعد از ا. ديآ يدرست در نم
  .نداشتند ين اصالً وجوديبود و حسن و حس كوچك يعل

شاوندان يخو ت حقوقيه به رعاك ياتيهمه آ: ديگو يه ميميخ االسالم ابن تيش
گفته شده و ) يقرب يذو(لمه كاند در آن  شاوندان خود انسان آمدهيا خويامبر و يپ
ه مزد كست يسته نيامبر شايپ ين برايگفته نشده است، و همچن 1)يالقرب يف(

ن يد، چون چنيشاوندانم را دوست بداريه خوكن است يد مزد من ايبخواهد و بگو
_____________________________ 

 .7/101 ة النبويةمنهاج السن −١
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ردن كمتهم  يعني ين سخنيو چن. ا استيان دنطالب يها ها و عادت از خصلت يزيچ
  . ص امبريپ

  

  :نيث ثقليحد -6
د يام اگر به آن چنگ بزن ان شما گذاشتهيز گران بها را در ميدو چ(: ثيحد

تاب خدا و عترت من كز يد شد و آن دو چيهرگز بعد از من گمراه نخواه
  .1)باشد يم

امبر چنگ بزند، يه عترت پد بيه مؤمن باكنند ك يث استدالل مين حديعه از ايش
امبر يبه عترت واجب است پس آنها بعد از پ كتمس يد وقتنيگو ين ميو بعد از ا

  . فه هستنديامر و خل يول
  : ن استدالليپاسخ به ا

ت شده يث بحث هست، و در مسلم رواين حديدر مورد صحت و ثبوت ا :اول
ت سفارش و ياهل بتاب خدا فرمان داد و در مورد كبه  كبه تمس ص امبريه پك

ان يح مسلم آمده بيه در صحكد بن ارقم يت زيه قبالً در رواكرد، چنان كه يتوص
در مورد اهل : رد و سپس گفتكق يتاب خدا تشوكبه  كامبر به تمسيه پكشد، 

امبر يه پك يزي، پس آن چ، و آنرا سه بار تكرار كردنمك يت من شما را سفارش ميب
ه كرد كت سفارش ياما در مورد اهل بخداست، تاب كآن فرمان داده  كبه تمس

  . ه خدا به آنها داده به آنان داده شودك يرند و حقوقيمورد مراعات قرار بگ
: در حجه الوداع گفت ص امبريه پكت شده يح مسلم از جابر روايو در صح

و  1د شديد هرگز گمراه نخواهيه اگر به آن چنگ بزنكام  گذشته يزيان شما چيدر م
_____________________________ 

نامطی است كه حديث أل, و يكی از راويان آن زيد ا3786 حديثمناقب اهل البيت  , كتاب املناقب, بابترمذی −١
 .رق زيادی دارد كه مهه ضعف دارنداو منكر است, و اين حديث ط
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د يبجو كه اگر انسان به آن تمسكتاب خدا همان است كخداست، پس  تابكآن 
  .ردكاد نيت را يشود، و اهل ب يهرگز گمراه نم

  
  اند؟  بوده يسانك چه ص امبريعترت پ: دوم

آنها  يات براكه زكهستند  يسانكامبر همه يپ تت، و عترياهل ب يعنيعترت 
م ينكد نگاه يو با ،هستند ص امبريپ تنها عتريهاشم، و ا يبن يعنيحرام شده است 

ندارند  يخود اسناد يها اتيعه در روايترند؟ شيكنها نزديا اهل سنت به ايعه يه شك
و فقط  ،ه سند ندارندكنند ك يو خودشان اقرار م ،امبر برسانديها را به پ تيه رواك

نها حق هستند و آنها را يه اكاند  افت شده و گفتهيشان يتابهاكشان در يها تيروا
سند  ند آنها اصالًيگو يعه ميگر ائمه شيو د يعاملالحر اله كو چنان ، 2دينكت يوار

ه كنند كتوانند ادعا  يپس چگونه آنها م. نندك يمراجعه نم 3ندارند و به سند
روان يقت ما پيه در حقكح و ثابت است؟ بليت صحيآنها از اهل ب يها تيروا

و نه  ،ميا ت را به جا آوردهيب ه ما حق اهلكم يهست ص امبريت پيعترت و اهل ب
 ص امبريه پكم، چنان يا دهيورز يوتاهكدر مورد آنها نه و رده كدر مورد آنها افراط 

م يبن مر يسيدر مورد ع نصارىه كچنان د ينكدر مورد من مبالغه و غلو ن: فرمود
  .4امبرشيد بنده خدا و پييه بگوكردند و بلكغلو 

                                                                                                                                                     
 .1218 , كتاب احلج حديثمسلم −١
مشايخ و علامی ما از ابی  شومفدايت  كند كه گفت به ابو جعفر ثانی گفتم سن روايت میاحلكلينی از حممد بن ال −٢

هايشان را از ما پنهان كردند وقتی  شد و كتاب دت تقيه میاند و آن وقت به ش جعفر و ابی عبداهللا روايت كرده
 .1/53كافی ال. ها روايت كنيد كه آن حق است از آن كتاب: ها به ما رسيد? او گفت مردند اين كتاب

الوسائل كه در آن بيان شده كه اثنا عرشيه اسنادی ندارند كه براساس آن روايات تصحيح  ةنگاه كنيد كتاب خامت −٣
 .التاسعه ةالفائد, وجود آمده استقضيه اسناد بعداً به گردند و 

