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 :به عنوان مقدمه
  شهادت حضرت عثمان ذي النورين

 دكتر صالح عبدالفتاح الخالدي
 :اشاره

مان بن عفان رضي اهللا عنه حدود دوازده سال ادامه داشت، از ابتـداي سـال   خالفت عث
 . هجري پايان يافت 35شروع و در پايان سال   هـ 24

عثمان بن عفان مدت دوازده سال پيشـواي مسـلمانان بـود، و در     :يدگو مي امام زهري
و در ميـان   اي نداشـتند،  شش سال اول خالفتش اكثريت قاطع مردم از او گاليه و شـكايه 
زيرا عمر بـن خطـاب   . مردم قريش محبوبيتش از عمر بن خطاب رضي اهللا عنه بيشتر بود

داد، و  از خـود نـرمش نشـان مـي    ها  آن اما عثمان در برابر. گرفت گاهي بر آنان سخت مي
كـم   داشـت، و پـس از آن شـش سـال بـود كـه كـم        حقوق خويشاوندي آنان را پاس مي

 ! ها آغاز گرديد گري نهها و فت اعتراضات و مخالفت

 سرآغاز فتنه و آشوب بزرگ  

ام هجري و هفت سال پس از آغاز خالفت عثمان بن عفان بود كه آشوب  در سال سي
سر و ساماني گرديد و دامنه اختالف و تفرقه گسترش  و بال سر برآورد، و جامعه دچار بي

هـاي   هي شدند، و فعاليتيافت و دشمنان اسالم مخفيانه در بصره و كوفه و مصر سازماند
 . خويش را آغاز نمودند

خرد مسلمانان اثر  آنان به وسيله تبليغات خويش بر روي مردم عوام و افراد ناآگاه و كم
هاي بسياري پديد آوردند، و همه توان و  گذاشتند و در مصر و كوفه و بصره از آنان دسته

و افتراء به كـار گرفتنـد، تـا در     امكانات خود را براي گسترش دامنة تفرقه و اشاعه دروغ
 ! نهايت به محاصره منزل عثمان بن عفان در مدينه در دوازدهمين سال خدمت او انجاميد
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ترين جنايت در تاريخ اسالم دست زدند و سومين  در پي آن بود كه به بدترين و زشت
ز طرف ديگر ا. خليفه از خلفاي راشدين را به صورتي بسيار ناجوانمردانه به قتل رسانيدند

طلبي در ميان مسلمانان ريشه دوانيد و در ميـان آنـان اختالفـات مـذهبي و      فتنه و آشوب
پس از به شهادت رسيدن عثمان بن عفـان در مـورد خليفـه و    . سياسي و ديني فراگير شد

چنانچه به قرآن و سنت رسول خدا صـلي  (امامي واحد اجماع و اتفاق نظر پيدا نكردند و 
تا قيامت هم اتحاد و اتفاق پيدا نخواهند ) در اعتقاد و عمل متوسل نشوند ماهللا عليه و سل

 . كرد
 35تـا   30نگاران مسلمان بخش دوم از خالفت حضرت عثمان را يعني از سـال   تاريخ

اند كه در نهايت به شهادت حضرت  گري ناميده و فتنه  هاي پيدايش و رشد آشوب را سال
 ! عثمان انجاميد

انـد، و از ثبـت و    هـا را نوشـته   ها و آشوب هاي مربوط به آن فتنه زارشنويسان گ تاريخ
جنگ ميان حضرت علي بن ابيطالب و طلحه و زبير در بصره، : هاي آن مانند نوشتن پيامد

خـوارج و شـهادت     و جنگ صفين ميان حضرت علي و معاويه و بـه دنبـال آن شـورش   
 ! اند حضرت علي غفلت نكرده
هـاي   به آن رويـدادها را بـه تفصـيل نوشـته و گـاهي روايـت       اخبار و روايات مربوط

تكراري و متضـاد و متفـاوت همـراه بـا منـابع و سـندهاي صـحيح و ناصـحيح آورده و         
ي خود گنجانيده و معجوني ها كتاب هاي باطل و دروغ و غيرقابل قبول بسياري را در گفته

 ! اند عجيب و غريب از راست و دروغ و حق و باطل را باهم درآميخته
، سيف بـن عمـر در كتـاب    »الطبقات الكبري«ابن سعد در كتاب  :همه مورخيني مانند

» صـفين «، نصر بن مزاحم در كتـاب  »الطبقات الكبري«خليفه بن خياط در كتاب » الجمل«
همچنين محمدبن اسحاق و بالذري، در مورد آن فتنه و آشوبها سخن گفته و حـوادث آن  

 ! اند را نقل كرده
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هاي همراه با  امام المورخين محمد بن جرير طبري، از طريق روايتها  آن مهبيش از ه
آورده و مورخين » تاريخ األمم و الملوك«ها را در كتاب  و فتنه اسناد رويدادها، آن آشوب 

و ابن الجـوزي  » البدايه والنهايه«و ابن كثير در » الكامل«ابن اثير در  :مسلمان ديگري مانند
و ابن خلدون در تاريخ خود، از كتاب تاريخ امـام  » تاريخ اسالم«هبي در و ذ» المنتظم«در 

 ! اند ابن جرير طبري استفاده كرده
 انـد كـه   و آشوب كتابي جداگانه نوشته  برخي از مورخين در مورد رويدادهاي آن فتنه

الـدين   نوشته ابن العربي مـالكي، كـه محـب   » العواصم من القواصم«ي ها كتاب از توان مي
التمهيـد و  «از كتـاب   تـوان  مـي  و همچنين. ب كار تحقيق و بررسي آن را انجام دادهخطي

 . نوشته قاضي محمد االشعري، نام برد» البيات في مقتل الشهيد عثمان
كه نظـرات   اند، بسياري از نويسندگان معاصر نيز در مورد آن حوادث اظهار نظر نموده

الفتنـه  «شـمنان بـوده اسـت، ماننـد كتـاب      آلود و تحت تأثير القائات د ايشان گاهي غرض
 ! نوشته طه حسين» الكبري
هاي نادرست  اند، اما تحت تأثير روايت اي براي مراعات حق و انصاف تالش كرده عده

اي غير شايسته در مورد اصحاب  ي تاريخ گذشته قرار گرفته و به شيوهها كتاب موجود در
 . »عائشه و السياسه«فغاني در كتاب مانند استاد سعيد األ :اند رسول خدا سخن گفته

انـد   هاي برخي از گذشتگان را گردآوري كرده اي از گفته بعضي ديگر از ايشان خالصه
كه روايـات نقـل شـده    » الفتنه و وقعه الجمل«استاد احمد راتب عرموش در كتاب  :مانند

ان و را در ارتباط بـا بلـواي قتـل عثمـ    » سيف بن عمر ضبي تميمي«توسط مورخ مشهور 
استاد عرموش در رابطـه بـا نقـل    ! واقعه جمل را از كتاب تاريخ طبري بيرون آورده است

مطالب دقت و امانت را مراعات كرده و به صورتي شايسته و امانتدارانه اخباري كه سيف 
 عمر در رابطه با آن حوادث آورده نقـل نمـوده و در كتـاب او در ايـن رابطـه از بهتـرين      

 . دشو مي ي شمردهها كتاب
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ي فتنـه و آشـوب عليـه     هاي خود را به حادثه اي ديگر از ايشان تحقيقات و نوشته عده
از ! انـد  اختصـاص داده ها  آن هاي ها و داللت آوري اخبار و روايت عثمان بن عفان و جمع

عثمان بن «اهللا در كتاب  از استاد محمد صادق عرجون رحمه توان مي ها اين نمونه نويسنده
 ! نام برد» ه المفتري عليهعفان الخليف

ترين و بهتـرين   ترين، دقيق من بر اين باورم كه كتاب او در مورد حضرت عثمان عميق
 . كتاب در دفاع از اين شخصيت مظلوم است

اهنـد در مـورد مـاجراي    خو مـي  من به همه مسلمانان اهل انصاف و تمام كسـاني كـه  
م كتاب اسـتاد عرجـون مطالعـه    كن آشوب عليه حضرت عثمان تحقيق نمايند، سفارش مي

 ! نمايند و از تحقيقات منصفانه آن استفاده كنند
هاي صحيحي كه امام مورخين طبـري   در اين بخش تاريخي به آوردن برخي از روايت

ها صحيحي كه از نظر زماني ترتيب داده به  از سيف بن عمر ضبي و ديگر اخبار و روايت
 30دها را از ابتداي آشوب عليـه عثمـان در سـال    نمايم و رويدا صورت خالصه اكتفاء مي

هجـري يعنـي سـال     35هجري يعني در هفتمين سال خالفت او تا پايان رويداد در سال 
 !نماييم شهادت او پيگيري مي

رويدادها را به طور خالصه با هدف ارايه تصويري روشـن بـراي مشـاهده خواننـده      
ا واقعيت شورش و بلوايي كه در عصر اهند بخو مي مسلمان و محقق و جوياي حقيقت كه

 !آوريم حضرت عثمان پيش آمد آشنا گردد، مي
اهند با تفصيل بيشتري با اين مرحله آشنايي پيـدا كننـد و صـبر و    خو مي اما كساني كه

اهنـد حقيقـت را از زيـر آوار    خو مي هاي گسترده را دارند و كاري تحمل تحقيقات و ريزه
 :بهتر آن است به منابع خام و اوليه تاريخي ماننـد ! كشندروايات متناقض تاريخي بيرون ب

 !!تاريخ طبري، ابن جوزي، ابن عساكر، ابن خلدون و ابن كثير مراجعه كنند
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 سير زماني حوادث آشوب بزرگ  

هجري يعني از هفتمين سال خالفـت   30رويدادهاي مربوط به آشوب بزرگ در سال 
آتش در شهر كوفه انجام گرفت، شـهري كـه   حضرت عثمان آغاز گرديد، اولين جرقه آن 

 ! آمد گري به شمار مي در سرآغاز تاريخ مسلمانان مركز فتنه و آشوب
زماني كه حضرت عثمان زمام امـور خالفـت را در دسـت گرفـت مغيـره بـن شـعبه        

از كـار بركنـار و صـحابي بزرگـوار      استاندار كوفه بود، حضرت عثمان طي حكمـي او را 
وقاص يك سال و نيم والـي كوفـه    جانشين او نمود، و سعد بن ابيسعدبن ابي وقاص را 

 . بود
هجري حضرت عثمان، وليد بـن عقبـه بـن معـيط را كـه       25پس از آن يعني در سال 

آمد كه در زمان ابـوبكر و عمـر رضـي اهللا     صحابي گرانقدر و مجاهد صادقي به شمار مي
 . وقاص نمود استاندار بوده، جانشين سعد بن ابي عنهم

بسـياري را    وليد بن عقبه مدت پنج سال والي كوفه بود، و در طول آن مدت محبوبيت
در ميان مردم كسب نمود، زيرا او از يك طرف انساني بردبار و اهـل تسـامح و از طـرف    
ديگر در موقع مناسب بسيار قاطع بود، هيچگاه در محل كار و منزل خود را بر روي مردم 

 ! پرداخت ه حل و فصل مشكالت مردم ميرويي ب بست و با گشاده نمي
هاي هرزه و خبيث و  ور شده، و آدم در آن هنگام بود كه آتش فتنه در شهر كوفه شعله

هاي شوم خود تخم اختالف و تبـاهي را در   برداري از فتنه ه ماجراجو و شورشي براي بهر
توز كه مخفيانه  نهزمين زندگي اجتماعي پاشيدند و از تعدادي از جوانان هرزه و فاسد و كي

 ! ندكرد مي هاي الزم را به عمل آورده بودند سوء استفاده  با هم در ارتباط و هماهنگي
 :ام هجـري گروهـي از جوانـان دزد و راهـزن از جملـه      هاي سال سي در يكي از شب

ابـن الحيمـان   «أزدي به منـزل   ازدي، شبيل بن ابي  مورع بن مورع اسدي، زهير بن جندب
او در برابرشـان بـه مقاومـت پرداخـت، ولـي آنـان او را بـه قتـل         ! رش بردنديو» خزاعي

 ! رسانيدند
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با ابن الحيمان همسايه بود، و سر و صـداي دزدان  » ابوشريح خزاعي«صحابي بزرگوار 
او و ! را كه با ابن الحيمان درگير بودند شنيد و شاهد بود كه چگونه او را به قتل رسانيدند

عني وليد بن عقبه رفتند و آنچه را كه شنيده و ديده بودند، شهادت پسرش نزد والي شهر ي
 . دادند

را دستگير و زنـداني  ها  آن دستور بازداشت و زنداني آن دزدان و هرزگان صادر شد و
اي را بـراي حضـرت عثمـان ارسـال      نمودند، وليد در مورد چگونگي برخورد با آنان نامه

 را صـادر كـرد و وليـد نيـز    ها  آن ستور اعدامكرده و كسب تكيف نمود، حضرت عثمان د
 ! را در جلو قصر خويش اعدام كردها  آن

عمرو بن عاصم تميمي اراده و قاطعيت حضرت عثمان و وليد را بـه خـاطر اعـدام آن    
 ! قاتالن و دزدان ضمن اشعاري ستود

 رانکم ســــــــــــــــرفاً يــــــــــــــــتــــــــــــــــأکلوا ابــــــــــــــــداً ج ال
ــــــــــــــــــذ ــــــــــــــــــن عّفــــــــــــــــــان اّل  جــــــــــــــــــّربتم ياّن اب

ــــــــــــــــايمــــــــــــــــازال  ــــــــــــــــاً يب مهعمــــــــــــــــل بالکت  من
 

 ملــــــــک ابــــــــن عّفــــــــان ياهــــــــل الزعــــــــارة فــــــــ
 فطــــــــــــــم الّلصــــــــــــــوص بمحکــــــــــــــم القــــــــــــــرآن

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــنهم و   يف ــــــــــــــــق م ــــــــــــــــانکــــــــــــــــّل عن  بن
 

هاي هرزه و متجاوز در مملكت عثمان بن عفان همسايگان شـما را   از اين به بعد آدم«
كـه بـا   ! ايـد  مورد تعرض قرار نخواهند داد، عثمان همان كسي است كه او را تجربه كـرده 

قرآن دست و دهان دزدها را بسته و همچنان با قوت و تسلط خود ايشان را احكام استوار 
 » .در محاصره گرفته است

پس از آنكه وليد حكم خداوند را در مورد آن دزدان و متجاوزان اجرا نمود و آنـان را  
بر او خشم گرفتند و به تحريك قبيله و عشيره خويش عليه ها  آن هاي اعدام كرد، خانواده

 . گشتند ختند و براي گرفتن انتقام از وليد به دنبال فرصت مناسبي مياو پردا
والـي منطقـه    وليد در زمـان عمـر بـن خطـاب رضـي اهللا عنـه       :همچنان كه گفته شد

در ايـن  . كه در ميان دو رود دجله و فرات در بخش شـمالي عـراق واقـع بـود    » الجزيره«
نـزد او  هـا   آن اي از ند كه عـده دكر مي منطقه تعدادي از مسيحيان عرب بني تغلب زندگي
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يكي از كساني كه مسلمان شده از بزرگان آن طايفـه بـه نـام ابوزبيـد     ! مسلمان شده بودند
 ! بود، كه ميان او و وليد بن عقبه دوستي و محبت بسياري وجود داشت

پس از آنكه عثمان بن عفان، وليد بن عقبه را از استانداري الجزيره بـه كوفـه فرسـتاد،    
 . رفت يد گاهي براي ديدار وليد به شهر كوفه ميابوزب

در يكي از اين سفرها ابوزبيد براي ديدار با وليد به منزل او رفته بود، آن سـه خـانواده   
از آمدن او مطلع  –يعني ابومورع و ابوزهير و ابوشبيل  –اعدام شده بود ها  آن كه فرزندان

 . شدند
وليد بـن عقبـه والـي     :فته و به آنان گفتندهاي شهر كوفه ر آنها نزد برخي از شخصيت

 ؟!شهر همراه با دوستش ابوزبيد در منزل او به شرابخواري مشغول هستند
در حـالي بـه طـرف خانـه وليـد      هـا   آن براي آگاهي از موضوع همراهها  آن تعدادي از

 ! ندكرد مي آمدند، كه او با دوستش ابوزبيد با هم داشتند صحبت
اند، چيزي را كه جلو دست او قـرار داشـت    ر وارد منزل او شدهوليد وقتي ديد چند نف

ند، گمان بردند كه آنچـه را  كرد مي زير تختي پنهان نمود، آنان نيز كه از گوشه پنجره نگاه
 ؟ !وليد مخفي كرده در واقع شراب بوده است

به طرف تخت نزديك وليد رفت تا به ها  آن آنان داخل منزل شدند و بالفاصله يكي از
وقتـي آن را بيـرون آورد   ! نشان دهـد ها  آن گمان خود شرابي را كه او پنهان كرده بود، به

 ؟ !متوجه شدند كه چند خوشه انگور است كه داخل سيني كوچكي قرار دارند
زيرا وليد وقتي آمدن آنان را احساس كرد به خاطر كم بودن آن، شرم نمود كه همچنان 

! بيـاورد ها  آن الي كه انگوري باقي نمانده بود تا برايباقي بماند، و در حها  آن جلو دست
 ! پنهان كرده استها  آن توزان شايع كردند كه او ظرف شراب را از اما آن كينه

توزان را به سختي مورد مالمت قرار دادند  اما آن چند نفر شخصيت شناخته شده، كينه
دروغگـو هسـتند، و از اجـراي    گر و  آنان مردمي فتنه :و از وليد عذرخواهي كرده و گفتند
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باشند، به همين خاطر در مورد تـو اقـدام بـه     حكم الهي در مورد فرزندانشان ناراحت مي
 ! كنند مي پراكني شايعه
وليد بن عقبه در ارتباط با اين موضوع اقدامي ننمود و راه صبر و تحمـل را در پـيش   «

 صـبر و بردبـاري خـود از    گرفت و حضرت عثمان بن عفان را در جريان قرار نداد، و بـا 
)P)0F1»درگذشتها  آن

P!  
همـراه  ) جندب ازدي، ابوزهير(حقد و كينه آنان بر وليد بيشتر شد، يكي از آنان به نام 

 :رفتند و به او گفتنـد  توزان نزد عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه با تعدادي ديگر از آن كينه
 ؟ !كند در منزل شرابخواري ميها  آن وليدبن عقبه والي

هر كس در پنهاني كاري را انجام دهـد، مـا اجـازه     :ابن مسعود در پاسخ به آنان گفت
 ؟ !گذاريم تجسس در احوال شخصي او را نداريم و حرمت او را زير پا نمي

توزان اطالع پيـدا كـرد، او را مـورد     وقتي كه وليد از شيوه پاسخ ابن مسعود به آن كينه
اي؟ مـن چـه كـار     توز اينگونه پاسخ داده دشمنان كينهچرا به آن  :مالمت قرار داد و گفت

 دار داده ام كه آن را پنهان كنم؟ اين پاسخي است كه در مـورد متهمـي سـابقه    خالفي كرده
 ! و من الحمدهللا به هيچوچه اهل شرابخواري نبوده و نيستم! دشو مي

اي  هبه هر صورت در اين رابطه ميان وليد و ابن مسعود صـحبت و گفتگـوي دوسـتان   
 . انجام گرفت و سوء تفاهم بر طرف گرديد

هاي خـود در مـورد شـرابخواري     پراكني توز همچنان در كوفه به شايعه آن آدمهاي كينه
هـاي هـرزه و فاسـد و     چيدند، و هر روز آدم وليد ادامه دادند و عليه او طرح و توطئه مي

 ر به دور و بر خود جمـع گرفتند را، بيشت مخالف را كه توسط وليد مورد مجازات قرار مي
 . ندكرد مي

                                           
 274 - 273ص  4ج : تاريخ طبري  -1
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روزي آدم جادوگري را نزد وليد آوردند، وليد در مورد حكم مجازات جادوگر از ابـن  
 دانيد او جادوگر است؟  از كجا مي :مسعود سؤال كرد، ابن مسعود گفت

 دهي؟  اي را انجام مي چه كارهاي ساحرانه :از جادوگر پرسيدند
 ؟ !غي شوم و از عقب آن بيرون بيايمم وارد دهان االتوان مي :گفت

 ! مجازات او اعدام است :ابن مسعود به وليد گفت
توز به نام جندب  يكي از آن كينهها  آن اي جلو منزل وليد تجمع نموده كه در ميان عده

 ! ازدي وجود داشت
او براي ايجاد آشوب و بلوا فرصت را مناسب ديد، و بدون اجازه وليد و صدور حكم 

 ! ه سرعت طرف جادوگر رفت و او را به قتل رسانيدقطعي ب
وليد و ابن مسعود كار او را اقدامي عليه اختيارات حكومتي تلقي نمـوده و بـه همـين    

زيرا اقامه حدود شرعي جزو اختيارات مردم . خاطر حكم زنداني شدن او را صادر نمودند
 . باشد عادي نيست بلكه جزو اختيارات امام و مسؤلين امور مربوطه مي

اي براي حضرت عثمـان نوشـت، حضـرت     در مورد نوع اقدام عليه جندب، وليد نامه
و از مـردم  ! عثمان دستور داد او را تعزير كننـد و پـس از پايـان تعزيـر او را آزاد نماينـد     

خواست بر پايه گمان خويش اقدام نكنند و بدون اجازه اولياي امـور حـدود الهـي را بـه     
 . اجرا نگذارند

Pگري خود عليه وليد افزودند توزي و توطئه و گروه هواداران او بر دامنه كينهجندب 

)
1F

1(
P!  