 ).مواذكر فی الكتاب مري: (قول اهللاباب  –كتاب احاديث االنبياء  –بخاری  −٤
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طالب است، و بعد از او از نظر علم و  ياب بن يامام عترت و عالم آن عل :سوم
ن يعبداهللا بن عباس باورش ا ن امت قرار دارد،يدانش عبداهللا بن عباس دانشمند ا

به تواتر  يه از خود علكاند، بل ر و عمر امام بر حق بودهكابوب يه قبل از علكبود 
ر و عمر كامبر خدا ابوبين مردم بعد از پين و برتريبهتر: ه گفتكاست ثابت شده 

  .1است
ر شما باشم بهتر يمن اگر وز: ه گفتكت شده يان از او روايعيش يتابهاكو در 

  .2رتان باشميه امكاز آن است 
  . ندك ين اقرار ميخيلت شيه امام عترت است به فضك يپس عل
ز را در يدو چ: ه فرمودكامبر خداست يث مثل فرمودة پين حديا: هكنيا چهارم

د و آن دو يشو يد هرگز گمراه نمياگر به آن دو چنگ بزنه كگذارم  يان شما ميم
  .3تاب خدا و سنت من استك

 كن بعد از من تمسيراشد يبه سنت من و سنت خلفا: فرمود ص امبريو پ
  .4ديبا دندان به آن چنگ بزن ،دييجو

  .5دينكر و عمر اقتدا كبعد از من به ابوب: و فرمود

_____________________________ 
 .3671 , كتاب فضائل الصحابة, باب قول النبي لو كنت متخذاً خليالً حديثبخاری −١
 .92خطبه  95ص  ةهنج البالغ −٢
 .1/93مستدرک احلاكم  −٣
, كتاب العلم, باب ما جاء يف األخذ بالسنة و ترمذی ,4607, كتاب السنة, باب لزوم السنة حديث بو داودا −٤

 .2676حديث 
أصحاب فضائل باب  –املقدمه  –ابن ماجه , 3663, كتاب املناقب, باب مناقب أيب بكر وعمر حديث ترمذی −٥

 .86 صالنبي 
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 كد تمسيگو يه آنچه ابن مسعود مد و بينك يروياز رهنمود عمار پ: و گفت
ه كد ينما يه بر آن داللت مكند و بلك ين هرگز بر امامت داللت نميو ا .1دييبجو

 يامبر بر گمراهيم هرگز عترت پييگو يهستند، و ما م ص امبرينها بر رهنمود پيا
ن يه اك، !هستند؟ يسانكچه  ص امبريعترت پ يروان واقعيپ ينند، ولك ياجماع نم
  . ميح داديذشته توضرا در گ

زنند و فرزندان حسن  يطعنه م 3و فرزندش عبداهللا 2عه به عباسيه شكنيا :پنجم
اند، و  دهيورز ين حسادت ميحس 4آنها نسبت به فرزندند يگو يزنند و م يرا طعنه م

طعنه  5يد بن عليه به زكزنند چنان  ين را طعنه مين فرزندان خود حسيهمچن
  . رنديگ يب ميرا خرده و ع 6يركحسن عس م برادريزنند و ابراه يم

امبر و عترت يه دوستداران پكبل ،ستنديامبر و عترت او نينها دوستداران پيپس ا
اند و در  ردهكاند و حقشان را ادا  ردهكد يه آنها را ستوده و تمجكهستند  يسانكاو 

  . اند دهينورز يوتاهكمورد آنها 
ردن ك يرويخاستگاه آن اتباع و په كست ين يدگاهيددگاه اهل بدعت يد :ششم
فر كن آنها به اسالم و ياست، بنابرا يانه فارسيگرا ياحساس مل يكه كباشد، و بل

و . م و آنها عربيه ما فارس هستكنگرند  يمدگاه ين ديه با اكنند و بلك ينگاه نم
  : ت هستندين واقعيبر ا يليل دليامور ذ

_____________________________ 
 .3805 حديثن مسعود مناقب عبداهللا ب, كتاب املناقب, باب ترمذی −١
 .52رجال الكيش ص  −٢
 .1/247كافی ال − 52رجال النجاشی  −٣
 .2/155ی افالك −٤
 .نوشيده است اند كه رشاب می او را متهم كرده 46/194بحار االنوار  −٥
 .ند كه فاسق و رشابخوار بوده استا او را متهم كرده 1/405الكافی  −٦
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اند  ش رفتهينند و چنان پك يم ميعظدارند و ت يم يرا گرام يآنها سلمان فارس -
دارند و فقط او را  ينم يگر اصحاب را گراميو د، 1شود يم ياند بر او وح ه گفتهك

  . است يه فارسكنند ك يم ميتعظ

ن شهربانو يدارند چون زن حس يم يامرنند و گك يم مين را تعظيفرزندان حس - 
 يكه نسل و نژاد خوب و نكن معتقدند ين بود بنابرايبن حس يزدگرد مادر عليدختر 
  .2دارند ينم يوند خورده است، و فرزندان حسن را گراميپ يبا نژاد هاشم يساسان
چون آنها  !، چرا؟3در جهنم است و آتش بر او حرام است يسركند يگو يم -
فر مرده كدر حال  يسركه كبا آن  ينند و حتك يم ميرا تعظ يسركهستند و  يفارس

  . ام استند آتش بر او حريگو يم
د و درباره اصحاب يآ يم يحائر يعه به نام احقاقين شياز متأخر يكيو  -

ن و ينش هيباد يها نها عربيا: ديگو ياند م ردهكن فارس را فتح يه سرزمكامبر يپ
  .4ه تشنة عفّت و ناموس زنان فارس بودندكبودند پرست  اوباش و شهوت
وس ه مجكنان فارس را و ز ،نندك يف مينگونه توصيرا ا ص امبرياصحاب پ