برخي از شورشيان كه كينه وليد را بر دل داشتند، براي مالقات با حضـرت عثمـان بـه    
، و از حضـرت  كـرد  مـي  سوي مدينه حركت كردند، كه جندب ازدي نيز آنان را همراهي

 ! اند، او را از استانداري كوفه بركنار كند ز وليد آزردهعثمان خواستند به سبب آنكه مردم ا
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شما داريـد بـر    :گفتها  آن حضرت عثمان چندان آنان را تحويل نگرفت و خطاب به
كنيد و چنين چيزي از نظر اسالم پذيرفتني نيسـت، از   اساس ظن و گمان عمل و اقدام مي

Pايد طرفي بدون اجازه از كوفه خارج شده

)
2F

1(
P!  

نسبت به وليد و حضرت عثمـان بيشـتر   ها  آن كوفه بازگشتند، حقد و كينه وقتي كه به
 ! گرديد

 گران كوفه  باند توطئه

طلبان، و كساني كه زندان رفتـه و آزاد   توزان به همراهي تمامي آشوب آن دسته از كينه
ها و مخالفان دست به دست هم داده و بانـدي را بـراي شـورش     شده شده بودند مجازات

پـردازي   و دروغ  پراكنـي  براندازي دولت اسالمي تشكيل دادند و بر دامنه شـايعه عصيان و 
 . عليه وليد و حضرت عثمان افزودند

اي زشـت و   تري را برداشتند، به اين صورت كه از طريق توطئـه  آنان گام شيطاني بلند
! يدندمهر حكومتي وليد بن مغيره را دزد –كه طبري آن را به تفصيل نقل كرده  –خبيثانه 
اي از آنان همراه با آن مهر به مدينه رفتند، تا عليه او به جرم شُرب خمـر شـهادت    و عده
 ! دهند

به مدينه باخبر شد، متوجه گرديد كـه توطئـه   ها  آن وقتي وليد از گم شدن مهر و رفتن
او بالفاصله راه مدينه رادر پيش گرفـت، تـا قبـل از    ! اند خطرناكي را براي او تدراك ديده

 ! زودتر از او وارد مدينه شده بودندها  آن وارد مدينه شود، اماها  آن ان يا همزمان باآن
كـه وليـد    –گران به رهبري ابومـورع اسـدي و ابوزينـب ازدي     غوغاساالران و توطئه

به مالقات حضرت عثمان رفتند  –را به جرم قتل و سرقت اعدام كرده بودند ها  آن پسران
 . ن عقبه شهادت دادندو به شرابخواري وليد ب

 ؟ !ايد چه چيزي را از او مشاهده كرده :حضرت عثمان خطاب به آنان گفت
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مـا وارد منـزل وليـد شـديم و او را مسـت       :آن دو به دروغ شهادت دادند و گفتند كه
 ؟ !؟ و محاسنش را با آن آلوده كرده بود!آورد مشاهده كرديم و داشت شراب باز مي

خمر وليد دو نفر بـه دروغ گـواهي دادنـد، در حـالي كـه       بدين ترتيب در مورد شرب
 ! دشو مي حكم مجازات شرب خمر از طريق شهادت دو نفر ثابت

وقتي وليد به مالقات عثمان بن عفان رفت، به خداوند سوگند يـاد كـرد كـه هيچگـاه     
تـوز هسـتند دروغ    گران و دشـمنان كينـه   شراب ننوشيده و شهادت آن دو نفر كه از توطئه

 ! است محض
كنيم و بـر   ما بر اساس معيارهاي موجود عمل مي :حضرت عثمان بن عفان به او گفت

نماييم، كسي كه به دروغ چيزي را گواهي دهـد و بـه    پايه شهادت شهود حكم را اجرا مي
ديگران ستم ورزد، آتش جهنم را بـراي خـود مهيـا كـرده اسـت، و خداونـد از او انتقـام        

 دهـد و بهتـرين پـاداش را بـه او عطـا      حمايت خويش قرار ميگيرد و مظلوم را مورد  مي
 . يدفرما مي

 –انـد   الزم به تذكر است كه وليد و عثمان بن عفان با هم برادر شـيري بـوده   –برادر 
 ! نمايم، اما بردبار باش اي نيست، حد شرعي شرابخواري را بر تو اجرا مي چاره

هر چند دو نفـر بـه    –مر را پس از آن حضرت عثمان دستور داد حد شرعي شرب خ
 ! اجرا كنند –دروغ آن را گواهي كرده بودند 

سپس متوجه شد كه مصلحت در اين است كه او را از استانداري كوفه بركنار كنـد، و  
. و سعيدبن عاص را بالفاصله بر جـاي او گمـارد  ! به پنج سال كار او در منطقه پايان دهد

)P)3F1»داد ام هجري روي اين عزل و نصب در سال سي
P.  

توز پـس از آن شـهادت دروغ عليـه وليـد، بـراي ادامـه        گر و كينه غوغاساالران تهمت
 ! گري عليه والي جديد به كوفه بازگشتند توطئه
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پس از آنكه سعيد بن عاص به كوفه رسيد، در جمع مردم به سخنراني پرداخت و پس 
  :از حمد و ثناي خداوند گفت

اما زماني كه عثمان ! اند وديم مرا به ميان شما فرستادهسوگند به خداوند عليرغم ناخشن«
بـه شـما   ! براي قبول اين مسئوليت به من امر فرمود، به غير از اطاعت چاره ديگر نداشـتم 

گري و غوغاساالري در ميانتان سر بـر آورده، امـا بـه خداونـد      دهم كه ديو فتنه هشدار مي
يي خواهم پرداخت تا آن را سركوب كـنم  كنم كه به سختي با آن به رويارو سوگند ياد مي

Pاما من امروزه تنها اختيار خويش را در دست دارم! يا آنان بر من چيره شوند

)
4F

1(
P!  

پس از آن سعيد بن عاص در مورد اوضاع و احوال كوفه اطالعات الزم را كسب كـرد  
دسـت   دار بـودن فتنـه و   هاي مختلف آشنايي پيدا نمود و به ريشـه  ها و گروه و با گرايش
گري و فريبكاري  توز و دشمنان دين در توطئه اي از شورشيان ماجراجو و كينه داشتن عده

هـاي جاهـل و    گري پي برد و متوجه شد كه عامه مردم عـادي از غوغـاگران و آدم   و فتنه
 ! نمايند روي مي نادان دنباله

پس از مدتي سعيد ضمن گزارشـي كتبـي حضـرت عثمـان را از اوضـاع نابسـامان و       
  :در نامه او آمده بود! غيرعادي كوفه باخبر نمود

هاي محترم  و آدم. اوضاع و احوال اجتماعي مردم كوفه بسيار نابسامان و متشنج است«
زمـام اوضـاع در دسـت    ! انـد  و با كرامـت و باسـابقه خـدمت و ديانـت منـزوي گرديـده      

اي  وضع به گونـه  ماجراجويان مزدور و مردم جاهل و ساده عربي است و متأسفانه امروز،
 » ؟!ندشو نمي درآمده كه براي اهل دين و شرف هيچگونه احترامي قايل

اي را براي سعيد نوشت و از او خواسـت كـه همـه     نامه عثمان بن عفان رضي اهللا عنه
سعي و تالش خود را براي سر و سـامان دادن بـه اوضـاع و احـوال اجتمـاعي و تـرويج       

                                           
 279ص  4ج : تاريخ طبري  -1



  21 شهادت حضرت عثمان ذي النورين
 

دن به دانـش و درسـتكاري و جهـاد و در اولويـت     ارزشهاي ديني و جهادي و حرمت نها
 ! قرار دادن اين امور بر ديگر امور به كار گيرد

 : اش آورده است حضرت عثمان از جمله در نامه
آناني كه ممالك بسياري را با جهاد و مقاومت ! افراد خوشنام و باسابقه را گرامي بدار«

انـد تـابع آن    مالـك وارد آن گرديـده  اند، و آناني را كـه پـس از فـتح آن م    خود فتح كرده
ناپذيري و ترك  پروري و حق مگر آنكه آن پيشگامان راه تن! پيشگامان و مجاهدان بگردان
انـد، راه جهـاد را در پـيش     و آنهايي كه پس از ايشان آمـده ! جهاد را در پيش گرفته باشند

 ! گرفته باشند
آنگونه كه شايسته است به  و حق هر يك را! به هر انساني در جاي خود حرمت بگذار

ها  آن زيرا به وسيله شناخت صحيح مردم است كه عدالت و دادگري در بين! آنان عطا كن
 ! كند تحقق پيدا مي

بـن عمـر    سعيد توجيهات عثمان بن عفان را به كار بسـت و مجاهـديني ماننـد قعقـاع    
 :گفـت ها  آن به مشاركت داشته بودند، فراخواند و خطاب» قادسيه«تميمي را كه در جنگ 

گيرند، و سـر و صـورت    شما بزرگان و پيشگاماني هستيد كه مردم پشت سر شما قرار مي
اهم كه مرا به درستي از نياز نيازمنداني خو مي هميشه مظهر و نماد جسم و پيكرند، از شما

)P)5F1»انگاران باخبر نماييد انگاري سهل كه پشت سر شمايند مطلع كنيد و از سهل
P.  

م به تشكيل هيئتي مجلس مانند متشكل از اهل حل و عقد كوفه نمود كه در سعيد اقدا
آن اهل علم و اصحاب و مجاهدين و اهل دين وتقوا و قاريان قرآن و اهل فضـل وجـود   

 ! داشتند، او آن مجلس را طرف مشورت خود نمود و جزو اطرافيان خويش گردانيد
هـاي جاهـل و نـادان     تـوزان و آدم  هاما اين اقدامات سعيد به هيچوجه باب طبع آن كين

پراكني و تهمت پرداختند و او را بـه گمراهـي    نبود، بالفاصله عليه سعيد به شايعه و دروغ
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 هـاي آنـان بـاور كـرده و از     انديش به دروغ خرد و ساده هاي كم اي از آدم متهم كردند عده
 ! ندكرد مي داري جانبها  آن

ي خليفه مسلمانان عثمان بن عفان فرستاد، سعيدبن عاص گزارش اقدامات خود را برا
حضرت عثمان نيز براي بررسي اوضاع كوفه صاحبنظران و بزرگان اصحاب را به نشستي 

انگيـزان   فراخواند و آنان را در جريان اقدامات سعيد بن عاص و ريشه دوانيدن فتنه و فتنه
 ! پراكني پرداخت توزان براي شايعه آميز كينه هاي توطئه و تالش

توجيهـات تـو و اقـدامات او بجـا و حكيمانـه       :آنان خطاب به حضرت عثمان گفتنـد 
و آنان ! را بر مردم مقدم مداريدها  آن !گران كوتاه نياييد اند، و به هيچوجه در برابر فتنه بوده

زيرا اگر زمام امور در اختيـار نـااهالن   ! را به كارهايي كه شايستگي آن را ندارند مگماريد
سـر و   را دچـار بـي  هـا   آن دهند بلكـه  نه اينكه آن امور را به درستي انجام نميقرار گيرد، 
 ! نمايند ساماني مي

اي براي ايجاد آشوب  عده :عثمان بن عفان به مجلس مشورتي بزرگان مدينه فرمودند«
مـن  ! و به حق متمسك شـويد ! ، خود را براي مقابله با آن آماده كنيدكنند مي و بلوا تالش

)P)6F1»رسانم مربوط به تحركات آنان را بالفاصله به اطالع شما ميهاي  گزارش
P!  

ي شـريف و خـوش   ها انسان خرد از گماشته شدن هاي هرزه و اعراب جاهل و بي آدم
هاي اداري و اجتماعي خشمگين شده  سابقه و اهل علم و جهاد و تقوا در مجالس و پست

ورد مسئولين امور پرداختند، زيرا آن پراكني در م و به خاطر آن اقدام به عيبجويي و شايعه
 ! آوردند اختيارات را نوعي ستم و تبعيض به شمار مي

تـوزي   ها را بـراي حـق و كينـه    گر و ماجراجويان و مخالفان، آن اقدام توزان توطئه كينه
ي مسلمانان و اولياي امـور و عـدم اطاعـت از تصـميمات و دسـتورات       بيشتر عليه خليفه

 . شايعات عليه او در ميان مردم، بهانه قرار دادند سعيدبن عاص و ترويج
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توزان نبودند، آنان  هاي آن كينه گري ها و تهمت پردازي اكثريت مردم كوفه پذيراي دروغ
طلبي بودنـد   گري و آشوب مدتي راه سكوت را در پيش گرفتند، اما همچنان در پي توطئه

مردم راه پنهانكاري را در پـيش   و به خاطر مخالفت! گشتند و به دنبال فرصت مناسبي مي
ها مخفيانه ارتباط  شده ها و مجازات رفته و با غوغاساالران و جاهالن عرب و زندان! گرفتند

 ! پيدا كردند

 مثلث توطئه  

توز اسالم، اعم از يهـود و مسـيحيان و مجوسـيان مرتـب عليـه اسـالم و        دشمنان كينه
پراكنـي   و اوليـاي امـور بـه دروغ و تهمـت    ند و عليه خليفـه  كرد مي چيني مسلمانان توطئه

 براي تحريك مردم عليه آنان حـداكثر اسـتفاده را  ها  آن و از اشتباهات اندك! پرداختند مي
 ! ورزيدند كوتاهي نميها  آن ند، و از جعل هيچ نوع افتراء و تهمتي عليهكرد مي

هاي تفرقـه در   ها و اقدامات، گسترش نابساماني و تقويت پايه هدف آنان از اين تالش
ور كردن آتش كينه و حقدشان عليه اسالم بود كه اديان باطل آنـان   ميان مسلمانان، و شعله

هاي آنان را سرنگون  را منزوي نموده و در واقع در پي براندازي نظام اسالمي كه حكومت
 ! و ارتشهايشان را تار و مار نموده بود، بودند

توز گمراه و سـاده   هاي كينه خود از آن آدمآن دشمنان قسم خورده براي تحقق اهداف 
و ابله استفاده كرده و همه كساني را كه به سبب خالفكاري توسط خليفه و مسؤلين امـور  

 ! مجازات شده بودند، بسيج نموده بودند
آن دشمنان از هواداران خود سازماني سـرّي تشـكيل دادنـد و در شـهرهاي بـزرگ و      

و آنـان را سـازماندهي نمـوده و      خود دست و پا كـرده مناطق مختلف هواداراني را براي 
 ! در ارتباط بودندها  آن مرتب با

كوفه، بصره و مصر قـرار داشـتند و    :هاي اين گروه خبيث در شهرهاي مهمترين هسته
 ! بودند –هر چند اندك  –در شهرهاي مدينه و شام نيز داراي اعضا و هواداراني 
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االصل قرار داشـت كـه در    و برانداز، آدمي يهوديگر  در رأس اين سازمان سري توطئه
زمان خالفت حضرت عثمان به مسلمان شدن تظـاهر نمـوده و خـود را جـزو مسـلمانان      

 ! دانست
، و اتباع و هواداران خود را با يكديگر كرد مي او پنهاني به ممالك مختلف اسالمي سفر

 ! كرد مي تأسيسنمود، و در آن مناطق حزب و سازمانش را پنهاني  هماهنگ مي
پوست  معروف به ابن سوداء بود، زيرا ظاهراً مادر او سياه» عبداهللا بن وهب بن سبأ«او 

شهرت يافتند، و مهمتـرين نقـش را در سـازماندهي    » سبأيه«كم اتباع او به نام  بوده كه كم
شورش عليه عثمان بن عفان و به شهادت رسانيدن او و پس از آن قيام عليه حضرت علي 

 ! هيد گردانيدنش ايفا نمودندو ش
  :نمايد كه امام ابن جرير طبري از طريق اسنادهاي مورد قبول مورخين روايت مي

پوست بود، در زمان عثمـان اسـالم    عبداهللا بن سبا يهودي و اهل مدينه و مادرش سياه«
و بـراي گمـراه    كرد مي نشين سفر آورد، پس از مدتي او ممالك و مناطق مختلف مسلمان

او كار خود را از حجاز آغاز كرد، سپس به بصره و كوفه، و . نمود دانيدن آنان تالش ميگر
او در شام به اهداف خود دست نيافت و مردم مسلمان او را از آن كشور بيرون ! شام رفت

 ! كردند
عبداهللا بن سبا به مصر رفت و در آنجا اقامت گزيد و سخنان او بـر تعـدادي از مـردم    

كننده خويش جرأت بيشتر  هاي گمراه كم براي ترويج كفرگويي و حرف كماثر گذاشت، و 
 ! پيدا نمود
عيسي در آخـر الزمـان بـاز    . برند من از باور آنهايي درشگفتم كه گمان مي :گفت او مي

 ؟ در حالي كـه خداونـد در قـرآن   !گردد محمد در آخر الزمان باز نمي :گردد، اما گويند مي
 :يدفرما مي
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﴿                               

        ﴾ ]85 :القصص.[ 

) قيامـت (قـرآن را بـر تـو واجـب كـرد، تـو را بـه ميعادگـاه         ) تبليغ(همان كسي كه «
 .»گرداند بازمي

تر است، زيرا محمد  از عيسي شايسته) بازگشت مجدد= رجعت (و محمد براي ظهور 
 ! بر او فضل و برتري دارد

را اصلي مسلم قرارداد و آنان نيز عقيده او پذيرفتـه  » رجعت«او براي اتباع خود عقيده 
 ! گفتند و راجع به آن سخن مي

ه آنان او پس از مدتي براي تحريك مردم عليه خليفه گام ديگري برداشت و خطاب ب 
داراي وصي و جانشـيني بـوده اسـت،    ها  آن هزار پيامبر مبعوث شده و هر يك از« :گفت

علي بن ابيطالب نيز وصي حضرت محمد است و از آنجا كه آخرين پيامبر است، علي نيز 
 ! آخرين وصي است

چه كسي ستمكارتر از آني است كه وصـيت   :گفت پس از مدتي در بين اتباع خود مي
عملى ننمود،  ل خدا را در مورد تعيين علي بن ابيطالب به عنوان جانشينيو سفارش رسو

 !و حق او را غصب، و به جاي او خود بر مردم فرمانروايي كرد؟
عثمان از روي ستم و ناروا خليفه شده و اين حق علي بن ابيطالب است زيرا  :او گفت

بايد آن مقـام را بـراي او   او از طرف رسول خدا به عنوان جانشين تعيين گرديده و عثمان 
 » !رها كند؟

پيشه و تبهكـار خـود را در سـازمان سـري و خبيـث خـود در        ابن سبأ پيروان جنايت
و ! براي گسترش اين عقيده به پاخيزيـد  :گفت و به آنان مي كرد مي ممالك اسالمي توجيه

تهمـت  و از ترور، و تخريب شخصيت افراد و ايجاد ! آن را در جامعه به حركت درآوريد
كـار  ! اند، آغاز كنيد و افترا عليه مسؤلين امور حاكم بر خود كه از طرف عثمان تعيين شده
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تا مـردم  . خود را در پوشش اندرز و اصالحات و امر به معروف و نهي از منكر قرار دهيد
 ! به شما روي بياورند و سپس آنان را بر اين باور فرا بخوانيد

ر ممالك اسالمي به ويژه بصره، كوفه و مدينه پراكنـده  عبداهللا بن سبأ پيروان خود را د
او مرتب به اتباع فاسد و گمراه شـده  ! نمود و خود او مصر را براي اقامت خويش برگزيد

نمود، آنان نيز  نوشت و ايشان را بيشتر به خود وابسته مي خود در ممالك مختلف نامه مي
 ! فرستادند مرتب گزارش كار خود را براي او مي

افزودنـد و مخفيانـه    هـاي خـود مـي    ي فعاليـت  باع او در مناطق روز به روز بر دامنهات
 ! هواداران خود را به شورش عليه خليفه و اوليايي امور و عزل عثمان فراخواندند

آنان در پوشش امر به معروف و نهي از منكر باورها و نظرات خود را در ميـان مـردم   
أثير گذاشـته و بيشـتر آنـان را بـه خـود جـذب كـرده و        تها  آن ند، تا بر رويكرد مي بيان

 ! فريبشان دهند
پرداختنـد و در   اتباع او مدام به عيبجويي و ايـراد تهمـت از امـرا و اوليـاي امـور مـي      

اتباع او در هـر يـك از   ! ندكرد مي را منتشرها  آن فرستادند هايي كه براي يكديگر مي جزوه
نـد و بـه   كرد مي را در مورد مسؤلين امور سرهمهايي  ها و تهمت شهرهاي و مناطق دروغ

فرسـتادند، و آنـان نيـز آن     صورت مكتوب براي اتباع و هواداران خود در ديگر مناطق مي
 ! نمودند دروغ و افترائات را در ميان مردم شايع مي

شـنيدند، و بـه مـردم     عيب و نقص اوليـاي امـور آن منطقـه را مـي    ها  آن مردم از زبان
در اين منطقه شريك ظلم و ستمي كه بر سر مردم مسلمان فالن شهر و ديـار  ما  :گفتند مي

 ! ندكرد مي شنيدند باور در نتيجه آنچه را مي. آمده نيستيم
هـاي   به اين صورت باند سازمان يافته سبأيه، بـه ايجـاد و فسـاد و تبـاهي در عرصـه     

نددستگي و بر مختلف پرداختند و همه تالش و توان خود را براي گسترش اختالف و چ
هم زدن اصل اخوت اسالمي به كار گرفتند و مـردم را عليـه اسـتانداران و اوليـاي امـور      
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و نشـر اكاذيـب    پراكنـي   بـه دروغ  ند و عليه عثمان بن عفان رضي اهللا عنهكرد مي تحريك
 ! پرداختند مي

ي ها و جرايم سازمان يافته خود بر خالف ظاهر، اهداف ديگر از طريق اين خالفكاري
ند و ظاهر و باطنشان بسيار متفاوت بود و هـدف اصـلي خـود را حـذف     كرد مي را دنبال

اسـتند بـه   خو مـي  عثمان بن عفان و براندازي نظام اسالمي قرار داده بودند و با ايـن كـار  
اهداف شيطاني پيشواي خود عبداهللا بن سبأ و يهوديان و مجوسيان و مسيحيان حـامي او  

)P)7F1»جامه عمل بپوشانند
P!  