اند و در  دامن بودهكپاف و يآن زنان عفد يگو يو م ،ندك يف مياند چنان توص بوده
 يه آنها تشنه عفّت و ناموس زنان فارسك: ديگو يم ص امبريمورد اصحاب پ

ه كست، بليگر نيد يسكا ي يفر و امامت علكپس مسئله آنها مسئله اسالم و  ،دبودن
  . انة محض استيگرا يلم يدگاهيدگاه آنها ديد

_____________________________ 
 .21رجال الكيش ص  −١
 .45/329ر بحار االنوا −٢
 .41/214بحار االنوار  −٣
 .323رسالة االيامن  −٤
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  هستم يعل زاز من است و من ا يث عليحد -7
ن ي، پس ا»هستم ياز من است و من از عل يعل«: فرمود ص امبريپ: نديگو يم
  . فه و امام استيخل يامبر عليه بعد از پكنياست بر ا يليث دليحد

ر امبياز پ يعل يعني ،است يامبر از عليامبر است و پياز پ يعلم ييگو يما م
را ب يبيامبر جليدر جنگ احد پ ين وقتيبنابرا ،دينما يم ياريند و او را ك يم يرويپ
شته كان يدر م: م گفتينيب يما او را نم: گفتند. جاستكد او ينكنگاه : افت گفتين

شته شده و هفت نفر از كه او كدند يآنگاه د. دياو بپرداز يبه جستجوشدگان 
را هفت نفر از كافران  :فرمود صپيامير  اطراف او كشته شده اند، پسافران ك
 يو وقت. 1بب هستميب از من است و من از جليبيجل اند، شتهكسپس او را  شته،ك
  .2من از آنها هستم و آنان از من هستند: رد گفتكاد يها را  يامبر اشعريپ

 ،گفت او از من است و من از او هستم يدربارة عل ص امبريه پكنيپس از ا
 يامبر و راه عليراه پ يعنيه كبل ،ن اوستيامبر جانشيبعد از پ يه علك شود يالزم نم
امبر را يو پ ،داماد اوستو شاوند يو خو ،ندك يامبر اطاعت مياز پ يو عل ،است يكي

از من  يعل: امبر گفتين پيو بنابراند، ك يو حق خداوند را ادا م ،دينما يم ياري
  . هستم ياست و من از عل

ره با ين و غيحيث در صحين حديا. نندك ياد استدالل ميشر زث اثناعياز حد - 8
  : ت شده استيروا يلمات مختلفكالفاظ و 

  .3ش هستنديه همه از قركر خواهد بود يدوازده ام -
  .1ش هستند اسالم با قدرت خواهد بوديه همه از قركفه يتا دوازده خل -

_____________________________ 
 .2472, كتاب فضائل الصحابة حديث مسلم −١
 .2500, كتاب فضائل الصحابة حديث مسلم −٢
 .1821 , كتاب اإلمارة حديثو مسلم 7222, كتاب األحكام حديث بخاری −٣
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  .2نديايفه بيازده خله دوكم خواهد بود تا آن كن همواره با قدرت و محين ديا -
  .3رود يش ميار مردم پكنند كدوازده نفر خالفت  يتا وقت -
 يمرانكفه بر شما حيه دوازده خلكود تا آن بن همواره بر پا خواهد ين ديا -

  .4مت اتفاق دارندو بر همه ا نندك يم
در لبه  يعه اثناعشريه شكن است يه نشانگر اكم ينك ير مكرا ذ يليدال كنيو ا
ت ساخته يبركه از چوب كزنند  يه مكيت يت قرار دارند و به ساختمانكهال پرتگاه

  . شده است
ها با قدرت خواهد بود  ن در دوران خالفت آنيه دكان شده يث بيدر حد - 1

 يو چه زمان ؟ن با قدرت بودهيد يرود، پس چه زمان ين مين قدرت از بيسپس ا
  ف بوده است؟ ين خوار و ضعيد

گذشته با قدرت نبوده  ين هرگز در خالفت خلفايه دكند يگو يعه ميش - 2
ه كند يگو يه مكو بل. اند ردهك يه رفتار مياند و با تق ه ائمه آنها از ترس پنهان بودهكبل

 يخود عل يدگاه آنها حتير و عمر و عثمان فساد بوده است و از دكدر دوران ابوب
ه كپس نتوانست  ،رده استك يه عمل ميند و او بر تقكار كن واقع را آشينتوانسته د

ن يو همچن ،ندك يريح جلوگينماز تراو ازو نتوانست  ،اورديرون بيقرآن واقع را ب
  . نتوانست ازدواج موقت را رواج دهد

ه كدهد  يث خبر ميه حدكه ائمه دوازده تا هستند بلكان نشده يث بيدر حد - 3
  . ن دوازده نفر با قدرت خواهد بوديومت اكن در دوران حيد

                                                                                                                                                     
 .1821 , كتاب اإلمارة حديثمسلم −١
 .منبع سابق −٢
 .بقمنبع سا −٣
 .4279 , كتاب املهدي حديثابو داود −٤
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قدرت هست  يپس چه زمان ،ندك يومت مكامت حيتا ق) يمهد(امام منتظر  - 4
  . و چه وقت ضعف است

ه منظور او كرسد  يد به نظر ميش هستند و بعيفرمود همه از قر ص امبريپ - 5
ل يگفت آنها از فرزندان اسماع يم ياگر حت يو فرزندانش بوده است، ول يعل

ل بن يمه آنهاست چون ائمه از اوالد اسماعه منظور ائكردند ك يعه ادعا ميهستند ش
  . باشند يم ميابراه