عبداهللا بن سبأ مدتي پس از ادعاهاي مسـلمان شـدن بـا هـدف      :همچنان كه گفته شد
به شام رفت، اما نتوانست به آن ها  آن و تأثيرگذاري بر روي ترويج گمراهي در ميان مردم

 ! هدف شيطاني خود دست پيدا كند
عبـداهللا  وقتـي  « :نمايد كه ي اسناد مورد قبول خود نقل مي امام ابن جرير طبري بر پايه

  :بن سبأ به شام رفت، با ابوذر غفاري مالقات كرد، و خطاب به او گفت
هـا از آن   ثروت و دارايـي  :يدگو مي كني كه از اين سخن معاويه والي شام تعجب نمي«

اهـد  خو مـي  اين صحيح است كه همه چيـز از آن خداونـد اسـت، امـا او    ! خداوند هستند
اختيار دارد محروم كند و نـام مسـلمانان را از روي    كه در  مسلمانان را از ثروت و دارايي

 ؟ !آن بردارد
به خاطر حسن نيت و خلوص قلبي و پاكي سيره  حضرت ابوذر غفاري رضي اهللا عنه

خويش، تحت تأثير كالم او قرار گرفت و گمان برد كـه سـخن معاويـه سـخني ناسـره و      
 ! كند اشتباه مي

بـر اسـاس چـه     :رد مالمت قرار داد و گفـت ابوذر غفاري نزد معاويه رفت و او را مو
 ! اي؟ الهي ناميده  المال مسلمانان را، دارايي اي بيت انگيزه

                                           
 با تصرف در ساختار 341 – 340ص  4ج : تاريخ طبري  -1
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خداوند تو را ببخشايد، مگـر همـه مـا بنـده خـدا      ! ابوذر :معاويه در پاسخ به او گفت
 ! نيستيم و دارايي و ثروت و آفرينش و امر مگر از آن او نيست؟

 ! داوند استاين اموال خ :مگو :ابوذر گفت
يم كـه متعلـق بـه    گـو  مـي  گويم اين اموال از آن خداوند نيست، امـا  نمي: معاويه گفت
 ! مسلمانان است

در . بدين ترتيب معاويه به مناقشه پايان داد و بـه درخواسـت ابـوذر پاسـخ مثبـت داد     
و اين ابـوذر غفـاري بـود كـه بـر اثـر صـداقت و        . حالي كالم معاويه كالم نادرستي نبود

 ! گري ابن سبا قرار گرفته بود زي خود تحت تأثير فريبكاري و توطئهدلسو
 اما در ارتباط با اينگونه مسايل دامنه اختالف نظر ميان معاويه و ابـوذر رضـي اهللا عنـه   

اي محترمانـه از ابـوذر    گسترش يافت، تا جايي كه عثمان را بر آن داشـت كـه طـي نامـه    
 ! خواست كه به مدينه بازگردد

انـديش   ي سادهها انسان ن به مدينه ابوذر غفاري از اين نگران بود كه برخيپس از آمد
براي اهداف خاص خود بهره ها  آن خرد از نظرات انتقادي او سوء استفاده كرده و از و كم

» ربـذه «گران اقامت در  بگيرند، به همين سبب و به خاطر پرهيز از بازيچه قرار گرفتن فتنه
هجري و پايان عمر در آنجا مانـد و   32را ترجيح داد و تا سال  )در حوالي مدينه بود كه(

 ! قبل وقوع حوادث ناگوار و گسترش آشوب و فتنه وفات يافت
عبداهللا بن سبا نزد صحابي بزرگوار ابودرداء كه در شام بود رفت همان سخناني را كـه  

ائـات خـويش قـرار    و خواست او تحت تـأثير الق . با ابوذر در ميان نهاده بود با او هم نهاد
اما ابودرداء سخنان او را بـا هوشـياري ذكـاوت مؤمنانـه     ! دهد و عليه معاويه تحريك كند

مورد تأمل قرار داد و بوي يهوديت و شيطنت را از آن استثشـمام نمـود و خطـاب بـه او     
 ! توزي بيش نيستي ابن سوداء تو كيستي؟ سوگند به خداوند يهودي كينه :گفت

 بن سبأ نزد عباده بن صـامت رفـت، و همـان مسـايلي را كـه بـا       پس از مدتي عبداهللا
عبـاده بـن صـامت نيـز خباثـت و      . ابودرداء در ميان گذاشته بود با او نيـز در ميـان نهـاد   
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بند به دستهاي او زد و همراه با يـك سـرباز نـزد معاويـه      يهوديگري او را دريافت، دست
! اي معاويـه  :صامت خطاب بـه او گفـت  رفتند، هنگامي كه نزد معاويه رسيدند، عباده بن 

اين شخص بوده كه ابـوذر را عليـه   ! و مواظب او باش! اين آدم يهودي را بازخواست كن
 ! تو تحريك كرده است

اي را بـه حضـرت    معاويه در ارتباط با قضيه عبداهللا بن سبأ و شيوه برخورد با او نامـه 
 . عثمان نوشت و از او كسب تكليف نمود

ديو فتنه چشم و بيني خويش را بيـرون آورده و   :پاسخ به او نوشت حضرت عثمان در
در ! ور شود سربلند كرده، و تنها چيزي كه باقي مانده آن است كه از جاي برخيزد و حمله

 » !زخم چركين نيشتر فرو مكن و خود و مردم را از زيان آن مصون بدار
حركت كرد، تا پيروان خود  ام هجري عبداهللا بن سبأ از شام به طرف بصره در سال سي

خـرد بودنـد سـازماندهي     توزان و افراد جاهل و بي را كه معجوني فاسد از مخالفان و كينه
در آن زمان عبداهللا بن عامر كريز والي بصره بود، او مردمي عـادل و پرهيزكـار و در   ! كند

 ! آمد عين حال با اراده و قاطع به شمار مي
كراست به منزل حكيم بـن جبلـه كـه آدمـي خبيـث و      ابن سبأ پس از ورود به بصره ي

 . آمد، رفت شكن به شمار مي حرمت
پس از ورود ابن سبأ به بصره به عبداهللا بن عـامر خبـر    :يدگو مي امام ابن جرير طبري

 ! دادند كه مردي غريب و مرموز وارد شهر شده و مهمان حكيم بن جبله است
راهزن مشهوري بود، و زمـاني كـه سـپاه    همچنان كه گفته شد، حكيم بن جبله دزد و 

گشتند، او مخفيانه از آمدن به  اسالم و مجاهدين از ممالك اطراف بصره به اين شهر بازمي
تا به كار دزدي و راهزني خود بپردازد و اموال و دارايي اهل ذمـه   كرد مي بصره خودداري

 . زدو به هر كار خالفي دست ! و مسلمانان را مورد دستبرد قرار دهد
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اي را براي  مردم اهل كتاب و مسلمانان از او نزد عثمان بن عفان شكايت بردند، او نامه
عبداهللا بن عامر نوشت و از او خواست حكيم بن جبله را بازداشت و زنـداني كنـد و تـا    

 ! زماني كه به خوبي تنبيه نشده او را آزاد ننمايد
ند و اجـازه خـروج از بصـره را بـه او     اش زنداني كن ابن عامر دستور داد او را در خانه

 ! ندهند
اش تحت نظر قرار داشت، عبداهللا بن سبأ يهودي مهمان او شد و  زماني كه او در خانه

توزي او براي دستيابي به اهداف خود اسـتفاده   خواست از خباثت و شرارت حكيم و كينه
 ! كند و عمالً او را نمايندة خويش در بصره بگرداند

تـوز هـم كـيش خـود را نـزد ابـن سـبأ         هاي هـرزه و كينـه   تمامي آدم حكيم بن جبله
را عمـالً  ها  آن و كرد مي هاي خود را به آنان القاء خواند و او با مهارت بسيار انديشه فرامي

هنگامي كه عبـداهللا بـن عـامر از ايـن     ! گرفت در جماعت و سازمان سري خود به كار مي
 زد خود احضار كرد و به او گفت تو كي هستي؟ عبداهللا ابن سبأ را ن –موضوع مطلع شد 

كه به اسالم رغبت پيدا كرده و مسلمان شده ! مردي از اهل كتابم :عبداهللا بن سبأ گفت
 ؟ !و اكنون دوست دارم كه در پناه حمايت والي در اين شهر زندگي كنم

ا در مورد تو گزارشهاي زيادي به من رسيده و فريب ايـن سـخنانت ر   :ابن عامر گفت
 ! هر چه زودتر از اين شهرخارج شو! خوردم نمي

اما او كار خود ! عبداهللا بن عامر استاندار بصره، عبداهللا بن سبأ را از آن شهر بيرون راند
را كرد و بذر فساد و نفاق را در آن شهر پاشيده و براي خود اتباع و هواداراني را دست و 

 ! ود را در آن تشكيل داده بوداي از تشكيالت سبأي يهودي خ پا نموده و شاخه
پيشه بسـياري در   ابن سبأ به شهر كوفه رفت، و متوجه آن شد كه افراد فاسد و شرارت

تمـاس  هـا   آن آن شهر وجود دارند و آمادگي پذيرش القائـات او را دارنـد و مخفيانـه بـا    
را سـازماندهي نمـود و جـزو حـزب     هـا   آن گرفت و پس از توجيهات و القائـات بسـيار  

 ! ش گردانيدخوي
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پس از آنكه سعيد بن عاص والي كوفه از حضور چنان شخصـي مطلـع شـد، او را از    
 ! شهر كوفه اخراج نمود

عبداهللا بن سبأ به طرف مصر رفت و در آنجا ساكن شد و در آن سرزمين هم بذر فساد 
جمـع  توز و ماجراجوي بسيار را دور و بر خـود   و تباهي پاشيد و افراد ابله و فاسد و كينه

 ! كرد
متأسفانه در ميان آنان دو نفر از فرزندان اصحاب وجود داشتند، يكي از آنان محمد بن 

 . ابوحذيفه بن عتبه، پسر همسر حضرت عثمان بود، كه در خانه او بزرگ شده بود
المـؤمنين عايشـه از او نگرانـي    ام  بكر صديق بود، كـه خـواهرش   ديگري محمدبن ابي

 ! ناميد مي» مذموم» «مذمم«او را ) ستوده(د بسيار داشت و به جاي محم
عبداهللا بن سبأ به طور دايم و مرتب ارتباطش را از مركز اصلي خود در مصر با اتباع و 

، و افراد او كرد مي هاي سازمان سري و برانداز خود در مدينه و كوفه و بصره برقرار شاخه
)P)8F1»در شهرها و مناطق مختلف با هم در رفت و آمد بودند

P.  
هاي زيرزميني عبداهللا بن سبأ و دار دسته او شش سال ادامه داشت كه از سـال   فعاليت

سي هجري كار خود را آغاز كردند و در پايان سال سي و پنجم هجري توانستند حضرت 
بـه جـرم و    عثمان را به شهادت برسانند و در طول خالفت حضرت علي رضـي اهللا عنـه  

 ! دجنايت و كارشكني خود ادامه دهن

 اولين جرقه آشوب بزرگ  

طلبـي   گري و آشـوب  رهبران سازمان سري و برانداز سبأيه، تصميم گرفتند كه كار فتنه
! آغاز كننـد  –شهرت داشت  –كه به شهر آشوب و فتنه و توطئه  –خود را از شهر كوفه 

و سال سي و سه هجري را براي روشن كردن اولين آتش آشوب و هرج و مـرج در ايـام   
 . سعيد بن عاص انتخاب كردند كه در آن زمان سعيد بن عاص والي كوفه بود واليت
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در يكي از روزهاي سال سي و سه هجري، سعيد بن عاص در مجلسي عمومي نشسته 
و بسياري از بزرگان و صاحبنظران و مردم عادي حضور داشتند، و در مورد مختلـف بـه   

يانه به آن مجلس مشورتي نفوذ كرده و مخف» سبأئيه«افراد گروه . بحث و بررسي پرداختند
 ! ور نمودن آتش فتنه تالش كردند براي برهم زدن آن و شعله

» خُنـيس بـن حبـيش اسـدي    «بين سعيدبن عاص و يكي از حاضران در مجلس به نام 
و ! اي پيش آمد كه در مورد موضوعي با يكديگر اختالف نظر پيدا كردنـد  گفتگو و مناقشه
جندب ازدي كه پسر قاتل و سارق او قبالً اعدام شده بود (ن از جمله گرا هفت نفر از فتنه

 ! در مجلس حضور داشتند) و اشتر نخعي ابن الكواء و صعصعه بن صوحان
ور نمودن آتـش آشـوب مناسـب ديدنـد و      گري و شعله گران فرصت را براي فتنه فتنه

، پرداختنـد،  كـرد  يم كاري خنيس اسدي كه با سعيد بن عاص مناقشه برخاستند و به كتك
 ! وقتي پدر او به حمايت از پسرش برخاست او را نيز زير مشت و لگد گرفتند

گران دست بردار  كاري آنان جلوگيري كند، اما فتنه سعيد تالش كرد كه از نزاع و كتك
 ! نبودند و بر اثر شدت ضرب و جرح خنيس اسدي و پدرش بيهوش نقش زمين شدند

ا باخبر شدند، براي گرفتن انتقام دست بـه شمشـير زدنـد و    طايفه بني اسد وقتي ماجر
ور شود، اما سعيد توانست اوضاع را كنترل كنـد و   چيزي نمانده بود كه آتش جنگ شعله

)P)9F1»به غائله پايان دهد
P.  

وقتي حضرت عثمان بن عفـان را در جريـان مـاجرا قـرار دادنـد، از سـعيدبن عـاص        
برخورد كند و تا جايي كه امكان دارد، دست  خواست با حكمت و دورانديشي با موضوع

 ! گري ببندد گران را براي جلوگيري از فتنه فتنه
گـري و   خـورده بـه منـازل خـود بازگشـتند و از فـرداي آن روز فتنـه        شورشيان فريب

 ! پراكني خود را عليه سعيدبن عاص و حضرت عثمان و بزرگان كوفه بيشتر كردند شايعه
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ايشان بيشتر خشم گرفتند و از سعيد بن عاص خواستند، آنان  بسياري از مردم كوفه بر
 ! را تنبيه كند

 عثمان مرا از اين كار برحذر داشته اسـت، اگـر شـما ايـن چنـين      :سعيد به آنان گفت
 ! اهيد، خودتان او را باخبر كنيدخو مي

اي را بـراي حضـرت عثمـان     تعدادي از عالمان و بزرگان كوفه در مورد آن عده نامـه 
گران و مفسدان را از كوفه اخـراج و بـه    تادند و از او خواستند، اجازه دهد، آن توطئهفرس

 ! جايي ديگر تبعيد كنند
را كه ده دوازده نفر بيشـتر  ها  آن حضرت عثمان به والي خود سعيدبن عاص اجازه داد

 ! نبودند، از كوفه اخراج و به شام نزد معاويه تبعيد كند
هائي را براي معاويـه نوشـت و    گران نام راجع به آن فتنه حضرت عثمان رضي اهللا عنه

  :خطاب به او فرمود
را ها  آن مراعات! اند جو را به نزد تو تبعيد كرده طلب و فتنه كوفيان تعدادي آدم آشوب«
در صورت لزوم آنان را تنبيه كرده و حدود شرعي را بر آنـان  ! و با آنان سخت مگير! بكن

 ! اند به ما خبر بده راه آمدهجاري نما، اگر ديدي سر 
برخي از آنهايي كه به شام تبعيد شدند عبارت بودنـد از اشـتر نخعـي، جنـدب ازدي،     

 ! بن زياد، عمير بن ضابيء و ابن الكواء صعصعه بن صوحان، كميل 
هاي  ها و گفتگو و معاويه مناقشهها  آن آنان چند روزي را نزد معاويه بودند، كه در ميان

آمدنـد   گرفت و با او به تندي بسيار سخن گفتند، آنان به هيچوجه كوتاه نميسختي انجام 
 ! ورزيدند و بر سر كارهاي خود اصرار مي

تـوزي و اخاللگـري، بـودن و     تجديد نظرشان در كارها و اهداف خود به خـاطر كينـه  
)P)10F1»گر و برانداز عبداهللا بن سبأ تقريباً بعيد بود عضويت در باند توطئه

P.  
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در مورد آنان گزارشي را براي حضرت عثمان ارسال نمود، حضرت عثمـان در  معاويه 
اهنـد آزاد بگـذارد، زيـرا    خو مي را براي اقامت در هر كجا كهها  آن پاسخ به او اجازه داد،

 ! آمدند تعداد اندكي بودند و خطري جدي به شمار نمي
  :نوشته بود، اين بود كهاي به عثمان راجع به آنان  از جمله مطالبي كه معاويه در نامه

افرادي نزد من آمدند كه نه دين درستي دارنـد و نـه خردمنـدي كـه بشـود روي آن      «
تابند و  شمارند، و اجراي عدالت را برنمي حساب كرد، اسالم را باري بر دوش خويش مي

آورند، و همه هـم   جويند، براي سخن خود دليلي نمي به هيچوجه رضايت خداوند را نمي
جويي و چپاول اموال اهل ذمه بوده است، به راستي خداوند آنان را در بوته  ن فتنهو غمشا

اند، و در نهايت خوار و رسوايشان  آزمايش سختي قرار داده و به بالي بزرگي گرفتار آمده
 ! خواهد نمود
اي نيستند كه تحت تأثير ديگران قرار گيرنـد، و تنهـا بـه پيوسـتن و هـواداري       به گونه

كـه بـه شـدت    ! به سـعيدبن عـاص يـادآوري كـن    ! ند و بسشو مي زخود راضيديگران ا
طلب بيش نيستند، كه بر روي ديگران تأثير چنداني  باشد، آنان مشتي آشوبها  آن مواظب

 » !آيند ندارند و خطري جدي به شمار نمي
 :گفترا نزد خود فراخواند و با آنان سخن ها  آن معاويه قبل از اينكه آنان را آزاد كند،

مـن شـما را آزاد   « :وارد شـد، از جملـه بـه آنـان گفـت     ها  آن و از در اندرز و نصيحت با
اهيد برويد، اما بدانيد كه سود و زياني را براي هيچ كـس بـه   خو مي گذارم هر كجا كه مي

طلـب   اي آشـوب  و به جز عـده ! آييد همراه نداريد، چون اهل منفعت و ضرر به شمار نمي
 ! هيچي نيستيد

و بـه  ! با مسلمانان همراه شـويد ! اهيد راه هدايت و نجات را در پيش گيريدخو مي اگر
آنچه كه ديگران از آن خوشنودند، خوشنود باشيد، و كثرت مال و ثـروت مايـه غفلـت و    

 ! گمراهي شما نشود
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! گـران دام خواهـد نهـاد    خداوند داراي قدرت و دست انتقام سختي است، براي توطئه
! كنيد، آگاهي داريـد  نيد كه خود از خالف آنچه كه به آن تظاهر ميموضوعي را مطرح نك