ن عدد يه در امت من دوازده منافق هست، بنابراكح مسلم آمده يدر صح - 6
  . ندارد ياعتبار
به ائمه  يا اما اشاره ،شان سخن گفتهيها امبران و رساتيقرآن در مورد پ - 7

  . برتر و مهمتر هستندامبران يعه ائمه از پيدگاه شيه از دكنيرده با اكن
ه از خالفت دست يرفت، و چرا حسن به نفع معاويشورا را پذ يچرا عل - 8

عت يه بين با معاويو حس.... اند  ردهكعت يب ياشان با خلفا د، و چرا همه ائمهيشك
  . ردك

ن يبا ا ينص آمده اما سخنان عل يد در مورد خالفت علييگو يشما م - 9
  : گفت يه علكلبالغه آمده ا ه در نهجكمخالف است چنان 

ه كن آا شما را بعد از يباشم، آرتان يه امكرتان باشم بهتر از آن است ياگر وز -
  .1دهد يفر فرمان مكد به يمسلمان هست

دربارة خالفت او  ينصه كرد كخالفت را به عهده گرفت ادعا ن يعل يوقت -
  . اند ردهكل يه گفت خالفت را به او تحمكوجود دارد بل

ردند و او را كاتفاق  يسكن و انصار است اگر همه بر يورا از آن مهاجرش -
  .1ده استيدند خداوند آن را پسنديامام نام

_____________________________ 
 .136هنج البالغة ص  −١
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الصراط (رد كان نياصحاب نص خالفت را ب يبرا يد عليگو يم ياضيبال -
  ). ميالمستق
رد امام كام يق) هكيالنفس الز(محمد بن عبداهللا بن حسن بن حسن  يوقت -10

  .2ه به او ملحق شوندكو عبداهللا اجازه داد  يفرزندانش موسصادق به 
نند ك يت ميعه دربارة ائمه روايه شك ياتين همه روايه با اكست يمعقول ن -11

دچار  يعه بعد از وفات هر اماميباشد، و شعه پنهان يات از بزرگان شين همه روايا
ث بعدها ساخته ياحادن يه اكند ك ين داللت مين قطعاً بر ايه اكاند  اختالف شده

  . اند شده
ه كت خداست يد واليگو ياست، رضا م يعه سريدگاه شيت ائمه از ديوال -12

و  ،انه به محمديل آن را مخفيو جبرئ ،ل داده استيبه جبرئ يآن را به طور سرّ
ه خواسته داده است، و كس كبه هر  يو عل ،يبه عل يمحمد آن را به صورت سرّ

ش خود نگاه يده پيه شنكرا  يحرف يسكچه . دينك يش مار و پخكشما آن را آش
  . يافكال :گان. داشته است

  : اوصاف دوازده تا و زمان آنها -13
 –اسالم در دوران آنها قدرتمند است  –رند يگ يآنها خالفت را به عهده م -

دا يعه انطباق پيبر ائمه ش يزيچ چين صفات هياز ا. مردم بر آنها اتفاق دارند
. بدون فرزنده مرده است يركادعاست، و حسن عس يكجز تعداد، و عدد ند ك ينم

  . شوند يازده تا ميو ائمه 

                                                                                                                                                     
 .367هنج البالغه ص  −١
 .٢٤٤مقاتل الطالبيني ص  −٢
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د يبا يه علكنند ك يعه از آن استدالل ميه شكبودند  يلين داليتر مهمباً ينها تقريا
هست  يگريل ديد، و داليرس ير و عمر و عثمان به امامت و خالفت مكقبل از ابوب

  . دگاه من داللت ندارنديخواهند حداقل از د يرا بر آنچه ميم زه من به آن نپرداختك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها ها و پاسخ پرسش
  

ه او كا درست است ير چه بود؟ و آكعت با ابوبيدر برابر ب يموضع عل - 1
  دانست؟  يتر م ير به خالفت اولكخودش را از ابوب

ه عمر كطور  انعت شد و همير بكش آمد و با ابوبيفه پيه واقعه سقكبعد از آن 
ه چرا او در كناراحت شد   طالب يبن اب يانجام شد، عل يگفت بدون آمادگ

  . ه او به خالفت سزاوارتر استكه معتقد بود كنيا ايحضور نداشته و  يشورا
ه او از كن بود يطالب ا يبن اب يه نظر علكنين دو احتمال هستند، اول ايا
د در شورا يه او باكن بود يه او نظرش اكنيدوم ا. ر به خالفت سزاوارتر استكابوب

تر معلوم  حيتر است، آنچه صح دام احتمال درستكه كم ينيد ببيبا. داشت يحضور م
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فه او حضور ين خلييتع يخواست به هنگام مشوره برا يم يه علكن است يشود ا يم
ح ين را ترجيل ما ايو به دو دل. فه باشديه خلكخواست  يه او مكنيت، نه اداش يم
  : ميده يم

رفته يرده بودند و آن را پذكا اتفاق ير گوكه آنها بر خالفت ابوبكنيا يكي :اول
ن مقرر ينماز مسلم شير را به عنوان پكاش ابوب يماريامبر به هنگام بيد، چون پدنبو
امبر يپ يشد، و وقت يمنماز  شين پيم مسلمكن زمان فقط امام و حاآرد و در ك

است،  ياو مرد نرم دل: نماز مردم شود؛ به او گفتند شيپ هكد يير بگوكبه ابوب: فرمود
  .1مردم شودنماز  شيد تا پيير بگوكبه ابوب: امبر فرموديپ