هايتان را براي مردم بـرمال   خداوند تا شما را نيازمايد، رها نخواهد فرمود، و پنهاني! بدانيد
 :يدفرما مي زيرا خداوند متعال! خواهد كرد

﴿                    ﴾ ]1،2 :العنكبوت[ 

ند شو مي به حال خود رها. ايم همين كه بگويند، ايمان آورده :اند آيا مردم گمان نموده«
 .»ندشو نمي و آنان آزمايش

عراق و شام را تـرك كنيـد و    :طلب وقتي از دمشق خارج شدند، گفتند آن عده آشوب
قرار نگيريد بـه كوفـه بازنگرديـد، در نهايـت تصـميم      براي اينكه مورد شماتت و مالمت 

 ! واقع در ميان دو رود دجله و فرات در شمال عراق بروند» الجزيره«گرفتند به منطقه 
باخبر ها  آن عبدالرحمن بن خالد بن وليد استاندار الجزيره و حمص بود، وقتي از آمدن

  :كرد و از جمله به آنان گفت برخوردها  آن و با سخن تندي با. شد، آنان را فرا خواند
شيطان سرافكنده و ! قدومتان مبارك نباد و خوش نيامديد! اي آلت دست شده شيطان«

خداونـد  ! كنيـد  نشيني نمود اما شما همچنان در راه گمراهي تالش و تكاپو مي خوار عقب
د، دانـم كـي هسـتي    اي كساني كـه نمـي  ! مرگم دهد اگر شما را تنبيه نكنم و خوار نگردانم

 ! ايد، با من در ميان نگذاريد عربيد يا عجم؟ آنچه را كه با سعيد بن عاص و معاويه گفته
من پسر خالد بن وليدم، من فرزند كسي هستم كه در موارد سخت سربلند بيرون آمد، 

 » !كننده مرتدين هستم، سوگند به خداوند خوارتان خواهم گردانيد من پسر سركوب
يد، يك ماه تمام آنان را تحت نظر قرار داد و با منتهاي عزم عبدالرحمن بن خالد بن ول

برخورد نمود و همچون سعيدبن عاص و معاويه با ايشان به نرمي برخورد ها  آن و اراده با
 ! نكرد
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برد، و اگر در جايي براي رويارويي بـا   رفت آنان را همراه با خود مي او هر كجا كه مي
اي بـراي تحقيرشـان    برد و از هر بهانه به همراه خود مي رفت آنان را نيز ناچار دشمنان مي
 ! نمود استفاده مي

و ! ناميد او را خيانتكار مي :گفت هر گاه با سردسته آنان صعصعه بن صوحان سخن مي
داني كه هر كس از راه خير اصـالح نشـود، شـر و بـدي او را تنبيـه و       مي :گفت به او مي

گيـري او را   و نرمي سرراه نيايد، با تشدد و سـخت  و اگر كسي با تسامح! كنند مي اصالح
 ؟ !سر راه خواهند آورد

هايي كه در كوفـه بـا سـعيد و در شـام بـا       چرا در اينجا از بلبل زباني :گفت به آنان مي
داديـد جـواب    پاسـخ مـي  هـا   آن چرا آنگونه كه به سخنان! معاويه داشتيد، خبري نيست؟

 ! دهيد؟ سخنان مرا نمي
 او،  گيري و قاطعيـت  بدالرحمن با آنان مفيد واقع شد، و تندي و سختنوع برخورد ع

را محدود نموده بود، و پس از مدتي نزد او رفته و از گذشته خويش اظهـار توبـه و   ها  آن
 ! ندامت كردند

اهيم مـا را مـورد بخشـايش    خـو  مـي  كنيم و از او ما در پيشگاه خداوند توبه مي :گفتند
و از ما درگذر كـه  ! خداوند تو را آزار ندهد! ين ما را آزار مدهخويش قرار دهد، بيش از ا

 ؟ !اميدواريم خداوند از تو درگذرد
آنان همچنان در الجزيره و نزد عبدالرحمن باقي ماندند، او تصميم گرفت يكي از آنان 
را به نام اشتر نخعي نزد عثمان بن عفان بفرستد تا او را از توبه و اصـالح خـود و دسـت    

 ! هاي گذشته در جريان قرار دهد گري تن از فتنهبرداش
 تـو و دوسـتانت هـر كجـا كـه      :به اشـتر نخعـي گفـت    حضرت عثمان رضي اهللا عنه

 ! اهيد برويد، من شما را مورد عفو قرار دادمخو مي
او انسان فاضـل  . قصد داريم نزد عبدالرحمن بن خالد بن وليد باقي بمانيم :اشتر گفت

 . و بااراده و قاطعي است
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آنان مدتي را در الجزيره نزد عبدالرحمن ماندند، و در ظاهر، راه توبه و اصـالح را در  
)P)11F1»پيش گرفته بودند

P.  
 طلبان در كوفه براي مدتي مهر سكوت بر لب نهادند، زيـرا سـران   جويان و آشوب فتنه

 در ماههاي سال سي و سه هجري به شام نزد معاويه و سپس به نزد عبـدالرحمن در ها  آن
 . تبعيد شده بودند» الجزيره«

جويان تا فرارسيدن فرصت مناسـب مصـلحت را    به همين خاطر بقيه خرابكاران و فتنه
 ! در سكوت ديدند

اما سازمان سري و باند عبداهللا بن سبا در بصره به سركردگي حكيم بن جبله، همچنان 
ي را بـه آنـان نسـبت    گري مشغول بودند و اتهامات و نارواي عليه اهل علم و فضل به فتنه

 ! دادند مي
هاي فاضل و پرهيزگار بصره شخصي بود بنام اشبح عبدالقيس كه نام  يكي از شخصيت

آمـد، و در   ديگر او عاصربن عبدالقيس بود، او پيشواي عشيره بزرگ خويش به شمار مـي 
اش نزد رسول خدا رفـت و مسـايلي    زمان حيات رسول خدا به نمايندگي از طرف عشيره

  :او را اينگونه مدح فرموده است او آموخت، رسول خدا صلي اهللا عليه و سلم را از
دارند، بردبـاري   را دوست ميها  آن در تو دو صفت وجود دارند، كه خداوند و پيامبر«

 » و آرامش
در بصره ! عاصربن قيس يكي از فرماندهان نظامي در جنگ قادسيه و ديگر جنگها بود

 ! آمد صالح و پرهيزكاري به شمار مي اقامت داشت و انسان بسيار
! مخالفان گرد آمده در باند عبداهللا بن سبأ دروغ و افتراهايي را عليـه او سـرهم كردنـد   

وقتي حضرت عثمان از موضوع اطالع يافت، او را نزد معاويه فرستاد، وقتي معاويه بـا او  
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پي برد و دريافت سخن گفت و مدتي او را نزد خود نگاه داشت و به برائت و صداقت او 
 ! اند گران بر او تهمت بسته كه مخالفان و فتنه

كسي كه بيشتر عليه عامر بن عبدالقيس تهمت بسته بود، حمران بن أبان بود، او آدمي «
آمد و يكي از كارهايش آن بود كه قبل از پايـان عـده بـا زنـي      فاسد و مجرم به شمار مي

 . ازدواج كرده بود
وضوع آن ازدواج نامشروع او اطـالع يافـت دسـتور جـدايي     وقتي حضرت عثمان از م

و . آنان را صادر نمود، و او را به خاطر آن اقدام ناروا مجازات و به بصره تبعيد كرده بـود 
در آنجا بود كه با دزد و راهزن مشهور و سركرده باند سبأيه در بصـره حكـيم بـن جبلـه     

)P)12F1»آشنايي پيدا كرد
P!  

در يازدهمين سال از خالفت حضرت عثمان، عبداهللا بـن  يعني  –هجري  34در سال «
بندي و كار شورش عليـه   اش را مرحله سبا مراحل اقدامات خود را طراحي نمود و توطئه

 ! ريزي نمود خليفه و استانداران و كارگزاران او را برنامه
هاي سـازمان سـري خـويش در     عبداهللا بن سبا از مركز شيطنت خود در مصر با شاخه

و كوفه و مدينه تماس و در مورد جزئيات قيام عليه نظام اسالمي پس از چندين بار  بصره
 . مكاتبات و فرستادن افراد مورد اعتماد خود به توافق رسيدند

كـه   –اند، اعضاي باند او در كوفـه بودنـد    از جمله افرادي كه با ابن سبأ مكاتبه نموده
شام و سپس الجزيره تبعيد شده بودنـد،   به –همچنان كه گفته شد  –تعدادي از سران آن 

 ! را بر دوش گرفته بود» سبأيه«توز  و پس از تبعيد آنان يزيد بن قيس سركردگي باند كينه
هـا و بزرگـان كوفـه     در يكي از ماههاي سال سي و چهار هجري تقريباً همه شخصيت

طلـب،   شـوب هـاي فرومايـه كـه آ    راهي جهاد در راه دين خداوند شده و در شهر تنها آدم
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هاي انحرافي سبأيه و اهل فسق و فجور باقيمانده بودند، كه آنان را با افكار  متأثر از انديشه
 ! خبيث خود تغذيه كرده و عليه سعيد بن عاص والي عثمان در كوفه تحريك نموده بودند

سـعيدبن عـاص در يـازدهمين سـال      :يـد گو مـي  طبري در مورد اوضاع آن سال كوفه
 ! راه با هيئتي براي مالقات با او در مدينه رفته بودندخالفت عثمان هم

، »ري«سعيد قبل از رفتن خود اشعث بن قيس را به آذربايجان، سـعيدبن قـيس را بـه    
نُسير عجلي را به همدان، سائب بن اقرع را به اصفهان، مالـك بـن حبيـب را بـه كرمـان،      

ستان و سلمان بن ربيعـه را بـه   حكيم بن سالمه را به موصل، جرير بن عبداهللا را به قرقيز
 ! فرستاد» سرپل ذهاب كرمانشاه«و عتبه بن نهاس را به حلوان » حلب«باب 

او همچنان قعقاع بن عمرو تميمي را فرمانـده نظـامي، و عمـرو بـن حريـث را نايـب       
 . خويش گردانيده بود

ايـه و يـا   هاي فروم بدين ترتيب كوفه از افراد برجسته و شايسته خالي شده و تنها آدم
)P)13F1»خورده باقيمانده بودند افراد فريب

P!  

 اولين تحركات باند عبداهللا بن سبا 

در چنان اوضاع و احوالي يزيدبن قيس سردسته باند سبأيه در كوفه در مـورد مناسـب   
صفت خود عبداهللا بن سـبا در مصـر بـه     بودن زمان براي قيام و شورش با پيشواي شيطان

ها و تبليغات سـبأيه قـرار گرفتـه و     اني كه تحت تأثير انديشهتوافق رسيدند، و تمامي كس
 . هاي شرور و هرزه هوادار آنان، شورش خويش را آغاز كردند همچنين آدم

 امام ابن جرير طبري در مورد اولين شورش سـبأيان در سـالي سـي و چهـار هجـري     
  :يدگو مي

و ابتدا به مسجد رفـت  يزيدبن قيس در كوفه با هدف خلع عثمان بن عفان قيام كرد، ا«
و اتباع باند سبأيه كه از طريق مكاتبات با سركرده خود در مصر در ارتباط بودند، نيـز بـه   
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در مسجد جمع شـدند، قعقـاع بـن عمـر فرمانـده      ها  آن مسجد رفتند و پس از آنكه همة
نظامي كوفه از موضوع اطالع يافت و دستور محاصره مسجد را داد و همه آنان از جملـه  

 . رده آنان يزيدبن قيس را بازداشت نمودسرك
وقتي يزيد هوشياري و سرعت عمل و قاطعيت قعقاع بن عمرو را ديد، جـرأت نكـرد   
در مورد قصد خود مبني بر خلع عثمان بن عفان چيزي بگويد و تنها اين موضوع را براي 

ه اسـت و  قعقاع برمال نمود كه قيام و اعتراض ايشان صرفاً عليه سعيدبن عاص والي كوفـ 
 ! باشند خواستار عزل و تعيين والي ديگري بر جاي او مي
كساني ديگري هم همين موضوع ها  آن اين خواست خواست مهمي نبود، زيرا پيش از

را مطرح نموده و به درخواست آنان توجه شـده بـود، قعقـاع سـخنان او را بـاور كـرد و       
 ! بودند، آزاد كنند دستور داد او و همه كساني را كه در مسجد بازداشت شده

و اجـازه مـده افـرادي    ! براي اين مقصـد بـه مسـجد مـرو     :قعقاع سپس به يزيد گفت
اي داري آن  و هر خواسته! و در خانه خود بنشين! شورشي و خرابكار، گرد تو جمع شوند

اگـر حـق و روا باشـد آن را بـرآورده     ! را با حضـرت عثمـان بـن عفـان در ميـان بگـذار      
)P)14F1»نمايد مي

P!  
ا قعقاع بن عمرو فرمانده نظامي كوفه از وجود تشكيالت سري خبيـث و خطرنـاك   ام

سبأيه و اينكه آن عده در واقع اعضا و اتباع عبداهللا بن سبا به شمار آمده و با هدف آغـاز  
چنانچه اگر او در ! شورش عليه خليفه و خلع او در مسجد گرد آمده بودند، اطالع نداشت

و به سختي آنان را  كرد مي نگاهها  آن اي ديگر به اشت، به گونهد جريان آن مسايل قرار مي
 ! نمود مجازاتشان مي

گـري و شـورش    نشين شد و ناچار گرديد در مورد طرح قيام و فتنه يزيدبن قيس خانه
 ! عليه خليفه تجديدنظر نمايند
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خفيانه كه بسيار م :او آدمي را فراخواند و اسبي و مقداري درهم به او داد و به او گفت
اي را كه براي پيروان سبأيه كوفه كه عثمان آنان را بـه شـام و سـپس الجزيـره تبعيـد       نامه

نموده و آن زمان نزد عبدالرحمن بن خالد اقامت داشته و به توبه و ندامت تظاهر نموده و 
نـزد عثمـان رفتـه و توبـه و      –مالك بن حـارث نخعـي    –حتي بزرگ ايشان اشتر نخعي 

 ! تانش را به او اطالع كرده، به همراه ببرد و تحويل آنان دهدندامت خود و دوس
وقتي اين نامه مـن بـه دسـت شـما     « :پيشه خود نوشته بود كه يزيد به دوستان شيطنت

ها  آن ام و با با برادران سبأي خود در مصر هم مكاتبه نموده! رسيد بالفاصله نزد من بياييد
 ! ام در مورد قيام عليه خليفه به توافق رسيده

وقتي نامه يزيد به دست اشتر رسيد و از مضمون آن مطلع گرديد بالفاصله بـه همـراه   
 ! دوستانش مخفيانه به سوي كوفه حركت كردند

وقتي عبدالرحمن متوجه شد كه آنان مخفي شده و نيستند، دستور داد كه براي يافتن و 
 . يدا كنندتالش كنند اما مأمورين نتوانستند آنان را پها  آن پيدا كردن

 دومين شورش سبأيان  

يزيدبن قيس سركرده سبأييان كوفه بار ديگر با اتباع و هواداران بانـد برانـداز خـود و    
! طلب در كوفه تماس گرفت و آنان را به تجمع در مسجد فراخوانـد  افراد شرور و آشوب

و  ملحـق گرديـده و آنـان را بـه عصـيان و شـورش      هـا   آن اشتر نخعي و همراهان نيز بـه 
 ! مخالفت ترغيب نمود

او خطاب به اعضا و هواداران باند سبأيه كه در مسجد كوفه گرد هم آمده بودنـد، بـه   
  :دروغ گفت

ام و سعيدبن عاص را در حضور او  اكنون من از نزد عثمان بن عفان به ميان شما آمده«
دجه اين منطقه اند، بو من خود آنجا بودم كه هر دوي آنان تصميم گرفته! ام برجاي گذاشته

 » !و حقوق شما را كم كنند و از دويست درهم به صد درهم كاهش دهند
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و از الجزيره آمده بود و عثمان و سـعيد بـن عـاص در     :گفت در حالي كه او دروغ مي
اما اسـاس اهـداف و   ! هيچگونه تصميمي نگرفته بودندها  آن مورد كاهش بودجه و حقوق

 ! پراكني قرار گرفته بود گر سبأيه بر دروغ و شايعه هاي باند برانداز و فتنه برنامه
خرد يافت، و آنان را به  اي كودن و بي اشتر آناني را كه در مسجد گرد آمده بودند، عده

و به شدت احساساتشان را تحريك كـرد و غوغـا و جنجـال    . سختي تحت تأثير قرار داد
 ! سختي در مسجد پديد آمد

كاراني مانند ابوموسي اشعري و عبداهللا بن مسعود و وقتي بزرگان و اهل فضل و پرهيز
هـا   آن قعقاع بن عمرو از موضوع مطلع شدند، با او وارد گفتگو شدند، امـا بـه انـدرزهاي   

 ! توجهي ننمود و دست رد بر سينه آنان نهاد
طلبـان داخـل و خـارج مسـجد فريـاد زده و       گران و آشوب يزيد بن قيس در ميان فتنه

م و شـو  مي گيري از وارد شدن سعيد بن عاص به كوفه از شهر خارجمن براي جلو :گفت
اهد از بازگشت سعيد جلوگيري كند، و خواهان آمدن خو مي هر كس! بندم راه را بر او مي

 ! والي جديد باشد، مرا همراهي كند
طلبان و اتباع باند سبأيه حمايت خود را از او اعـالم كردنـد و    گران و آشوب همه فتنه

)P)15F1»ار نفر با او از شهر خارج شدندحدود هز
P!  

گران با هدف شـورش و آشـوبگري از مسـجد خـارج شـدند تنهـا        وقتي اشرار و فتنه
 ! هاي جاافتاده و بزرگان اهل علم و خرد باقي ماندند تعدادي از شخصيت

نائب والي بر روي منبر رفت و مسلمانان را بـه وحـدت و بـرادري    » بن حريث عمرو«
طلبـي برحـذر داشـت و از آنـان      ن را از تفرقه و پراكندگي و فتنه و آشوبفراخواند و آنا

 ! خواست كه از حمايت شورشيان سركش دست بردازند
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زيرا جلو سيالب ! مقابله كنيها  آن اني اينگونه باتو نمي تو :قعقاع بن عمرو به او گفت
هـا   آن بينـدازد،  اند رود فرات را از جريانتو نمي ان گرفت و هيچكستو نمي را به سادگي

فتنة ايجـاد   توان مي اند و تنها به وسيله گردن زدن و كشتن آنان هاي هرج و مرج طلب آدم
 ! شده را سركوب كرد

هر چند فتنه و خونريزي، خونريزي را به دنبال خواهد داشت، اما آنان بايد بهاي تمرد 
 ! و شورش خود را بپردازند، صبر كن تا والي از راه برسد

 ! كنم تا سعيد برسد و سپس به منزل خود رفت صبر مي :حريث گفتعمروبن 
» جرعـه «يزيدبن قيس به همراهي هزار نفر از اشرار و سبأيان شورشي به محلي به نام 

در خارج از شهر كوفه و بر سر راه مدينه رفته و مدتي را منتظر رسيدن سعيد بن عاص از 
 ! مدينه بودند

اي  از همان راهي كه آمـده  :ن جلو او را گرفته و گفتندآنا! پس از مدتي سعيد از رسيد
! كنيم و برو به عثمان بگو برگرد ما نيازي به تو نداريم و از ورود تو به شهر جلوگيري مي

اهيم ابوموسـي  خـو  مـي  خواهيم كسي ديگر را به عنوان اسـتاندار بفرسـتد، و از او   ما نمي
 !! اشعري را بر جاي تو بنشاند

ايد، براي مطرح نمودن ايـن   هزار نفر از شهر بيرون آمده :يشان گفتسعيد خطاب به ا
فرسـتاديد و ايـن    كافي بود يكـي از خودتـان را نـزد اميرالمـؤمنين عثمـان مـي      ! موضوع؟

و يك نفر را هم براي جلوگيري از آمـدن مـن   ! گذاشتيد درخواست خود را با او ميان مي
د هزار نفر آدم با درك شو مي مگر! مطلع كند تا مرا از اين موضوع! داديد سر راهم قرار مي

)P)16F1»و شعور براي مقابله با يك نفر سر راه بر او بگيرند
P؟!  

را ديد تا از ها  آن سعيدبن عاص خردمندانه حكمت و مصلحت در پرهيز از درگيري با
ور شدن بيشتر آتش فتنه، و خاموش كردن يا دست كم به تأخير انـدختن آن تـالش    شعله
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ين درست همان اسلوبي بود كه عمروبن حريث و ابوموسي اشعري و قعقاع بـن  و ا! شود
 ! عمرو در كوفه در پي آن بودند

سعيدبن عاص به مدينه بازگشت و حضرت عثمـان را در جريـان قضـيه تظـاهرات و     
 ! شورش مخالفان قرار داد
اطاعت  اي دارند؟ آيا قصد شكستن پيمان چه خواسته :به او گفت عثمان رضي اهللا عنه

اند كه حاضر به پيروي از  اند؟ و اعالم كرده و التزام را دارند؟ آيا عليه خليفه شورش كرده
 ! او نيستند؟

اما در ظاهر با استانداري من مخالفند و خواهان انتصاب كسي ديگري ! نه :سعيد گفت
 ! هستند

 چه كسي را براي واليت و استانداري كوفه در نظر دارند؟  :عثمان گفت
 ! خواهان انتصاب ابوموسي اشعري هستيم :يندگو مي :يد گفتسع

مانعي ندارد، ابوموسي اشعري را به عنوان والـي آنـان    :عثمان پس از مدتي تأمل گفت
اي براي كسي نخواهم گذاشت، و  سوگند به خداوند هيچگونه عذر و بهانه! كنم تعيين مي

 ! اهند پي ببريمخو مي ا به اهدافي كهكنيم، ت مدارا ميها  آن همانگونه كه شايسته است با
پس ازآن عثمان حكم تعيين ابوموسي اشعري را به عنوان والي كوفه نوشت و براي او 

Pفرستاد

)
17F

1(
P . 

پيش از آنكه ابوموسي حكم استانداري خـود را دريافـت كنـد، تعـدادي از اصـحاب      
و همه تالش  همراه او در مسجد كوفه جمع شده بودند رسول خدا صلي اهللا عليه و سلم

اي برسـند،   اما نتوانستند بـه نتيجـه  ! خود را براي آرام كردن اوضاع عمومي به كار گرفتند
ها  آن زيرا دار و دستة عبداهللا بن سبأ و اشرار و هرج و مرج طلبان بر مردم تأثير گذاشته و

 ! دكردن را تحريك و به هيجان آورده بودند و به هيچوجه به نداي عقل و منطق توجه نمي
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در آن اوضاع و زمان شورش و تمرد دو نفر از اصحاب رسول خدا صـلي اهللا عليـه و   
يعني حذيفه بن يمان و ابومسعود عقبه بن عمرو انصاري كه بدري بودند، در بصـره   سلم

 ! حضور داشتند
ابومسعود از تمرد و شورش فرومايگان و خروجشان از شهر و رفتن به جرعه و عـزل  

ن بود، و چنـين تمـرد و شورشـي را بـدعتي زشـت و خطرنـاك       سعيد به شدت خشمگي
 ! دانست مي

 ! كرد مي اما حذيفه با تأمل و دورانديشي با موضوع برخورد
سالم برنخواهند گشت، زيرا خليفه سـپاهي  » جرَعه«آنان از  :ابومسعود به حذيفه گفت

دي بر زمين خواهد كنم خونهاي زيا را براي سركوبي و تنبيه آنان خواهد فرستاد و فكر مي
 ! ريخت

نه اين چنين نخواهد شد و سالم به كوفه باز خواهند  :حذيفه ضمن رد ديدگاه او گفت
 . گشت و درگيري و جنگ و خونريزي هم در ميان نخواهد بود

دانـم، همـان چيـزي     كنم و مي هاي امروزه برداشت مي آنچه را كه از اين فتنه و آشوب
ام زيـرا   ايشان در اين موارد چيزهايي زيادي را آموختـه  است كه در زمان حيات رسول از

 ! اند ها و بلواها و آشوبها ما را مطلع فرموده او قبل از وفات، در مورد وقوع اين گونه فتنه
گاهي انسان مسلماني روز را بـه  « :فرمود كه به ما مي رسول خدا صلي اهللا عليه و سلم

ماند، سپس عليه  د، چيزي از اسالم او باقي نميرس گذراند، اما شب كه فرا مي مسلماني مي
د، و در نهايـت خداونـد او را   شـو  مـي  د، قلبش تاريـك شو مي جنگد و مرتد مسلمانان مي

)P)18F1»اين وضع در آينده پيش خواهد آمد! گرداند هالك مي
P!  

گـري   به درستي حذيفه بن يمان در شيوه برخورد شرعي و حكيمانه با آشـوب و فتنـه  
هـاي خـود از رسـول خـدا و احـاديثي كـه از        ص بود، و بر اساس آمـوزه استاد و متخص
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دانست كه در دور و  و به خوبي مي. نمود برداشت با پديده شورش باند سبأيه برخورد مي
گذرد، و آن حوادث براي او دور از انتظار و عجيـب نبـود، و در حـد تـوان      بر او چه مي

 . كرد مي براي كنترل و خاموش كردن آن تالش
از هـا   آن نيز براي آرام كـردن مـردم و برحـذر داشـتن     ابوموسي اشعري رضي اهللا عنه

  :عصيان و شورش، همة سعي و تالش خود را به كار گرفت و خطاب به مردم گفت
هـا   و بار ديگـر بـه ايـن گونـه سركشـي     ! در اينگونه تجمعات مخالفان شركت نكنيد«

از اوليـاي امـور   ! س كار خود قـرار دهيـد  همراهي با جماعت مسلمانان را اسا! بازنگرديد
و راه صبر و بردباري را ! خويش اطاعت نماييد و از احساسات و شتابزدگي برحذر باشيد

 » !در پيش گيريد
خوردگـان در كوفـه    از آنجا كه در ايام شورش و فتنـه بانـد سـبأيه و اشـرار و فريـب     

وموسي اشـعري آمـده و از او   اي از سركردگان سبأيه نزد اب استانداري وجود نداشت، عده
 ! خواستند براي اقامه و امامت نماز به مسجد بيايد

گيرم كـه از عثمـان    تنها با اين شرط امامت نماز را بر عهده مي :ابوموسي به آنان گفت
 ! بن عفان خليفه مسلمانان اطاعت كنيد و از سركشي دست بردايد

! كنـيم  مان بن عفان فرمـانبرداري مـي  نماييم از عث ما با اين شرط تو موافقت مي :گفتند
گفتند، اما روش كارشان اين بود كه حقيقت اهداف خود را از  آنان در اين مورد دروغ مي

 ! ديگران پنهان دارند
ابوموسي امامت نماز را بر عهده داشت تا اينكه حكم عثمان مبني بر تعيين او به عنوان 

 . والي كوفه به دست او رسيد
وفه كه آرامش پيدا كرد، در سال سي و چهار هجري بود كه حذيفه براي مدتي وضع ك

بن يمان به آذربايجان و حلب بازگشت تا زمام فرماندهي سپاه اسالم را در آن منطقـه بـه   
دست گيرد و ديگر واليان و كارگزاران مناطق مختلف سرزمين ايران نيز بر سر كـار خـود   

 ! بازگشتند
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براي شورشيان كوفه نوشت و در آن هدف خود از  اي را حضرت عثمان بن عفان نامه
پذيرش درخواست آنان در مورد عزل سعيدبن عاص و تعيين ابوموسي اشعري به عنـوان  

 ! والي كوفه توضيح داد
نامة او داراي پيام و اهداف مهمي بود، و بيانگر روش حضرت عثمان در رويارويي بـا  

ور شـدن آن در حـد    ن هر چه بيشتر شعلهفتنه و آشوبگري و تالش براي به تأخير انداخت
آموختـه بـود، و اطمينـان     در حالي كه او از رسول خدا صلي اهللا عليه و سـلم . امكان بود

 . داشت كه آتش فتنه روشن خواهد گرديد و او از خاموش كردن آن ناتوان خواهد بود
  :اش خطاب به آنان گفته بود حضرت عثمان در نامه

ستيد، امير شما نمودم، و سعيد را از اسـتانداري بـر شـما عـزل     اخو مي كسي را كه... «
كردم، سوگند به خداوند، آبروي خود را براي شما گرو خواهم نهاد و به تمام معني و در 
هر شرايطي در برابر شما شكيبا خواهم بود و همة تالش خود را براي اصالح امـور شـما   

به شرطي كه موجب معصـيت  ! ن بخواهيدهر چه را كه دوست داريد از م! گيرم به كار مي
دارم، و در  نمايم، و بار آن را از دوشتان برمي ناخشنودي خداوند نباشد، آن را برآورده مي

 » !آيم، تا اينكه شما را بر من حجتي نباشد برابر هر چيزي كه دوست داريد من كوتاه مي
چقـدر در راه   خداوند عثمان بن عفان را مشمول رحمت و رضايت خويش فرمايد كه

اصالح و آرامش گام نهاده و از خود سعه صدر نشان داد، چقـدر از دسـت بانـد برانـداز     
 ؟ !توز مظلوم واقع شد و به او تهمت و افترا بسته شد سبأيه و شورشيان كينه

 نشست مشورتي حضرت عثمان با كارگزاران خالفت  

عثمان بن عفـان رضـي اهللا   پس از آن كه مدتي در بصره و كوفه آرامش برقرار گرديد، 
بارزترين استانداران و كارگزاران خود را در مناطق مختلف براي نشستي مشورتي بـه   عنه

 :از جمله كساني كه در آن اجتماع حضور پيـدا كردنـد عبـارت بودنـد از    ! مدينه فراخواند
 اصعبداهللا بن عامر، معاويه بن ابي سفيان، عبداهللا بن سعد، سعيد بن عاص و عمروبن ع



 جنگ جمل   48
 

 پس از آنكه اجتماع آنان نشست رسمي خود را آغازكرد، حضرت عثمان خطاب به... 
  :گفتها  آن

هر انساني را ياوران و خيرخواهاني است، و شما وزرا و خيرخواهان و ناصحان مـن  «
آنان از من درخواست عـزل  ! ايد اي سرزده كه خود شاهد آن بوده كارهايي از عده! هستيد

نم را نمودند، و در پـي آن هسـتند كـه همـة آنچـه را كـه بـراي آنـان         بعضي از كارگزارا
ام كه اين امور را  اينك شما را فراخوانده! نامطلوب است به امور مورد نظرشان تغيير دهم

 ! مورد بحث و بررسي قرار دهيد و با هم مشورت كنيد و رأي خود را به من بگوييد
كـار و هيچگونـه مشـغوليتي     ين دليل كه بيآنان به ا :عبداهللا بن عامر والي بصره گفت

نداشته و هيچ توجه و اهميتي به جهاد و خدمت در راه دين خدا و تأمين خير و مصلحت 
اند و همـة تـوان و وقـت خـود را      آن هياهو و سر و صداها را راه انداخته اند، مردم نداده
و  كنند مي آن مسايل پرانگيزي اختصاص داده، و وقت خود را با  پراكني و فتنه براي شايعه

 ! نمايند خود را سرگرم مي
اي اميرالمؤمنين من بر اين باورم كه آنان را به جهاد در برابـر دشـمنان اسـالم دسـتور     

را در منـاطق  هـا   آن هاي طـوالني  نمايي، و مدت  دهي و آنان را داخل سپاه اسالم پراكنده
ت و وقتي غيـر از پـرداختن   تا هيچ فرص! دوردست و مرزهاي مملكت اسالمي نگاهداري

به مسايل شخصي خود را نداشته باشند و يا اينكه تنها در مـورد سـواركاري و اسـلحه و    
 ؟ !جنگ بينديشند

رأي  :پس از پايان سخنان ابن عامر، عثمان بن عفان به سعيدبن عاص رو كرد و گفـت 
 تو چيست؟ 

چه را كه در موردش هراس كَن كُن آن  يا اميرالمؤمنين آن بيماري را ريشه :سعيد گفت
كنم اگر بـه نظـر مـن عمـل كنـي راه       فكر مي! اش را قطع كرده و نابود گردان داري ريشه

 ! اي صواب را در پيش گرفته
 منظورت چيست؟  :عثمان گفت
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هر دسته و گروهي و حزبي بـراي خـود داراي رئـيس و رهبرانـي اسـت       :سعيد گفت
روند آن حزب و يـا دسـته و جماعـت متالشـي     از بين بها  آن چنانچه رئيس و يا رهبران

گـران جـدا    خواهد شد، بنابراين من نظرم اين است كه سر از تن سران شورشـيان و فتنـه  
گردند و پس از آن سـر و   زيرا چنانچه اگر رهبران آنان كشته شوند، بقيه پراكنده مي! كني

 ! يابند سامان نمي
ين هم براي خود نظري است، اما ا :عثمان بن عفان در مورد نظر سعيدبن عاص گفت

 . در اين مورد آزادي عمل الزم را نداريم
كـن   منظور حضرت عثمان اين بود كه اين رأي رأي صـحيح و قـاطع و باعـث ريشـه    

نمودن فتنه است، اما مشكل جدي و حساس در مورد آن، اقدام به كشتن كساني است كه 
د اجازه دهد كـه مـردم و زيردسـتان    و چگونه خليفه مسلمانان به خو! در ظاهر مسلمانند

 ؟ !خود را به قتل برساند
اين پاسخ حضرت عثمان بن سعيدبن عاص مشابه پاسخي بود كه رسول خـدا صـلي   

به رسول  به پيشنهاد حضرت عمر فاروق داد؟ حضرت عمر رضي اهللا عنه اهللا عليه و سلم
در ميان مسـلمانان در غـزوه   خدا پيشنهاد نمود كه عبداهللا بن ابي را به خاطر ايجاد تفرقه 

 ! بني المصطلق به قتل برساند
 ! اهللا اجازه بفرما گردن او را بزنم يا رسول :حضرت عمر گفت

محمد  :يندگو مي آن وقت مردم :در پاسخ به او فرمود رسول خدا صلي اهللا عليه و سلم
 ! رساند اصحاب خود را به قتل مي

خليفـه اسـالم، مسـلمانان زيـر      :ند گفتمردم خواه :گفت حضرت عثمان نيز انگار مي
 ! كشد دست خود را مي

  :سفيان را جويا شد پس از آن كه حضرت عثمان رأي معاويه بن ابي
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رأي من اين است كه همة واليان و كارگزاران، پس از بازگشت به منطقة  :معاويه گفت
هم كه در شـام  د و من قول مي! مسئوليت خود، با قاطعيت تمام امور را سر و سامان دهند

 ! كنم مشكلي پيش نيايد و آرامش آنجا را تضمين مي
المـال هـدايايي را    اند، از بيت بسياري از مردم اهل طمع :سرح گفت بن سعد ابي عبداهللا

 ! به ايشان بدهيد، تا با خليفه مسلمانان و كارگزاران او الفت و محبت پيدا كنند
 :د او خطاب به حضرت عثمـان گفـت  اما عمروبن عاص پيشنهاد عجيبي را مطرح نمو

اي كـه برايشـان ناخوشـايند     من بر اين باورم كه در مورد مردم تصميماتي را اتخاذ كـرده 
اگر ! كني اراده كن و استعفا ده اگر چنين نمي! سعي كن راه اعتدال را در پيش گيري! است

 ! نه، با قوت و قاطعيت برخورد كن و استوار و ثابت قدم باش
دانسـت كـه او در بيـان آن     از سخنان عمروبن عاص تعجب كرد، نمي حضرت عثمان

سخنان جدي نيست بلكه بر اساس زيركي و هوشياري خاصي آن را بيان نموده، تا پيامي 
 ! را به گوش ديگران برساند

كنندگان، عمروبن عاص نزد  به همين خاطر پس از پايان اجتماع و متفرق شدن اجتماع
  :و گفتحضرت عثمان آمد و به ا

دانسـتم افـرادي    امـا مـي  ! تـري  برايم گرامـي ها  اين تو خيلي بيشتر از! يا اميرالمؤمنين«
و آن سـخنان را بـه مـردم    ! شـنوند  هاي ما را در حضور تـو مـي   بسياري سخنان و ديدگاه

تـا  ! دوست داشتم سخناني را كه نسـبت بـه تـو گفتـه بـه آنـان ابـالغ نماينـد        ! رسانند مي
من جلب شده، و فكر كنند كه من با تو سر مخالفت دارم، و اگر آنان  اعتمادشان نسبت به

هاي آنان پي خواهم برد، و در نتيجه بـراي   به من اعتماد كنند، به بسياري از طرح و توطئه
تو و مسلمانان خير و منـافعي را جلـب خـواهم كـرد و شـر و مضـاري را دفـع خـواهم         

)P)19F1»نمود
P!  
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و از خداوند براي او  :شي عمروعاص آفرين بايد گفتدر اينجا به هوشياري و دوراندي
 ! آرزوي رضايت و مغفرت نمود

پس از پايان اجتماع حضـرت عثمـان واليـان و كـارگزاران و اسـتانداران خـود را بـه        
الزم بـه  . هاي آنان را مورد مالحظه قـرار داد  محلهاي مأموريتشان روانه گردانيد، و ديدگاه

 . هجري برگزار گرديده بود 34ال يادآوري است آن اجتماع در س

 تحركات مجدد مخالفان  

پراكنـي و بسـتن تهمـت و دروغ بـه      اما پيروان سازمان برانداز سبأيه همچنان به شايعه
 . دادند و از طريق نامه و پيك با هم در ارتباط بودند اولياي امور ادامه مي

كه خود عبداهللا (لكت مصر در سه ممها  آن مراكز قدرت :همچنان كه قبالً نيز گفته شد
و كوفه كه سركردگي آن را يزيدبن قيس و اشتر نخعي ) بن سبا در آن جا مستقر شده بود

برعهده داشتند و شهر بصره كه سركرده آن حكيم بن جبله از دو راهزن مشهور بر عهـده  
 . گرفته بود

ايي بـراي  هـ  ها و فعاليتهاي باند برانداز سـبأيه شـكايت و گـزارش    در مورد كارشكني
او مشاوران خود و اعضاي شوراي حل وعقد را در مدينه به . عثمان بن عفان فرستاده شد

شما دوستان و شركاي من در اداره امـور  « :فرمودها  آن اجتماعي دعوت كرد و خطاب به
نظام اسالمي و بزرگان اهل ايمان هستيد و شما را به خاطر اطالع از ديدگاههايتان به اين 

 . ام وت نمودهاجتماع دع
نظر ما اين است كه تعدادي از افراد مورد اعتمـاد خـود را بـراي     :برخي از آنان گفتند

تا از نزديـك بـا وضـع    ! اطالع از اوضاع و احوال مردم مسلمان به مناطق مختلف بفرستي
فرستند و سخنان و روايـاتي   آنان آشنا شوند و از حقيقت گزارشهايي كه كارگزاران تو مي

 ! مطمئن شوندها  آن و از صحت و سقم! ، اطالع پيدا كنندكنند مي ردم نقلكه از م
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مشاوران حضرت عثمان هدفشان اين بود كه او به گزارشهايي كه از طرف اسـتانداران  
د، اكتفا ننمايد، بلكه با عامـة مـردم منـاطق مختلـف از طريـق      شو مي و اولياي امور ارسال

و بررسي اوضاع، از نزديك و به طور مستقيم ارتباط  ارسال افراد مورد اعتماد براي تحقيق
 ! پيدا كند

 هاي تحقيق به ممالك اسالمي  ارسال هيئت 

عثمان اين پيشنهاد و ديدگاه موجه و خردمندانه را پذيرفت و افراد مورد اعتمادي را به 
 شهرها و مناطق مختلف در شام و مصر و عراق و ايران گسيل داشت تا اطالعات الزم را

 ! آوري نمايند و از نزديك با اوضاع واحوال مردم آشنايي پيد كنند براي او جمع
هايي بـه منـاطق مختلـف بـراي ايـن مأموريـت        برخي از افرادي را كه در رأس هيئت

  :تحقيقي ارسال شدند، عبارت بودند از
 ! به كوفه محمدبن مسلمه انصاري رضي اهللا عنه

 ! هبه بصر اسامه بن زيد رضي اهللا عنه
 ! به مصر عماربن ياسر رضي اهللا عنه

Pبه شام عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنه

)
20F

1(
P ! 