امبر آمد و از او يش پيپ يزن يه وقتكت شده يشه رواياز عا يتيو در روا
ش يپ: افتم، گفتينده آمدم و شما را نياگر در سال آ: امبر گفتيد به پيپرس يا مسئله
: شه گفتيبه عا ص امبريه پكت شده يو مسلم روا ي، و در بخار2ر بروكابوب

طمع  يا نندهكه آرزو كترسم  يم ،سميپدرت بنو يبرا يزياور تا چيب ينوشت افزار
  .3نندك يرا قبول نم يسكر كمنان جز ابوبؤامبرش و ميند، و خدا و پكآن را ب
گران به ير از دكه ابوبكدارند  يان ميار بكه آشكث هستند ياز احاد ينها برخيا

   .تر بوده است يخالفت اول
ر و كس مرا بر ابوبكهر : گفت يام خالفت خود ميخودش در ا يعل: هكنيا دوم

خودش را از  يزنم، پس عل يعمر برتر قرار دهد او را به مجازات افترا شالق م
 يه وقتكت شده ياز او روا ين در بخاريدانست، و همچن ير و عمر برتر نمكابوب

س كن مردم چه يبهتر ص امبريبعد از پ: هكد يه از او پرسيحنفالپسرش محمد بن 

_____________________________ 
 .ختريج آن در صفحات قبل گذشت −١
 .ختريج آن در صفحات قبل گذشت −٢
 .ختريج آن در صفحات قبل گذشت −٣
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گفت بعد از او . بعد از او عمر: بعد تو؟ گفت: محمد گفت. ركابوب: است؟ گفت
ن ياز مسلم يمن مرد: د عثمان، و او فرموديه بگوكدم يد ترسيگو ي؟ ميتو هست

ر كابوب ين وقتيدانست، بنابرا ير و عمر برتر نمكخودش را از ابوب يهستم، پس عل
و رد، كه قبول كبل ،ناراحت نشد يرد علكن يين خود تعيعمر را به عنوان جانش

ه من از همه به كنگفت  يل داد علكيتش ييعمر بعد از خود شورا ين وقتيهمچن
ر به كعت ابوبيدر مورد ب يعل يرفت، پس ناراحتيه پذكتر هستم بل يخالفت اول

 يعنيافته بود ناراحت شد، يه چون در شورا حضور نكلخاطر خالفت نبود ب
ه او حق داشت، اما كد در شورا حضور داشته باشم و حال آن يچگونه نبا: گفت يم

آن : ه عمر گفتكانجام شد چنان  ير به صورت ناگهانكعت ابوبيم بيه گفتكچنان 
امبر يد از پفه بعين خلييه در تعكنبود  يافت، پس تنها عليانجام  يبه صورت ناگهان
ز يوقاص و بزرگان اصحاب ن ير و طلحه و سعد بن ابيه زبكحضور نداشت بل
ده حضور داشتند، و از ير و ابو عبكن فقط عمر و ابوبيو از مهاجرحضور نداشتند، 
گر حضور يد يسانكمنذر و سعد بن عباده و المانند حباب بن  يانصار فقط بعض
ح يدر صح يند، بخارك يشتر واضح ميب ه مسئله راكگر هست يد يثيداشتند، و حد

را  يسك ص امبريها السالم دختر پيه فاطمه علكند ك يت ميروا كشه يخود از عا
ه ك ييها متيامبر را خواستگار شد و غنير فرستاد و ارث به جا مانده از پكش ابوبيپ

بر را به عنوان يخمس خ يها مانده يو باق كده بود و فديامبر رسينه به پيدر مد
از ما : فرمود ص امبر خداير گفت پكرد، ابوبكرث به جا مانده از پدرش را طلب ا

ن يل محمد از اآاست، م صدقه يشود آنچه ما از خود به جا گذاشت يارث برده نم
دهم و  ير نمييامبر را تغياز صدقه پ يزيه من چكخورد، و سوگند به خدا  يمال م

ر كن ابوبيبنابرا ،گذارم يم يباق ،ودهب ص امبريه در زمان پكآن را به همان حالت 
رد و كر ناراحت شد و با او قطع رابطه كاز آن به فاطمه نداد، فاطمه از ابوب يزيچ

امبر فقط شش ماه ير سخن نگفت، و فاطمه بعد از پكافت با ابوبيه وفات ك يتا وقت
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از ر را كرد و ابوبكاو را شبانه دفن  يافت شوهرش عليوفات  يو وقت ،ردك يزندگ
ات فاطمه يدر دوران ح يرد و خودش بر او نماز خواند، علكمرگ فاطمه خبر ن

 ،ر آمديين امر تغيو بعد از وفات فاطمه در ا ،داشت يگاه خاصيش مردم جايپ

ردن كعت ين چند ماه او از بيرد، و در اكعت ير مصالحه نمود و بكن او با ابوبيبنابرا
ر فرستاد و گفت كش ابوبيرا پ يسكاطمه ن بعد از وفات فيد، بنابرايورز يماء اب
دوست نداشت عمر حضور داشته باشد، و  يعل ،همراه تو نباشد يسكا و يش ما بيپ

ار كر گفت آنها با من چه كش آنها مرو، ابوبيعمر گفت نه سوگند به خدا تنها پ
 بعد از ير بر آنها وارد شد، علكروم و ابوب يش آنها ميه پكنند، سوگند به خدا ك يم

ه خدا به تو داده كرا  يريم و خيدان يما فضل و مقام تو را م: ش گفتيحمد و ستا
و ، ينجام داداار را كتو بدون مشوره ما  يم، وليورز يبه خاطر آن با تو حسادت نم