هاي تجسس و تحقيق، به غير از عماربن ياسر همـه بـه مدينـه     پس از پايان كار هيئت
 . بازگشتند و گزارش مأموريت خود را تقديم عثمان بن عفان و مشاوران او نمودند

مـا چيـز ناپسـندي را مشـاهده      :گفته بودنـد كـه   هاي خود آنان در مجموع در گزارش
ننموديم و پس از مالقات با بزرگـان و افـراد برجسـتة مردمـي، در آن ممالـك از اظهـار       

واليـان و كـارگزاران   ! از واليان و كارگزاران اطالع پيدا نمـوديم ها  آن رضايت و خرسندي
و در آن ممالك  كنند مي لهاي خود عم اكثراً افراد پرهيزكار و عادل هستند و به مسئوليت

 ! مسلمانان مشكلي جدي ندارند
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نتيجة تحقيق و بررسيهاي كه اصحاب بزرگوار فرستاده شده به ممالك مختلـف ارايـه   
هـا و تهمـت و افتراهـاي سـاخته و پرداختـة بانـد سـبأيه را تكـذيب          پراكني دادند، شايعه

رگزاران عثمـان بـن عفـان مـردم     ند كه كاكرد مي پراكني نمود، زيرا آنان به دروغ شايعه مي
 ند و امـور مـردم را مـورد اهمـال قـرار     شـو  مـي  و مرتكب جرم و معصـيت  كنند مي ستم
 !! دهند مي

بـه مدينـه    –همچنان كه گفتـه شـد    –هاي ارسالي به غير از عماربن ياسر  همة هيئت
 بازگشتند و تأخير عمار نگراني كشته شدن او را در نـزد حضـرت عثمـان و مشـاوران او    

 . ايجاد نموده بود
اي بـه دسـت عثمـان بـن عفـان       پس از مدتي از طرف عبداهللا بن سعد والي مصر نامه

طلبان و مخالفان، عمار  رسيد و او را از اين موضوع مطلع نموده بود كه گروهي از آشوب
 ! اند را به خود متمايل نموده و او را تحت تأثير سخنان خود قرار داده

خالدبن ملجم، سودان  –ابن سوداء  –عبداهللا بن سبا  :ت بودند ازتعدادي از آنان عبار
)P)21F1»بشر

P!  
حضرت عثمان و مشاورانش از كار عماربن ياسر و تحت تأثير شورشـيان و مخالفـان   

 ! قرار گرفتن او بسيار متأثر شدند
عمار به خاطر كار ناروايي كه قبالً انجام داده بود توسط حضرت عثمان تأديـب شـده   

اهراً آن را فراموش نكرده، اما عثمان اصالً آن را به دست فراموشـي سـپرده و بـه    بود و ظ
آورد، و او را به آن مأموريـت   همين خاطر عمار را شخصي مورد اعتماد خود به شمار مي

اما باند سبأيه او را تحت تأثير قرار داده و آن نگراني . مهم و حساس به مصر فرستاده بود
در دل داشت يادآور و زنده كرده و امور را بر او مشتبه نمودند و را كه از حضرت عثمان 

 ! به همين خاطر سخنان آنان در آن شخصيت بزرگوار مؤثر واقع شده بود
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علت شالق خوردن عمار به دستور حضرت عثمان اين بود كه ميـان او و عبـاس بـن    
كديگر پرداخته و اي روي داده بود و آنان به ضرب و شتم ي عتبه بر سر موضوعي مشاجره

هايي را به يكديگر نسبت دادند، و همديگر را بـه فسـاد اخالقـي مـتهم      پس از آن تهمت
 ! را داده بودها  آن به همين خاطر حضرت عثمان دستور مجازات هر دوي! نموده بودند

! اجرا شـود ها  آن بر هر دوي» حد قذف«دستور داد  آري حضرت عثمان رضي اهللا عنه
، موضوع را به دست فراموشي سپرد، و با اين تصور كه عمار نيز آن را پس از مدتي خود

 ! فراموش نموده او را به عنوان شخصيت مورد اعتماد خود براي تحقيق به مصر فرستاد
گر سبأيه به سركردگي عبداهللا بن سبا آمدن او را به مصر غنميت شـمرده و   باند توطئه

 عنه ، مـاجراي شـالق خـوردنش را بـه     ضمن مالقات با حضرت عماربن ياسر رضي اهللا
 ! دستور عثمان به او يادآور شده و او را به خود جذب كردند

اي فرسـتاد و از او   سعد والي مصـر نامـه   براي عبداهللا بن حضرت عثمان رضي اهللا عنه
او نيز دسـتور داد حضـرت عمـار    ! خواست كه با اكرام و احترام عمار را به مدينه بفرستد

 ! را با احترام به مدينه روانه كنند هرضي اهللا عن
وقتي عماربن ياسر به مالقات حضرت عثمان رفت، حضـرت عثمـان او را بـه خـاطر     

! ابويقظـان « :آنچه در مصر از او روي داده بود، مورد عتاب قرار داد و از جمله به او گفت
اتهـام را بـه او   قرار داد تو نيز همـان  ) قذف(پس از آنكه عباس بن عتبه تو را مورد اتهام 

آيا ! را بر هر دوي شما صادر كردم» قذف«وارد نمودي، من نيز دستور اجراي حد شرعي 
 ! از اقدام من كه حق تو را از او گرفتم و حق او را از تو ايفاد نمودم، ناراحت شده بودي؟

دارند، به خاطر  هر ستمي را كه ديگران بر من روا مي! خداوندا :پس از آن عثمان گفت
 ! بخشم و آن را بر آنان ميت

! جـويم  من به وسيله اقامة حدود شرعي به هر كسي كه باشد به تو تقرب مي! خداوندا
 ! دهم و به پيامدهاي آن اهميتي نمي
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)P)22F1»ي از نزد من برويتوان مي من كاري به كار تو ندارم،! عمار
P!  

بزرگـوار و  هـر چنـد شخصـيت     –به خاطر تأديب اشخاصي از مسلمانان  توان مي آيا
 حضرت عثمان را مورد مالمت قرارداد؟  –صحابي گرانقدري مانند عماربن ياسر باشد 
ها و اصحاب بزرگوار را مانند عمروبن عـاص   مگر حضرت عمر تعدادي از شخصيت

 ! بن كعب را تعزير و تنبيه ننمود؟ و سعدبن ابي وقاص و ابي
انتظار داريم  اهللا عليه و سلم مگر ما از عمار و ديگراصحاب بزرگوار رسول خدا صلي

كه از خطا و اشتباه مصون و مصمم باشند، در حالي كه ما بر اين باوريم تنها رسول خـدا  
 !از عصمت و مصونيت برخوردار است و بس صلي اهللا عليه و سلم

ممكن است افرادي مانند عماربن ياسر و ديگر اصحاب بزرگـوار خطـائي را مرتكـب    
مؤمنين است كه مخطي و خطاكـار را بـر اسـاس مـوازين شـرعي      شوند و اين حق اميرال

 . مجازات نمايد و مخالفان را تأديب كند و در اين مورد عمر و عثمان با هم تفاوتي ندارند
بـه سـخنان دروغ و ادعاهـاي     اما تحت تأثير قرار گرفتن عماربن ياسر رضي اهللا عنـه 

اطالع نداشته و با تأمل و ها  آن يت اهدافپايه باند سبأيه به اين علت بوده كه او از ماه بي
ها و ادعاهاي كفرآميز آنان برخورد نكرده، بلكه بـا   افكني دورانديشي و نگاه درست به شبه

 . تعامل نموده بودها  آن حسن ظن با سخنان
در شام تحت تأثير  همچنان كه صحابي بزرگوار و مخلص ابوذر غفاري رضي اهللا عنه

 ! يهودي قرار گرفت، و آن را با حسن ظن پذيرفت سخنان عبداهللا بن سبأ
در زمينه بصيرت و تعمق فكـري و   اصحاب بزرگوار رسول خدا صلي اهللا عليه و سلم

ميزان وسعت نظر و فراست و هوشياري با هم متفاوت بودند، و چنين چيزي به هيچوجه 
 ! هدكا آيد و از قدر و منزلت آنان نمي براي آنان عيب و نقص به شمار نمي
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گيري ابـودرداء   ميان ديدگاه ابوذر غفاري و عمار ياسر از يك طرف و ديدگاه و موضع
هاي عبداهللا بن سباي يهودي تفاوت   بن صامت از طرف ديگر در رابطه با سمپاشي و عباده

گـري او بـه    در واقع آن دو صحابي اخيـر بـه ماهيـت يهـودي    . از آسمان تا به زمين است
اما از خداوند بزرگوار خواستاريم كه همة اصحاب رسول خـدا را   !درستي پي برده بودند

 ! مورد رحمت و مشمول رضايت خويش قرار دهد
پس از آنكه حضرت عثمان از حقيقت اوضاع و احـوال منـاطق و شـهرهاي مختلـف     
اطالع پيدا نمود، واليان و كارگزاران خود را به شركت در اجتماعي ديگر پـس از مراسـم   

 . ي دعوت نمودهجر 34حج سال 
بـن ابـي    معاويه :برخي از آناني كه در آن اجتماع حضور پيدا نمودند، عبارت بودند از

 . اي ديگر سفيان والي شام، عبداهللا بن عامر والي بصره و عبداهللا بن سعد والي مصر و عده
حضرت عثمان با آناني كه در آن اجتماع شـركت كـرده بودنـد، و همچنـين عمـروبن      

 . بق مصر و سعيدبن عاص والي قبل كوفه مشاوره و تبادل نظر نمودعاص والي سا
چرا ! شما را چه شده است؟ :پس از آغاز اجتماع حضرت عثمان خطاب به آنان گفت

د؟ و ايـن همـه سـخن چيسـت كـه عليـه شـما شـايع         شو مي اين همه عليه شما شكايت
در مـورد اداي  مـن از ايـن نگـرانم كـه نكنـد آنـان راسـت بگوينـد و شـما          ! گـردد؟  مي

 !هاي خود كوتاهي نموده باشيد مسئوليت
مگر شما اشخاصي را براي تحقيق و بررسي اوضاع به آن مناطق  :در پاسخ به او گفتند

و  پرس -بدون دخالت ما –ارسال ننمودي؟ مگر مستقيماً با مردم تماس نگرفتند و از آنان 
دم در آسايش و امنيت قرار دارند جو نكردند؟ مگر آنان به شما گزارش ندادند كه عامه مر

 ! اي نداشتند؟ و مردم از ما شكوايه
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رهبران و بزرگان فتنه و آشوب هيچگاه سخني به صداقت نگفته و  :آنان در ادامه گفتند
پراكنـي و   تنهـا شـايعه  . سخنانشـان اصـل و اساسـي نـدارد    ! انـد  خيرخواه ما و مردم نبوده

)P)23F1»ان داوري نمودتو نمي و افتراء كه و بس و بر پاية دروغ كنند مي گري فتنه
P!  

  :گفتها  آن به پس از آن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه
 اكنون رأي شما چيست؟ 

هـا   آن شـكايات و تبليغـات   :سعيدبن عاص ضمن سخناني سنجيده و حكيمانه گفـت 
رده و را در پنهاني سرهم كها  آن الحال معلوم  اي آدم دروغ و افتراهايي بيش نيست كه عده

اي از  پردازنـد كـه تنهـا عـده     سپس به خورد مردم داده و به تبليغ و ترويج آن دروغها مي
 .پذيرند، كساني كه اهل درك و معرفت نيستند را ميها  آن هاي ساده دل و خوش باور آدم
و در نتيجه  كنند مي را بازگوها  آن و در مجالس و محافل مختلف كنند مي را تصديقها  آن

 ! رسند دهان به همة مردم ميدهان به 
 چاره چيست؟ چگونه اين مشكل را بايد حل كرد؟  :حضرت عثمان فرمود

سـازان و   بهتـرين راه حـل شناسـايي سردسـته و رهبـران فتنـه و شـايعه        :سعيد گفت
 ! پردازان و معرفي و محاكمه و اعدام آنهاست دروغ

و او را در برابر اقداماتش  حق هر كسي را بايد رعايت نمود :عبداهللا بن سعد نيز گفت
 ! نيز بايد مورد مؤاخذه قرار داد

اي و از  شما اداره امور سرزمين شـام را بـه مـن سـپرده     :سفيان نيز گفت معاويه بن ابي
مردم آن در مورد من و ديگر كارگزارانت جز اظهار رضايت چيزي به شما گزارش نشـده  

خود، بهتر از اوضاع و احوال خبر  ها، آن است و در مورد ديگر مناطق واليان و كارگزاران
 !دارند

 رأي تو چيست؟  :حضرت عثمان خطاب به عمروبن عاص فرمود
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من بر اين باورم كه تو بيش از حد در برابر سران فتنـه از خـود    :عمروبن عاص گفت
هـا   آن آنگونه كه عمر فاروق با! اي اي و در مورد مجازاتشان درنگ كرده نرمش نشان داده

ي  كني، و بيش از حد در مقابل آنان از خود نرمش و سعة ، تو برخورد نميكرد مي دبرخور
 ! اي صدر نشان داده

من بر اين باورم كه بهتر اين است، تو همان راه و رسم ابوبكر صديق و عمـر فـاروق   
را در پيش بگيري و در جـايي كـه شـدت عمـل الزم باشـد بـا قاطعيـت         رضي اهللا عنهم

يي هم كه نرمش و مدارا الزم است با عقل و منطق و خرد و انديشه و برخورد كرده و جا
اند الزم است با شدت عمـل   با آنهايي كه بدخواه مردم! مهرباني و با حكمت برخورد كني

برخورد كني و با آنهايي كـه در امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر و نصـيحت صـداقت         
 !وخلوصي دارند، با عفو و تسامح برخورد نمايي

 گران  ح مقابله با فتنهطر

حضرت عثمان مطالبي را بيان داشت و طرح خـود را بـراي   ها  آن پس از پايان سخنان
سـت  توان مـي  تمام آنچه كه او –اي كه بدون ترديد در راه بود  گران، فتنه رويارويي با فتنه

 ! ارايه داد –انجام دهد به تأخير انداختن هر چه بيشتر آن فتنه بود 
هاي شـما بـا دقـت توجـه      من به همه نظرات و پيشنهادها و ديدگاه :گفتاو از جمله 

اما اين مطلب را بايد يادآوري نمايم، كه براي هر مشكلي راه حلي وجود دارد كـه  ! كردم
از آن بايد وارد شد، و فتنه و آشوبي را كه درمورد آن نسبت بـه مـردم احسـاس نگرانـي     

ما ما بايد همة تالش خود را براي پيشگيري و به نمايم، بدون ترديد روي خواهد داد، ا مي
 . گام و كنترل و محدود نمودن آن به كار گيريم به تأخير انداختن و تعامل گام

ما با مردم از در گفتگو و با تسامح و مهرباني، برخورد خواهيم كـرد مگـر جـايي كـه     
و اعتـراض بـر آن   اند مانع اجراي آن شده و يا نقد تو نمي حدود الهي باشد، كه هيچ كس

 !گرفته و يا اينكه ما را به دليل اجراي آن مورد مالمت و سرزنش قرار دهد
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در اجراي احكام الهي هيچكس را بر مـن حقـي و حجتـي نيسـت، و خداونـد خـود       
 ! ام داند كه در ارتباط با تأمين خير و مصلحت مردم كوتاهي نكرده مي

مـاده چرخيـدن اسـت، خوشـا بـه      سوگند به خداوند كه چرخ آسياب فتنه و آشوب آ
 ! سعادت عثمان اگر بتواند قبل از مرگ از حركت آن جلوگيري نمايد

با مردم مدارا كنيد و حقوقشان را مراعات نماييد و با آنـان از در عفـو و تسـامح وارد    
حرمتـي شـد، در    شويد و با آنان مهربان باشيد، اما هر گاه به حدود و احكام خداونـد بـي  

)P)24F1»ود سستي و كوتاهي نشان ندهيدمورد آن از خ
P!  

حضرت عثمان در پايان اجتماع از استانداران و كـارگزاران خـود خواسـت بـه محـل      
گـري و   و بـر اسـاس تصـميمات گرفتـه شـده بـا فتنـه       ! خدمت و مأموريتشان بازگردنـد 

 اي كه همة آنان بر اين باور بودنـد كـه در   هاي مخالفان برخورد نمايند، توطئه چيني توطئه
 . راه است و دير يا زود خواهد رسيد

بن ابي سفيان قبل از آنكه به طـرف شـام حركـت كنـد بـار ديگـر بـه خـدمت          معاويه
  :حضرت عثمان رسيد و خطاب به او گفت

پيش از آنكه سيل فتنه و حوادث به سوي تو حركـت كننـد، و بـراي    ! يا اميرالمؤمنين«
و محل خالفت را به آنجا ! اه من به شام بيارويارويي با آن كاري از تو ساخته نباشد، همر

 !منتقل كن
كـنم،   من همسايگي با رسول خدا را با هيچ چيزي عوض نمـي  :حضرت عثمان فرمود

 ! اگر چه به قطع شاهرگ گردنم بيانجامد
در اين صورت من سپاهي از مـردم شـام را بـراي مقابلـه بـا خطرهـاي        :معاويه گفت

 ! نمايم ه مدينه ارسال مياحتمالي و دفاع از تو و مردم ب
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پذيرم و حاضر نيستم اسباب فشار و  اين پيشنهاد را هم نمي! نه :حضرت عثمان فرمود
 ! ايجاد كمبود را براي همسايگان رسول خدا و مهاجرين انصار فراهم نمايم

چينان يا تو را تـرور   گران و توطئه سوگند به خداوند فتنه! يا اميرالمؤمنين :معاويه گفت
 . ند، يا موقعيت و رهبري تو را مورد تعرض قرار خواهند دادك مي

)P)25F1»اهللا و نعم الوكيل حسبي« :گفت عثمان بن عفان رضي اهللا عنه
P.    خداوند بـرايم كـافي

 . است و بهترين وكيل و محافظم است
 . بن ابي سفيان راه شام را در پيش گرفت پس از آن بود كه معاويه

 آشوب بزرگ 

اي افسارگسيخته روي داد و باند  ي فرارسيد، سالي كه در آن فتنهسال سي و پنج هجر
هاي خود را عليه حضـرت عثمـان بـن عفـان و      گر و برانداز سبأيه توانستند، توطئه توطئه

 ! نظام اسالمي خالفت عملي نمايند
پس از بازگشت استانداران به مناطق محل خدمت خود گروه عبداهللا بن سباي يهودي 

جديد را مورد بررسي قرار دادند، و به ناچار در طرح خويش تجديـدنظر   اوضاع و احوال
 ! نمودند

 طرح قبلي آنان بر پايه آغاز شورش و فتنه در مناطق مختلـف عليـه عثمـان و جـذب    
 ! خرد و ايجاد بلوا و فساد، قرار داشت ي ساده و بيها انسان

ا از آن نگرفته بودند، براي اما آنان چند بار اين طرح را عملي نموده و نتيجه مطلوبي ر
مثال شورشي را كه در كوفه به رهبري يزيدبن قيس آغاز كردند و سر راه را بـر سـعيدبن   

جامـة  هـا   آن به اهداف اصلي! عاص سد نموده و از بازگشت او به كوفه جلوگيري كردند
ـ   و تنها نتيجه! عمل نپوشانيد ين اي را كه از آن حركت گرفتند، عزل سعيدبن عـاص و تعي

 . ابوموسي اشعري توسط عثمان بن عفان به عنوان والي و استاندار كوفه بود
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پيشة باند سبأيه در مصر و كوفه و بصره به اين نتيجه رسـيدند كـه    سركردگان شيطنت
براي رويارويي علني و مناقشه و نزاع و محاكمة عثمان بـن عفـان در حضـور مسـلمانان     

 ! مركز خالفت اسالمي بروندمستقيماً وارد عمل شوند و به مدينه 
اي از آنان از ممالك مصر و كوفـه و بصـره، در ظـاهر     در سال سي و پنج هجري عده

براي مالقات با عثمان و امر به معروف و نهي از منكر و تالش براي ايجـاد اصـالحات و   
جلوگيري از اشتباهات خليفه و بازخواست او در رابطه بـا عملكـردش بـه طـرف مدينـه      

 ! دندحركت كر
ها و ايراد و انتقادهاي خود را از حضرت عثمـان يادداشـت    آنان هم اعتراضات و شبه

كردند تا در حضور مردم او را مورد بازخواست قرار دهند و خود او بـه آن اشـتباهات و   
اي از مردم را شاهد بر قضيه بنمايند تا كه آن اعترافات را در  انحرافات اعتراف كند و عده

)P)26F1»منتشر كنندمناطق مختلف 
P!  

اي از غوغاساالران باند عبداهللا بـن سـبأ يهـودي وارد مدينـه شـدند،       بعد از آنكه عده
را نزد » زهر«و ديگري از طايفة » محزوم بني«حضرت عثمان دو نفر مسلمان يكي از طايفه 

 . هايي دارند و رهبر و سردستة آنان كيست گفت ببينيد چه خواستهها  آن آنان فرستاد، و به
حضرت عثمان بن عفان قبالً آن دو مرد را به خاطر خطاهايي كـه انجـام داده بودنـد،    

 ! اي در دل نداشتند مجازات نموده و آنان به حق تن داده و نسبت به حضرت عثمان كينه
كـه آن دو نفـر از طـرف     –گر سبأيه از اين موضوع به خوبي اطالع داشتند  باند توطئه

استند از آن موضوع سوء اسـتفاده كننـد و   خو مي و –ودند حضرت عثمان مجازات شده ب
 ! را به خود جلب نمايندها  آن حمايت

سبأيان تازه به مدينه رسيده به خاطر طمعي كه به آن دو نفر داشتند، آنـان را بـه طـور    
 ! شفاف از قصد خود باخبر نمودند
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 در شهر مدينه همكاراني داريد؟  :آن دو نفر به آنان گفتند
 ! آري، سه نفر را داريم :گفتند

 اهيد چه كار كنيد؟ خو مي :به آنان گفتند
اهيم در مورد كارهايي كه عثمان انجام داده با او صـحبت  خو مي قبل از هر چيز :گفتند

را از او تبليغ نموده و در دل مردم مناطق مختلـف جـاي   ها  آن كارهايي كه ما وقوع! كنيم
اهيم، به ميـان آنـان برگـرديم و بگـوييم كـه      خو مي !ايم و در همه جا شايع نموده! ايم داده

و اظهـار  هـا   آن اما حاضر به كنـار نهـادن  ! عثمان به آن خطاهاي خود اعتراف نموده است
 ! ندامت نشده است

اهيم در ايام حج سال آينده به عنوان حجاج خانه خدا وارد مدينه شويم خو مي در واقع
گيـري   محاصره و خلع كنيم، اگر هم حاضر بـه كنـاره  و پس از آن عثمان و نزديكان او را 

 ! كنيم نگرديد، او را به اين كار ناچار مي
آن دو نفر نزد حضرت عثمان بازگشتند و او را در جريان حقيقت مقصد و اهداف باند 

 ؟ !كه هدف اصلي آنان بركناري و يا كشتن توست :سبأيه قرار دادند، و به او گفتند
تر و كمتر از آنند كه بتوانند چنان كـاري   اور بود كه آنان ناتوانحضرت عثمان بر اين ب

را انجام دهند، و آن طرح آنان تنها افكار و خياالتي است كه در سر دارند، به همين خاطر 
خداونـدا آنـان را هـدايت     :باخبر گرديد، خنديد و گفتها  آن  وقتي از اين طرح و توطئه

 » !ندشو مي مايي، بدبختزيرا اگر آنان را هدايت نفر! فرما
كسي را دنبال آناني كه از مصـر و كوفـه و بصـره آمـده      حضرت عثمان رضي اهللا عنه

 ! مالقات كندها  آن بودند فرستاد تا در مسجد با
 ! سپس مردم را به مسجد فراخواند

به مسجد آمدند، و اعضاي باند سبأيه در دو  اصحاب رسول خدا صلي اهللا عليه و سلم
 نشستند و مسلمانان در اطراف آنان قرار گرفته و حضرت عثمان رضي اهللا عنهطرف منبر 

 ! بر روي منبر رفت
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در آن اجتماع بزرگ كه حضرت عثمان پس از حمد و ثناي خداوند مردم را در جريان 
انـد تـا او را وادار بـه     قرار داد و گفت كه آنان آمدهها  آن آمدن گروهي از سبأيه و اهداف

اند بنمايند تا زمينه را براي خلع  آن را ساخته و پرداختهها  آن باهاتي كه خوداعتراف و اشت
 ! يا او را به قتل برسانند! او از خالفت فراهم كنند

سپس آن دو نفر كه با آنان مالقات كرده بودند، از جاي خود برخاستند و بـه صـحت   
 ! سخنان حضرت عثمان شهادت دادند

از حضـرت عثمـان خواسـتند، بـه خـاطر قصـد        همة مردم حاضر در مسجد يكصـدا 
گري و شورش عليـه خليفـه و ايجـاد تفرقـه در ميـان مسـلمانان آنـان را محاكمـه و          فتنه

 ! مجازات كند
به ايـن دليـل كـه آنـان در ظـاهر مسـلمانند و جـزو         اما حضرت عثمان رضي اهللا عنه
قت ننمود، همچنـان  با اين درخواست مردم مواف –آيند  شهروند نظام اسالمي به شمار مي

او حاضر نشد كه ديگران در مـورد  ! كه در مواردي مشابه از اين اقدام خودداري كرده بود
 ! رساند عثمان مسلمانان مخالفان خود را به قتل مي :او بگويند

مـا آنـان را    :به همين خاطر حضرت عثمان با پيشنهاد مـردم مخالفـت نمـود و گفـت    
دهـيم و آنـان را بـا خـدمات و      فـو و بخشـش قـرار مـي    را مورد عها  آن كشيم، بلكه نمي

مـا هيچگـاه مسـلماني را كـه مرتكـب كـاري كـه        ! گردانيم هاي خود آشنا مي خيرخواهي
)P)27F1»مستوجب قتل باشد، يا كفر و ارتداد آشكاري از او صورت نگرفته، نخواهيم كشت

P!  

 مناظرة حضرت عثمان با هيئت گروه سبأيه  

هـاي خـود    افكنـي  ها و انتقاد و شـبه  را به بيان اعتراضها  آن بعد از آن حضرت عثمان
هر گونه اشتباهات و زير پانهادن احكام شرعي و تضييع حقوق  :فراخواند و به آنان گفت
 ! ايد در حضور مردم بگوييد ديگران را كه از من ديده
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در واقع آن اجتماع كه در آن اصحاب رسول خدا و بسياري از مـردم حضـور داشـتند    
 ! شد مي اي صريح و گفتگويي آزاد تبديل ت به مناظرهداش

 ند و خطاهـا و اشـتباهات حضـرت عثمـان رامطـرح     شـد  مي اعضاي گروه سبأيه بلند
داد و حقيقـت   توضيح ميها  آن خاست و در مورد ند و سپس حضرت عثمان برميكرد مي

پـرده   و بي ، و مسلمانان اهل انصاف هم به اين گفتگوهاي صريحكرد مي موضوع را معلوم
 ! ندكرد مي و در واقع محاكمه و محاسبه توجه نموده و داوري

داد و حقيقـت موضـوع را    حضرت عثمان به تك تك ايراد و انتقادهاي آنان پاسخ مـي 
و اصحاب و مردم عادي را حكَـم   كرد مي نمود و از عملكرد صحيح خويش دفاع بيان مي

آن مردم مسلمان و مخـالفين و مـوافقين جهـت    اكنون ما همراه . داد شاهد و گواه قرار مي
شركت در جلسه محاكمه علني رئيس حكومت اسالمي اميرالمؤمنين حضرت عثمـان كـه   
به درخواست خود او برگزار شده لبيك گفته و در شهر رسول خدا مدينه منوره بـه خانـه   

ي از رويم و در كنار شاهدان حاضـر در جلسـه بـه عنـوان يكـ      خدا مسجد پيامبر اكرم مي
پـذيري و   نشينيم تا به حقانيت دفاعياتش پي بـرده درس انتقـاد   شهود پاي دفاعيات او مي

اينـك بـا   . احترام به آراء و نظر ديگران و شفافيت و جوابگويي در برابر مردم را بياموزيم
  :نشينيم د ميشو مي هم پاي دفاعيات آن شهيد مظلوم كه از زبان خود ايشان بيان

ر مورد كامل خواندن نماز بـه هنگـام سـفر از مدينـه بـه مكـه ايـراد        آنان از من د -1
 وابوبكر و عمـر رضـي اهللا عـنهم    رسول خدا صلي اهللا عليه و سلم :يندگو مي گيرند، و مي

 ! اند چنين نكرده
ام كه مكه  من به اين علت نماز را در سفر از مدينه به مكه كامل خوانده و كوتاه نكرده

ام اقامت داشـته و خـود را مسـافر     و در ميان اهل و خانواده شهر محل سكونت من است
 !ام نپنداشته

 اي مردم آيا چنين نيست؟! اي اصحاب رسول خدا
 ! همه يكصدا پاسخ دادند، آري خداوند شاهد است كه چنين است
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اي و مسلمانان را در تنگنا قـرار   هاي بسياري را در اختيار گرفته تو زمين :يندگو مي -2
 !اي؟ هاي وسيعي به چراگاه اشترانت اختصاص داده و زمين اي؟ داده

ها پيش از من به چراگاه شتراني كه از محـل زكـات    الزم به توضيح است كه آن محل
 اسـتفاده هـا   آن انـد و همچنـين شـتراني كـه مجاهـدين بـراي جهـاد از        آوري شـده  جمع

و ابوبكر و عمـر   و سلم و اين رسول خدا صلي اهللا عليه! اند اند، اختصاص داشته هكرد مي
ام  اند، تنها كاري كه من كـرده  ها را به اين كار اختصاص داده اند، كه در اصل آن زمين بوده

و ما چهارپايـان  ! ام ها افزوده اين بود كه به خاطر بيشتر شدن شتران مقداري را بر آن زمين
ايم، و به هيچوجه  هها و چراگاهها جلوگيري نكرد مردم مستمند را از چرانيدن در آن زمين

 !ام ها وارد ننموده چهارپايان خودم را براي چرا به آن زمين
زماني كه زمام امور خالفت را در دست گرفتم، بيش از همه مسلمانان شتر و گوسفند 

را در راه خير و مصلحت اسالم و مردم هزينه و انفاق نمودم، و اكنون ها  آن داشتم و همة
تر و گوسفند خبري هست و تنها دو شتر براي من باقي مانده كـه  نه ثروتي دارم و نه از ش

 . نمايم براي رفتن به سفر حج استفاده ميها  آن از
 آيا اين چنين نيست؟ ! اي مردم مدينه !اب رسول خدا صلي اهللا عليه و سلماي اصح

 ! آري خدا شاهد است كه چنين است :اصحاب رسول خدا و مردم يكصدا گفتند
هاي متفرقه قرآن و باقي گذاشتن يـك نسـخه    من به خاطر سوزانيدن نسخهآنان از  -3

 ! نمايند از آن و مردم را بر حول محور يك نسخه گرد آوردن انتقاد مي
و از جانب او فرود آمده و يك قـرآن بـيش نبـوده    ! بدانيد كه قرآن كالم خداوند است

داشـتن آنـان از تفرقـه و     و من به غير از گرد آوردن مردم بر يك قـرآن و برحـذر  ! است
آوي  ام، و در اين كارم از ابـوبكر كـه قـرآن را جمـع     پراكندگي، كار ديگري را انجام نداده

 ! ام نمود تبعيت كرده
 آيا اين چنين نيست؟ 

 ! گيريم كه اين چنين بوده است خداوند را شاهد مي :اصحاب رسول خدا و مردم گفتند
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بن ابـي العـاص را بـه شـهر      حكم  عليه و سلمرسول خدا صلي اهللا :يندگو مي آنان -4
 ! طائف تبعيد كرد، اما تو او را به مدينه بازگردانيدي

العاص اهل مكه است نه مدينه و رسـول خـدا    الزم به يادآوري است كه حكم بن ابي
او را از مكه به طائف تبعيد فرمود و پس از آنكه از او راضـي شـد،    صلي اهللا عليه و سلم

 ! بازش گردانيد در واقع اين رسول خدا بود كه او را از تبعيدگاه بازگردانيدبه شهر مكه 
 آيا اين چنين نبوده است؟ ! اي اصحاب رسول خدا و اي مردم

 ! گيريم كه همين گونه بوده است خدا را شاهد مي :همه اصحاب و مردم گفتند
ردن مسـئوليت  اينان از من به خاطر دادن مسئوليت به افراد كم سـن و سـال و سـپ    -5

 ! كنند مي استانداري به جوانان انتقاد
اما من به غير افراد فاضل و شايسته و مورد اعتماد كس ديگري را بـه عنـوان والـي و    

اگـر بـاور   ! ام، آنان همه در كار خود داراي تجربه و پختگي هستند كارگزار خود برنگزيده
 ! نداريد در موردشان تحقيق كنيد

تر از كساني را كـه مـن بـه كـار      اند جوانتر و كم سن و سال بوده آنهايي كه قبل از من
هاي مهم مأموريت داده بودند، به عنوان مثال رسـول خـدا    ام، به كارها و مسئوليت گمارده

تـر   كه از بسياري از كارگزاران جوان مـن جـوان   –بن زيد را  اسامه صلي اهللا عليه و سلم
يند، آن گو مي اي تندتر از آنچه را كه امروزه به من دهبوده فرماندة سپاه اسالم گردانيد، و ع

 ! روز به رسول خدا گفتند
 اي اصحاب رسول خدا و اي مردم آيا اين چنين نبوده است؟ 

ظاهراً اين عده بدون دليل و بدون توضـيح  ! آري صحيح است :اصحاب و مردم گفتند
 ! گيرند از ديگران عيب و ايراد مي

ام، بـر مـن    سـرح داده  شهايي كه از غنايم به عبداهللا بـن ابـي  اين عده در مورد بخش -6
 ! گيرند خرده مي
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اما من خمسِ خمس آن را كه يكصد هزار درهم بوده، به عنوان پاداش جهاد و تـالش  
 ! ام براي فتح آفريقا به او داده

اگر خداوند تو را به فتح آفريقا توفيق دهد، خمسِ خمس غنيمت  :من به او گفته بودم
 ! دهم ا را به تو ميآنج

 ! نيز اين چنين كرده بودند قبل از من ابوبكر و عمر رضي اهللا عنهم
ما راضي نيستيم خمـسِ خمـس غنـايم را بـه او      :با اين وصف سربازان به من گفتنند

من آن مقداري را كه به  –در عين اينكه حق اين اعتراض و مخالفت را نداشتند  –! بدهي
بدين صورت ! دم از او پس گرفتم و در ميان سربازان تقسيم نمودمعبداهللا بن سعد داده بو

 ! عمالً به عبداهللا بن سعد چيزي از آن غنايم داده نشد
 ! آيا اين چنين نبوده است! اي اصحاب رسول خدا و اي مردم

 ! گيريم كه اين چنين بوده است آري خداوند را شاهد مي :همه يكصدا گفتند
ام به خويشاوندانم و عطايايي كه به آنـان   رد عشق و عالقههمچنين اين عده در مو -7

 ! نمايند دهم از من انتقاد مي مي
ام به خـانواده و خويشـاوندانم    عشق و عالقه :در اين مورد الزم است توضيح دهم كه

هيچگاه مرا بر آن نداشته كه به ديگران ستم كنم و به خـاطر آنـان حـق مـردم را پايمـال      
را هـا   آن هايشـان  حق ديگران را از آنان گرفتـه و در برابـر مسـئوليت    نمايم، بلكه هميشه

 ! ام كرده بازخواست نموده و همچون ديگر مردم حقوق آنان را نيز مراعات 
المال  ام از اموال شخصي خودم بوده و به هيچوجه از بيت اگر چيزي را به آنان بخشيده
فاده از اموال عمومي مسلمانان را نه بـراي  زيرا من است ،ام مسلمانان چيزي را به آنان نداده

 ! شمارم خود و نه براي هيچكس ديگر روا نمي
 و ابوبكر و عمر رضـي اهللا عـنهم   من در زمان حيات رسول خدا صلي اهللا عليه و سلم

م و بسيار دسـتم بـاز بـود و در انجـام     كرد مي هاي بزرگي از ثروت و دارايي خود بخشش
ام، اگر  اما اكنون كه به سالهاي پاياني عمرم نزديك شده! ردمك احسان و نيكي كوتاهي نمي
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ام كه در نهايت به ايشان  بيشتر به وضع خانواده و خويشاوندانم برسم و از اموال و دارايي
 !؟كنند مي ناپذيران اينگونه داوري چرا حق! د، بذل و بخشش نمايمشو مي داده

ام  شين ثروت و زكاتي را گرد نياوردهن سوگند به خداوند از هيچ شهر و دياري مسلمان
ايم و به غير از خمـس غنـايم چيـزي را بـه      مگر آنكه براي خود آنان خرج و هزينه كرده

و خود مسلمانان و اصحاب كار تقسيم خمس غنايم را در ميان آنهايي ! اند مدينه نفرستاده
 ! اند اند، بر عهده گرفته كه استحقاقش را داشته
ن يك فلس و بيشتر از آن را از غنايم براي خود و خويشـاوندانم  سوگند به خداوند م

ام و به جـز از   خودم چيزي را از جايي ديگر نگرفته  ام و به غير از اموال و دارايي برنداشته
 ! ام اموال شخصي چيزي را به خويشاوندانم نداده

اص معينـي  هاي فتح شـده را در ميـان اشـخ    كه زمين كنند مي اين عده از من انتقاد -8
 ! ام تقسيم كرده

هـا   الزم به يادآوري است كه مهاجرين و انصار و ديگـر مجاهـدين در فـتح آن زمـين    
ها را در ميان فاتحين تقسيم نمودم، تعدادي از آنـان   زماني كه آن زمين! اند مشاركت داشته

 اي ديگـر هـم بـه مدينـه و ديگـر منـاطق       در آن مناطق باقي ماندند و مستقر شدند و عده
ها را به ديگران  آن زمين ها، آن اي از ها همچنان ملك آنان بود و عده بازگشتند، و آن زمين

 !!استفاده نمودندها  آن فروختند و خود از وجه
به مهمترين ايرادها و انتقادهاي افراد بانـد   بدين صورت حضرت عثمان رضي اهللا عنه

يقت مطلـب را بـراي همـه روشـن     كه عليه او شايع كرده بودند، پاسخ داد و حق –سبأيه 
)P)28F1»نمود

P.  
سركردگان باند عبداهللا بن سبا كه در كنار منبر نشسته بودند همچون ديگر اصـحاب و  

 ! ندكرد مي مردم صالح و متدين، به سخنان او توجه

                                           
 .ابن العربي مراجعه شود: » العواصم من القواصم«براي تفصيل بيشتر به كتاب  -1
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همة مسلمانان تحت تأثير توضيحات و بيانات حضرت عثمان قـرار گرفتنـد و تمـامي    
 ! براو افزوده شد و بر ميزان محبتشان توضيحات او را تصديق كردند

اما سركردگان سازمان سبأيه و پرچمداران فتنه و آشوب تحت تـأثير سـخنان او قـرار    
نگرفتند و كوتاه نيامدند، زيرا در پي كشف حـق و حقيقـت نبودنـد و در جهـت خيـر و      

چيني   هداشتند، بلكه هدف اصلي آنان ايجاد آشوب و بلوا و توطئ مصلحت مردم گام برنمي
 ! عليه اسالم و مسلمانان بود و بس

اي ديگر از مسلمانان به حضرت عثمان پيشنهاد كردند كه به  تعدادي از اصحاب و عده
گري، آن عده از سران سبأيه را به قتل  توزي و توطئه خاطر دروغگويي و فريبكاري و كينه

تا مناطق و ممالـك مختلـف    !و اسالم و مسلمانان را از شر آنان در امان قرار دهد! برساند
اسالمي سر و سامان بيابند و در واقع آتش فتنه و آشوبي كه آنان و پيروانشان بر پا كـرده  

 ! بودند خاموش شود
اما حضرت عثمان بر باور ديگري بود و تحليل ديگري از موضوع داشت، او مجازات 

ع فتنه را هر چه بيشـتر بـه   داد، تا به اين وسيله وقو ننمودن و رها كردن آنان را ترجيح مي
 . تأخير بيندازد

گرانه از مصر و كوفه به بصره بـه   حضرت عثمان عليه آناني كه با مقاصد شوم و توطئه
اقدامي را انجام نداد، و  ها، آن مدينه آمده بودند، عليرغم آگاهي از طرح و توطئه و مقاصد

 ! گذاشت آنان را براي ترك مدينه و بازگشت به محل سكونت خود آزاد
اما باند سبأيه در مورد وارد شدن به اقدام عملي نهايي با هم اتفاق نظر پيـدا كردنـد و   
تصميم گرفتند حضرت عثمان را مورد تهاجم قرار داده و او را بر سر دو راهـي اسـتعفا و   

 ! يا كشته شدن قرار دهند
صـره بـه همـراه    گانه مصر و كوفـه و ب   طرح آنان اين بود كه در ايام حج از مناطق سه

و باالتفاق بگويند كه قصد حج و زيـارت  . ديگر حجاج و در لباس حاجي به مدينه بيايند
و هنگامي كه مردم شهر مدينه به قصد اداي مراسم حج در مكه حركـت كردنـد و   . دارند
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شهر نسبتاً خلوت شد و مردم سرگرم اداي مناسك حج در مكه شدند از اين فضاي خالي 
مده استفاده كرده و براي تحت فشار قـرار دادن عثمـان بـه اسـتعفا يـا      مناسب به وجود آ

)P)29F1»كشتن، خانة او را محاصره نمايند
P!  