، آنگاه ميديد يم يخود حق يامبر برايمان به پ يكيو نزد يشاونديما به خاطر خو
سوگند : ر زبان به سخن گشود گفتكابوب يشده و وقت كر پر از اشكچشمان ابوب
شاوندان يه خوكتر از آن است  تر و مهم دهيم پسنديامبر برايپ يشاونديبه خدا خو

ان ما و شما افتاده ين اموال ميه دربارة اك يرده باشم، اما اختالفكت يخودم را رعا
ن يمورد اامبر در يه پك ياركام، و هر  ر پا را فراتر نگذاشتهياست من در آن از خ

ا تا يشامگاه ب: ر گفتكبه ابوب يدهم، آنگاه عل يداد من آن را انجام م ياموال انجام م
منبر رفت و  ير نماز ظهر را خواند باالكابوب ينم، و بعد از آن وقتكعت يبا تو ب

رد سپس كان يردن بكعت ير در بيو عذر او را به خاطر تاخرد كان يرا ب يگاه عليجا
ر را كابوب يخدا شهادت داد و حت يگانگيمرزش نمود و به از خدا طلب آ يعل

ر كه نسبت به ابوبكعت به خاطر آن نبوده ير من در بيه تاخكبزرگ دانست و گفت 
خود  يما برا يار آنچه خدا به او داده است ولكام و نه به خاطر ان حسادت داشته

م، ين ناراحت شديابرارد بنكار را كن يم و او بدون نظر ما اينيب يم ين امر حقيدر ا
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، و يخوشحال شدند و گفتند به حق رهنمود شد يار علكن ين از ايآنگاه مسلم
  .1شدند يكن به او نزديمسلمار خوب بازگشت كن يبه ا يه علكبعد از آن 
عت ير بكار با ابوبكدر همان آغاز  يه علكد يگو يگر به صراحت ميد يتيو روا

  . ردك
افت و مردم در خانه سعد يوفات   ص امبر خدايپ: ديگو يم يرالخدد يسع واب

ان مردم بودند، آنگاه سخنران انصار ير و عمر هم در مكبن عباده جمع شدند ابوب
اوران يم پس همان طور يامبر خدا هستياوران پيه ما كد يدان يا ميآ: و گفتشد بلند 
ندة شما يخطاب بلند شد و گفت گوالآنگاه عمر بن : ديگو يم، ميامبر هستيفه پيخل

م و دست يردك يعت نميد ما با شما بيگفت ين را مير از ايد و اگر غيگو يراست م
عمر با د، آنگاه ينكعت يار و همراه شماست با او بين يا: ر را گرفت و گفتكابوب
 ير باالكابوب: ديگو يردند، و مكعت يرد و مهاجران و انصار با ابو بكعت ير بكابوب

ر را فراخواند و يد پس او زبيگو يد، مير را نديرد و زبك منبر رفت و به مردم نگاه
ن را يه مسلمك يا خواستيآ ص امبر خدايپسر عمه پ يا: ر گفتكر آمد، ابوبيزب

  ؟ ينكمتفرق 
رد، كعت ير بكو بلند شد و با ابوب ،امبر خدايفه پيخل يست اين يسرزنش: گفت
را   طالب يبن اب ين عليبنابرا ديرا ند يرد علكمردم نگاه  يها ر به چهرهكآنگاه ابوب

ا يامبر و دامادش آيپ يپسر عمو يا: ر به او گفتكآمد ابوب يعل يفراخواند، وقت
  .2ردكعت ير بكست و با ابوبين يسرزنش: ؟ گفتينكن را متفرق يمسلم يخواه يم

_____________________________ 
 .4241, 4240بخاري, كتاب املغازي, باب غزوة خيرب حديث  −١
و از حافظ ابن . ه بيهقی نسبت داده استباين روايت را ذكر كرده و آن را  6/306 ةالنهايابن كثري در البداية و −٢

بن حجاج پيش من آمد و مرا از اين  مسلم: گفت علی نيشابوری روايت شده كه گفت از ابن خزيمه شنيدم كه می
با يک : گفتم. اين حديث برابر با يک شرت است: گفت ,برای او نوشتم و برای او خواندمحديث پرسيد من آن را 

 .ال برابر استبلكه با يک كيسه ط!! شرت برابر است
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دانست گفت  يشه آنچه ميندارد چون عا يشه تضاديت عايروا باث ين حديو ا
اش بيشتر باشد  يو هر كس آگاه .زند يخودش حرف م يگاهد طبق آيو ابو سع
  .بر روايت ديگري برتري داردروايتش 

  ؟ يشوربوسيله ا ير با نص بوده و كا خالفت ابوبيآ -2
  : ر هستكسه قول در مورد خالفت ابوب

  . ر استكفه بعد از او ابوبيه خلكامبر ثابت شده يبا نص روشن از پ: قول اول
امبر يه پكر اشاره شده است چنان كح به خالفت ابوبير صريبا نص غ: قول دوم
  . ر بروكبش ابويافتم، گفت پيه به او گفت اگر آمدم و تو را نك يدر پاسخ زن

  .دير به خالفت رسكابوب يقول سوم با شور
  . ر اشاره شده استكح به خالفت ابوبير صريبه نظر من با نص غ

  خ هست؟ يح در مورد تاريتاب صحكا يآ -3
ر كاثر ابوب )القواصمالعواصم من (تاب ك يخ اسالمين دوران از تارير مورد اد

رده و كح را انتخاب يصح يها تيتاب رواكن ياست، و ا يتاب خوبك يبن العرب
ن مسائل را يه اكباشد  يتابكه كنياما ا ان داشته است،يات را بياز روا يبعض  ضعف
از  يدر مورد بعض يگاه يهبر و ذيثكابن  يول. نه وجود نداردند؟ كق يتحق
م در مورد كار يبس يدارند، اما طبر يان ميند و ضعف آن را بيگو يها سخن م تيروا
تاب كرده است، و ك يآور رده و جمعكه او فقط نقل كد بليگو يسخن م يتيروا
 يبات ايه رواكهست  يتابكاند، اما  ج نشدهيتخرن آث ينشده و احاد قيتحق يطبر

خالصه كرده كه از يحيى اليحيى است، و كتاب ديگرى  يطبر خيمخنف را از تار
  .است محزوناز محمد ا) ق مواقف الصحبه من الفتن من تاريخ الطبرييتحق: (بنام

 ييحياز  )الخالفه الراشده(تاب كتوان به  ين موضوع ميخوب در ا يتابهاكو از 
  . ردكاشاره ه يميخ اسالم ابن تياز ش )هيمنهاج السنه النبو(تاب كو  ييحيال
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  ست؟ يد چيوسف هستيان شه گفت شما همراهيامبر به عايه پكنيا يمعن -4
 كشه ينماز مردم شود عا شيد تا پيير بگوكفرمود به ابوب ص امبريپ يوقت
ه يه او گركاز بس  مقرائت بخواند مرد ياست وقت ير مرد نرم دلكابوب: گفت

به  ،ديوسف هستيهمراهان  شما: امبر فرموديشنوند، پ ياو را نم يند صداك يم
رد خداوند كنماز مردم شود، اشاره نمود به آنچه زن پادشاه  شيه پكد يير بگوكابوب

 .Ηs>sù ôMyèÏϑy™ £⎯ÏδÌõ3yϑÎ/ ôMn=y™ö‘r& £⎯Íκös9Î) ôNy‰tGôãr&uρ £⎯çλm; $\↔s3−GãΒ ôMs?#u™uρ ¨≅ä¬$﴿: ديفرما يمتعال م

;οy‰Ïn≡uρ £⎯åκ÷]ÏiΒ $YΖŠÅj3Å™ ÏMs9$s%uρ ólã÷z$# £⎯Íκön=tã ( $¬Ηs>sù ÿ…çμuΖ÷ƒr&u‘ …çμtΡ÷y9ø.r& z⎯÷è©Üs%uρ £⎯åκu‰Ï‰÷ƒr& z⎯ù=è%uρ |·≈ym ¬! 

$tΒ #x‹≈yδ #·|³o0 ÷βÎ) !#x‹≈yδ ωÎ) Ô7n=tΒ ÒΟƒÌx. ﴾N )31: يوسف.(  
و از آنها (از فكر آنها باخبر شد، به سراغشان فرستاد ) همسر عزيز(هنگامى كه «

و به  ؛فراهم ساخت) گرانبها، و مجلس باشكوهى(آنها پشتى  و براى ؛)دعوت كرد
: گفت) به يوسف(و در اين موقع  ؛داد) براى بريدن ميوه(دست هر كدام، چاقويى 

) و زيبا(هنگامى كه چشمشان به او افتاد، او را بسيار بزرگ » !وارد مجلس آنان شو«
اين بشر ! نزه است خدام«: و گفتند ؛دستهاى خود را بريدند) توجه بى(و  ؛شمردند
  .»اين يك فرشته بزرگوار است ؛نيست

ارد و كوه و يشان ميه براكند كرام كخواست آنان را ا يه مكن بود يظاهر امر ا
وسف را به آنها نشان يخواست  يه او مكن بود يقت ايرد، اما حقكبالش فراهم 
است و  ينرم دل ر مردكابوب ييگو يد تو ميگو يشه ميامبر به عايدهد، پس پ
امبر يپس پ. يخواه يگر ميد يزيه تو چكه او نرم دل است بلكست ين نيمنظورت ا
شه ير نرم دل است، و عاكه ابوبكست ين نيشه فقط منظورش ايه عاكرد كاحساس 
ار كرند و به سبب او گناه يبگ يه مردم پدرم را بد فالكدم يترس يد ميگو يخودش م

  . ديوسف هستيه گفت شما همراهان كت ن اسيامبر هميقول پ يپس معن. 1شوند
_____________________________ 

 .418 كتاب الصالة حديث مسلم, و4445ووفاته حديث  صكتاب املغازي, باب مرض النبي  بخاری −١
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ر را با سورة براءت فرستاد و او را در حج كامبر ابوبيه پكا درست يآ -5
  او قرار داد؟  يدر جا يرد سپس او را برگرداند و علكر مردم يام

ر مردم در يه در سال نهم امكر حج نفرستاد بليرا به عنوان ام يامبر علياوالً پ
ا ي ينك يم يرويد پير از او پرسكر آمد ابوبكش ابوبيپ يعل ير بود، و وقتكحج ابوب

ه كفار مكامبر با يه پكن است يه ايل قضكو . نمك يم يرويه پكبل: ؟ گفتير هستيام
ه عهد آنها را به آنان باز گرداند و كمان داشت و خداوند به او فرمان داد يعهد و پ

 #$!©%οu™!#tt/ z⎯ÏiΒ «!$# ÿ⎯Ï&Î!θß™u‘uρ ’n<Î) t⎦⎪Ï×﴿ :ديفرما يند، خداوند متعال مك يزارياز آنها اظهار ب

Ν›?‰yγ≈ tã z⎯ÏiΒ t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# ∩⊇∪ (#θ ßs‹Å¡sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# sπ yè t/ö‘ r& 9åκô− r& (#þθ ßϑ n= ÷æ$#uρ ö/ä3̄Ρr& çöxî “Ì“Éf÷è ãΒ 

«!$#   ¨β r&uρ ©!$# “Ì“ øƒèΧ t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊄∪ ×β≡sŒr&uρ š∅ÏiΒ «!$# ÿ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ’n< Î) Ä¨$ ¨Ζ9$# tΠöθ tƒ Ædk ptø:$# 

Îy9 ò2 F{$# ¨β r& ©!$# Ö™ü“Ìt/ z⎯ÏiΒ t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$#   …ã& è!θ ß™ u‘ uρ 4 βÎ* sù öΝçFö6 è? uθ ßγ sù ×öyz öΝà6©9 ( β Î)uρ öΝçG øŠ©9uθ s? 

(#þθ ßϑ n= ÷æ$$ sù öΝä3̄Ρr& çöxî “Ì“ Éf÷èãΒ «!$# 3 ÎÅe³o0uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxx. >U#x‹yè Î/ AΟŠÏ9r&﴾N )3ـ 1: التوبه.(  

ه شما با آنان كاست  يانكغمبرش از مشريخداوند و پ يزاريب) ن، اعالميا(«
ن يآزادانه چهار ماه در زم: )ديافران بگوئكبه ! مومنان يا(د پس يا مان بستهيپ

گمان خداوند يد و بينكد خدا را درمانده يتوان يه شما هرگز نمكد يد و بدانيبگرد
غمبرش به همه يخدا و پ ياست از سو ين اعالميا سازد يمافران را خوار و رسوا ك

د يردكزارند و اگر توبه يان بكغمبر از مشريه خدا و پكن حج يمردم در روز بزرگتر
را  يد خدايتوان يه شما نمكد يد بدانيردك يچيشما بهتر است، و اگر سرپ ين برايا

  .»ده بدهمژ كيم و سخت دردنايافران را به عذاب عظكد و يدرمانده دار
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د يبود با يم يمانيعهد و پ يسكن آنها و يب يه وقتكن بود يها بر ا و عادت عرب
ر در كو ابوبرد، ك ياش لغو م از خانواده يا فرديمان را خود آن شخص يآن عهد و پ

  .1ردك يآنها سخنران ير مردم بود و در عرفه برايحج ام
بوده  ياوت و دشمنامبر و اصحابش عديشاوندان پيان خويا واقعاً ميآ -5

  است؟ 
داشتند و  يگر روابط خوبيقت آنها با همديه در حقكاست بل ين سخن باطليا

و . گرفتند يگر زن ميدادند و از همد يگر زن ميديكبا هم دوست بودند و به 
امبر دو دخترش ام يامبر و اصحاب بوده است، پيل پآان يم ياديز يها مصاهرت

ع با يربالعاص بن ال، و آوردگر به ازدواج عثمان در يپس از د يكيه را يلثوم و رقك
بعد  يو عل، 2لثوم را به ازدواج عمر در آوردكدخترش ام  يرد، و علكنب ازدواج يز

با امامه بنت  يرد، و علكر ازدواج كوة ابوبيس بير با اسماء بنت عمكاز وفات ابوب
رد و پرورش كگ بزر ير را علكب يرد، و محمد بن ابكع ازدواج يربالعاص بن ال

 ركب يقاسم بن محمد بن ابالم فروه بنت أن با يحسالبن  ي، و محمد بن عل3داد
ه ملقب به امام كن يحسالبن  ين جعفر بن محمد بن عليرد بنابراكازدواج  الصديق

قاسم الم فروه بنت أرا مادرش يز 4ر دوبار مرا زاده استكابوب: گفت يصادق است م
م فروه اسماء بنت عبدالرحمن بن أبود، و مادر ق الصدير كب يبن محمد بن اب

بن جعفر بن لثوم بنت عبداهللا كم أو ابان بن عثمان بن عفان با . بود الصديق ركب ياب

_____________________________ 
ح اين حديث كه مفيد سخن حافظ ابن حجر در فتح الباري در رش: براءة, ونگاتفسري سوره كتاب ال بخاری −١

 .است
 .5/346و الكافی  275اء الراشدين تاريخ االسالم عهد اخللف −٢
 .ربيب پرس مهرس از شوهر ديگر كه او را طالق داده, يا آن شوهر فوت كرده است −٣
 .6/255سري اعالم النبالء  −٤
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همسر طالب  يبن اب ين بنت عليحسالنه بنت كيرده بود، و سكازدواج  1طالب ياب
ها صورت گرفته نآان يگر مياد ديز يها و ازدواج ،2عوام بودالر بن يزبالمصعب بن 

طالب فرزندانش را  يبن اب ين عليبودند، بنابرا يميگر صميديكو آنها با  ،است

و  4ر گذاشتكن حسن اسم فرزندش را ابوبيو همچن 3دير و عمر و عثمان نامكابوب
شه يبن جعفر اسم عمر و عا يو موس، 5ن پسرش را عمر نام گذاشتيحسالبن  يعل

عه و يتاب الشكن موضوع يها در ا تابكن يز بهترا يكي، و 6را بر فرزندانش گذاشت
  .7ر استيظه يت احسان الهيو اهل الب

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
 .141هل البيت أو ةالشيع −١
 .5/183الطبقات الكربی  −٢
 .2/67 ة, كشف الغمّ 1/309 ةالصحاب ةمعرف −٣
  2/198 ةشف الغمّ ك.,3/279سري اعالم النبالء  −٤
 .2/302 ةكشف الغمّ  −٥
 .31− 3/29 منبع سابق −٦
 .144 -140هل البيت أو ةالشيع −٧
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