باند برانداز عبداهللا بن سبأ در پنهاني اين نقشة شيطاني خود را كشـيدند امـا بـا كمـال     
 ! خبر بودند تأسف مسلمانان از اين توطئه شوم آنان بي

 آغاز عمليات اجراي توطئه  

در ماه شوال سال سي و پنج هجري پيروان و هواداران اين گروه همراه با حجاج و در 
 ! لباس حاجيان از مملكت مصر حركت كرده و به نزديكي مدينه رسيده بودند

آنها به چهار گروه تقسيم شده و براي هر گروه امير و رئيسي را تعيين نموده بودنـد و  
 و عبداهللا بن سبأ شيطان بزرگشان نيز آنان را همراهـي  آن چهار امير نيز داراي امير بودند،

 . كرد مي
بـن بشـر    چهار رئيس آنان عبارت بودند از عبدالرحمن بـن عـديس البلـوي، و كنانـه    

 ! سكوني تجيبي، سودان بن حمران سكوني و قتيره بن فالن
 ! العكّي بود امير همة آنان نيز غافقي بن حرب

 !يك هزار نفر بود تعداد افراد هر چهار گروه آنان
باند عبداهللا بن سبأ در كوفه نيز در چهار گروه و در مجموع در تعداد يك هزار نفر بـه  

زيـدبن صـوحان عبـدي،     :ها عبارت بودنـد از  طرف مدينه حركت كردند و رؤساي گروه
 . را عمربن اصم بودها  آن و امير همة. اشتر نخعي، زيادبن نضرحادثي و عبداهللا بن اصم

بصره نيز به چهار گروه تقسيم شده و آنان نيز يك هزار نفر بودنـد و رؤسـاي    سبأيان
بن جبله عبدي، دريح بن عباد عبدي، بشر بن شريح قيسي  ها عبارت بودند از حكيم گروه

 . و ابن المخرّش ابن عبدحنفي

                                           
 348ص  4ج : تاريخ طبري  -1
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 . بر عهدة حرقوص بن زهير سعدي بودها  آن رياست همة
أيان تـدارك ديـده شـده بـود، امـا مسـلمانان از       برزگي توسط سـب   بدين ترتيب توطئه
 ! خبر بودند حقيقت هدف آنان بي

بيش از سه هزار نفر از اتباع و هواداران اين گروه برانداز در ظاهر براي اداي مناسـك  
 ! حج، اما در واقع با هدف بركناري ويا كشتن خليفه روانة مدينه شدند

يهـودي    اي خود و نزديكي اجراي توطئهه عبداهللا بن سبأ براي نظارت بر اجراي طرح
 ! گنجيد و از شادماني در پوست نمي كرد مي را همراهيها  آن اش و ابليسي

اسـتند زبيـربن   خو مـي  طرفدار خالفت حضرت علي، كوفيـان ) در ظاهر(سبأيان مصر 
)P)30F1»استند طلحه بن عبيداهللا را در مقام خالفت ببينندخو مي عوام و سبأيان بصره

P!  
بـا آنـان هـيچ ارتبـاطي      –علي و طلحه و زبير  –كه آن سه صحابي بزرگوار  در حالي

اطالع  عليه حضرت عثمان و حقيقت اهداف آنان كامالً بيها  آن نداشتند و در مورد توطئة
 ! بودند

اما سران باند فريبكار سبأيه به آن بزرگواران دروغ بسته بودند و هواداران سـاده دل و  
د را فريب داده و گفته بودند كه ما با آنان در ارتباط قرار داريم خبر و آشوب طلب خو بي

 ! ايم و مكاتبه نموده و به دستور آنان به اين حركت دست زده
هـا و   ما به دستور علي ايـن تـالش   :گفتند هاي مصر به دروغ به پيروان خود مي سبأيي

 ؟ !دهيم تحركات را انجام مي
ما با هماهنگي و اطالح زبيربن عوام بـه   :گفتند ميهاي كوفه نيز به پيروان خود  سبأيي

 ! ايم اين اقدامات دست زده
ما اين اقدام را به علم و  :هاي بصره به پيروان ساده دل خود گفته بودند همچنين سبأي

 ! دهيم اطالح طلحه بن عبيداهللا انجام مي

                                           
 349 - 348ص  4ج : تاريخ طبري  -1



 جنگ جمل   72
 

از  و سـلم  دامن اصحاب بزرگوار رسول خدا صلي اهللا عليـه  :اما همچنان كه گفته شد
 . اين اتهامات پاك بوده است

و » األعوص«، سبأيان كوفه در »ذالخشب«اتباع و هواداران گروه سبأيه در محلي به نام 
 ! اردو زدند» ذالمروه«سبأيان مصر در 

هاي الزم را رعايت كنند و براي  خواستند كه همة احتياطها  آن رهبران و امراي آنان از
نشـوند و  هـا   آن تا مردم مدينه متوجه هدف! اب به خرج ندهندورود به مدينه از خود شت

 ! دستشان رو نشود
هـاي زيـادبن نضـر و     رؤسا و امراي باند سبأيه دو نفر از رهبران شاخه كوفه را به نـام 

عبداهللا بن اصم را مخفيانه به داخل مدينه فرستادند، تـا از اوضـاع و احـوال داخـل شـهر      
 ! از آنچه كه مردم مدينه در اختيار دارند، مطلع شوند اطالعات الزم را كسب كنند، و

آنان وارد مدينه شدند و با برخي از مردم در لباس حجاج تماس گرفتند و با حضـرت  
و تعدادي از همسران رسول خـدا صـلي اهللا عليـه و     علي و طلحه و زبير رضي اهللا عنهم

 ! مالقات نمودند سلم
اهللا الحـرام از كوفـه و مصـر و     ا به قصد حج بيتم :گفتند هاي خود مي آنان در مالقات

ايـم، هـدف مـا از آمـدن بـه       ايم و در فاصله سه شبانه روزي مدينه مستقر شده بصره آمده
مدينه چيزي به غير از مالقات با عثمان و اظهار شكايت از تعدادي از واليان و كارگزاران 

 ! نيستها  آن و تقاضاي عزل
 جمعي به مدينه اجـازه  مالقات كرده بودند، براي ورود دسته ها آن آنان از كساني كه با

 ! استندخو مي
دانستند، با ورود آنان  به خاطر آنكه سركردگان فتنه و آشوبشان ميها  آن اما هيچيك از

اي كـه بـر زمـين پاشـيده بودنـد، آمـده        كه براي چيدن ثمر فتنه! به مدينه موافقت نكردند
و ! كننـد  نمي اهللا الحرام دارند چرا به طرف مكه حركت بيتزيرا اگر آنان قصد حج ! باشند

 ؟!اهند وارد شهر مدينه شوندخو مي در حالي كه در ماه شوال قرار دارند، چرا
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 ! بردند اطالعي به سرمي  در عين حال مردم مدينه از حقيقت اهداف آنان در بي
آنـان را در جريـان    آن دو نفر به ميان جمع اتباع سبأيه در اطراف مدينـه بازگشـتند و  

هـا   آن كه اهل مدينه از حقيقت قصـد و هـدف   :گفتندها  آن اقدامات خود قرار دادند و به
 ! اطالعي ندارند، اما در مورد آنان دچار شك و ترديد شده و مراقبشان هستند

رهبران گروه عبداهللا بن سباي يهودي، اوضـاع و احـوال جديـد را در نشسـتي مـورد      
گرفتند، از هر يك از شهرهاي كوفه، بصره و مملكت  در نهايت تصميم برسي قرار دادند و

 ند ممكـن اسـت بـا   كرد مي مصر چند نفر را براي تماس و هماهنگي با اصحابي كه گمان
 ! همكاري كنند، تماس بگيرندها  آن

آن چند نفري كه اهل مصر بودند به مالقات حضرت علي و كوفيان به مالقات زبير و 
 ! قات طلحه رفتندبصريان به مال
گفتند اگر اهل مدينه با فرد مورد نظر ما بيعت كنند، مـا بـه    با خود ميها  آن هر يك از

هدف خود رسيده و كاري به كار آنان نخواهيم داشت و در صـورتي كـه از بيعـت بـا او     
تفرقـه و  هـا   آن نمـاييم و در ميـان   هـاي خـود را عملـي مـي     سرباز زدند، طـرح و توطئـه  

بـريم و   يورش ميها  آن آوريم وبه دنبال آن در فرصت مناسبي بر ه وجود ميچنددستگي ب
 ! يمشو مي با آنان وارد جنگ

اي  بود و عمامه» احجارالزيت«هيئت مصري در حالي نزد حضرت علي رفتند كه او در 
قرمز بر سر نموده و ردايي يمني پوشيده و شمشيرش را بر كمر بسته بود، از طرف ديگـر  

 ! ن را نزد حضرت عثمان فرستاده بود تا كه او تنها نباشدفرزندش حس
گفتگو كردند و پيشنهاد خويش را با  هيئت سبأيان مصر با حضرت علي رضي اهللا عنه

 ! او در ميان گذاشتند و از او خواستند كه مقام خالفت را بپذيرد
ي هـا  انسان :بر سرشان فرياد كشيد و خطاب به آنان گفت حضرت علي رضي اهللا عنه

گـرد  » اعوص«و » المروه ذي«و » خشب ذي«دانند كه لشكري را كه در  پاك و پرهيزكار مي
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انـد،   مورد لعـن و نفـرين قـرار گرفتـه     اند، از طرف رسول خدا صلي اهللا عليه و سلم آمده
 !او سپس آنان را از خود راند!! برگرديد كه خداوند حافظتان نباشد و همراهيتان نكند

عدادي از اتباع عبداهللا بن سباي يهودي به مالقات طلحه رفتنـد، كـه   هيئت متشكل از ت
او نيز پسرش محمد را براي محافظت از حضرت عثمان نزد او فرستاده بود، آنان با او نيز 

همـة   :حضرت طلحه خطاب به آنـان گفـت  ! سخن گفتند و پيشنهادشان را مطرح نمودند
» األعوص«و » المروه ذي«و » خشب ذي«در  دانند كه سپاهي را كه شما پاكان و صالحان مي

انـد،   مورد لعن و نفرين قرار گرفته ايد، از زبان رسول خدا صلي اهللا عليه و سلم گرد آمده
 ! و سپس او نيز آنان را از خود راند

هيئت سبأيان كوفي نيز پس از مالقات با زبير بن عوام پاسخي مشابه سخنان حضـرت  
)P)31F1»ا شنيدندر علي و طلحه رضي اهللا عنهم

P.  
والي مصر عبدالرحمن بن سعد بن ابي اسرح بـود، سـبأياني كـه در مصـر بودنـد، بـه       

پسر همسر حضرت عثمان و كسي كه در خانـه او بـزرگ    –رهبري محمدبن ابي حذيفه 
عليه او شوريده و جار و جنجال راه انداخته كه سرانجام والي مصر را از شهر  –شده بود 

حذيفه زمام امور مصر را در دست گرفت و والي معزول راه  بن ابي بيرون نمودند و محمد
 ! مدينه را در پيش گرفت

 سركردگان باند سبأيه در حضور تعدادي از اصحاب رسول خدا صلي اهللا عليه و سلم

هاي آنان  افكني ها و شبه با حضرت عايشه به مناقشه و منازعه پرداختند و او به همه تهمت
 ! گي همه اتهامات آنان را بر مال نمودپاي پاسخ داد و بي

سرح و تعيين كسي ديگر  هيئت سبأيان مصري خواستار بركناري عبداهللا بن سعدبن ابي
 ! بر جاي او شدند

 اهيد چه كسي را جانشين او كنم؟ خو مي :حضرت عثمان فرمود
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 ! بكر را جانشين او نمايي اهيم محمد بن ابيخو مي :گفتند
موافقت نمود، و عبـداهللا بـن سـعد عـزل و محمـدبن      ها  آن ادحضرت عثمان با پيشنه

 ! بكر را به جانشيني او تعيين نمود ابي
او درست همان كاري را انجام داد كه قبالً در ارتباط با درخواست شورشيان و سبأيان 

 . كوفه مبني برعزل سعيدبن عاص و تعيين ابوموسي اشعري انجام داده بود
وانمود كردند كه با عزل عبداهللا بن سـعد و تعيـين محمـدبن     هاي سبأيه اينگونه هيئت

 ! بكر به اهداف خويش دست يافته و قصد دارند به ممالك خود بازگردند ابي
 تبليغـات و افكـار    كـه فريـب   –بكر والي جديد  سبأيان مصر به همراهي محمدبن ابي

أيان كوفه و بصره نيـز  به مصر بازگشتند و سب – كرد مي حمايتها  آن را خورده و ازها  آن
Pظاهراً راهي عراق گرديدند

)
32F

1(
P! 

و ! ند قضيه فيصله پيدا نموده و مشـكل حـل شـده اسـت    كرد مي مسلمانان مدينه فكر
كردند كه اين بازگشت در واقـع بخشـي از    و هيچ وقت فكر نمي! خطر بحران پايان يافته

 ! آيد يهودي و ابليسي باند سبأيه به شمار مي  توطئه
هاي اشتر نخعي اهل كوفه و حكيم بن جبله دزد  ز سركردگان باند سبأيه به نامدو نفر ا

و راهزن مشهور بصري پس از حركت اتباع و همفكران خـود بـه سـوي مصـر وكوفـه و      
 ! بصر، براي عملي كردن بخشي از توطئه در مدينه باقي ماندند

ند، مصريان از طـرف  اتباع عبداهللا بن سبا در دو راه دور از هم راهي سرزمين خود شد
 ! ها از راه شمال غربي عراق گرديدند شمال غربي به سوي مصر و عراقي

 ي مرموز  نامه 
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در شرايطي كه مصريان سبأيه در ظاهر راه مصر را در پـيش گرفتـه و در فاصـله سـه     
پوستي را ديدند كه سـوار بـر شـتر بـه      روزي مدينه قرار داشتند، ناگهان جوان سياه شبانه 

 ! آيد رف آنان ميسرعت ط
چه شده؟ يا با ما كار داري، يا فراري  :پوست سر رسيد، از او پرسيد وقتي نوجوان سياه

 ! هستي؟
من پيش خدمت اميرالمؤمنين عثمان هستم و مرا براي انجـام كـاري بـه سـوي      :گفت

 ؟ !والي مصر فرستاده و اكنون عازم مصر هستم
 ! نك همراه ماستبكر است و اي والي مصر محمدبن ابي :گفتند

روم و با او كـار   من با او كاري ندارم، نزد عبداهللا بن سعد مي :پوست گفت جوان سياه
 ؟ !دارم

 ! اي را كه به همراه داري به من بده نامه :محمدبن ابي بكر گفت
او در ظاهر از دادن نامه امتناع كرد، ولي نهايتاً نامه را كه با مهر حضرت عثمـان بـراي   

 ! سعد نوشته شده بود از او گرفتند كه در آن نوشته شده بودعبداهللا بن 
و ! بكر و فالن و فالن را به قتل برسان هر گاه آن جماعت نزد تو آمدند، محمدبن ابي«

ام پاره كرده  بكر نوشته اي را كه در مورد تعيين محمدبن ابي و نامه! بقيه آنان را زنداني كن
 » !رسد هاي بعدي من به تو مي تا پيام! رو خود زمام امور مصر را به دست بگي

هـا   آن بكر دستور داد گروه سبأيه متوقف شـوند، و سـپس نامـه را بـراي     محمدبن ابي
اهيـد  خو مـي  چگونـه  :خواند و آنان را عليه حضرت عثمان تحريك نمود و به آنان گفت

امـوري بـه    بـا او در مـورد  ! عثمان را اينگونه به حال خود رها كنيد و به مصر بازگرديد؟
ها را زير پا گذاشته و به قتل و زنداني نمودن ما دستور داده  توافق رسيديم اما او آن توافق

اي به غير از عزل او نداريم، و اگر حاضر به استعفا نشد او را بـه   اكنون هيچ چاره! است؟
 ! قتل خواهيم رسانيد
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 بازگشت باند برانداز به مدينه 

القعده، با دل پر از خشم و كينه نسـبت بـه حضـرت     ذي گروه سبأيه مصر در آغاز ماه
 ! عثمان به مدينه بازگشتند و عزم خود را براي عزل او جزم نمودند

گر باند عبداهللا بن سبا كه اهل كوفه و بصـره بودنـد، بـه همـان بهانـه       شورشيان توطئه
را يكسره كنند دوباره راه بازگشت به مدينه را در پيش گرفته و همة آنان قصد داشتند كار 

 !و عثمان بن عفان را به هر صورتي كه شده از ميان بردارند
هاي مدينه را بسـته   ها و راه مردم مدينه با ديدن هزاران نفر از سپاهيان سبأيه كه خيابان

مطرح شده بود كه آنان چرا ها  آن و اين پرسش براي! و اشغال نموده بودند، يكه خوردند
هايي نرسيده و مشـكل حـل و فصـل     با حضرت عثمان به توافق ؟ مگر!به مدينه بازگشتند

اكنون ! ها به سوي ممالك خود به راه نيافتاده بودند؟ آيا با رضايت از آن توافق! نشده بود؟
 ! اند؟ چرا برگشته

سركردگان باند فريبكار سبأيه نامة منسوب به حضرت عثمان را نزد بزرگان اصـحاب  
ضرت عثمان دليل بازگشت و شورش آنان را مضمون آن برده و ضمن شكايت از اقدام ح

 ! نامه بيان كردند
پوسـت و شـتر بـه     ه همراه با نامه و جوان سـيا  بن ابيطالب رضي اهللا عنه حضرت علي

 آيا اين جوان پيشخدمت توست؟  :خانه حضرت عثمان رفت و خطاب به او فرمود
 ! آري :حضرت عثمان فرمود

 ر متعلق به توست؟ آيا اين شت :حضرت علي فرمود
 ! آري شتر هم مال من است :حضرت عثمان فرمود

 اي؟  آيا اين نامه را تو نوشته :حضرت علي فرمود
و بـه  ! ام اي را ننوشـته  نه اصالً من چنين نامـه  :حضرت عثمان پس از رؤيت نامه گفت

داده كـه  خداوند متعال سوگند ياد نمود كه نه خود اين نامه را نوشته و نه به كسي دستور 
 !!آنرا بنويسيد و از اعزام آن جوان و كسي كه نامه را نوشته هيچگونه اطالعي ندارم
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دانستند حضرت عثمان هيچگاه بـه دروغ   حضرت علي و ديگر اصحاب از آنجا كه مي
اما متوجه شدند كه كسي ! خورد، به صحت سخنان او پي بردند به نام خداوند سوگند نمي

از طرف عثمان آن را نوشته و با اسـتفاده از پيشـخدمت و شـتر     آن نامه را جعل نموده و
حضرت عثمان آن را فرستاده و جوان بطور عمدي دنبال مصريان سبأيه عازم مصر به راه 

 ! افتاده تا با ديدن نامه حضرت عثمان آنرا بهانه كنند و دست به شورش و طغيان بزنند
ب رسول خدا را به خود جلب نمود اي روي داده بود كه توجه اصحا در اين جا قضيه

 ! سبأي ابليسي قرار بگيرند  و آنان را ناچار نمود كه در مقابل اين توطئه
 حضرت علي بن ابيطالب و محمد بن مسلمه انصاري و طلحه و زبير رضي اهللا عـنهم 

و از ايشان پرسيدند چـرا بـه مدينـه    ! با شورشان گروه سبأيه وارد گفتگو و مذاكره شدند
ايد؟شما با رضايت به سوي ممالك خود حركت كرديد و مشكلي كه به خاطر آن  هبازگشت

يد حل و فصل شد، چه چيزي باعث شد از بازگشت بـه شـهر و ديـار خـود     كرد مي ادعا
 منصرف شويد؟ 

اي  پيشخدمت عثمان را در راه سوار بر شتر و در حالي كـه نامـه   :مصريان سبأي گفتند
شت بازداشت كرديم، به همين دليل اكنون براي خلع او بـاز  را از طرف عثمان به همراه دا

 ! ايم گشته
شما چـرا بـه مدينـه     :به سبأيان كوفه گفتند اصحاب رسول خدا صلي اهللا عليه و سلم

 ايد؟  برگشته
 ! ايم گفتند براي ياري از برادران مصري خود و حمايت از آنان برگشته

شما از كجا خبـر   :كوفيان گفتند حضرت علي و محمدبن مسلمه خطاب به بصريان و
ايد؟ آنان كه از جهـت غـرب    پيدا كرديد كه مصريان چنين كسي را همراه با آن نامه گرفته

؟ و ميـان شـما   !به طرف مصر و شما از طرف شرق به سوي عراق حركـت كـرده بوديـد   
 اي بـوده كـه در مدينـه    اين قضـيه ! فاصلة بسيار زيادي بود چگونه از ماجرا مطلع شديد؟

 ! گيري شده است پيش آمده و در پنهاني راجع به آن تصميم
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اهيد فكر كنيد و هر چه را خو مي در مورد موضوع هر گونه كه :شورشيان سبأيه گفتند
ما به ! اهيم عثمان از خالفت بركنار شودخو مي ما به هر صورت! كه دوست داريد بگوييد

)P)33F1»ت را رها كنداو نيازي نداريم دست از سر ما بردارد و مقام خالف
P!  

 !نامه مرموز را چه كسي نوشته بود؟ 

حضرت علي بن ابيطالب و محمدبن مسلمه با هوشياري و فراسـت ايمـاني خـود آن    
توطئه ابلهانه را كشف كردند و دريافتند كه آن نامه جعلي هم بخشـي از توطئـه و طـرح    

ثمـان نسـبت داده و سـران    پيشه سبأيان بوده و به دروغ آن را بـه ع  باند فريبكار و خيانت
 ! خوارج بصره و كوفه را از آن باخبر كرده بودند

در برابر ذكاوت و هوشياري و دورانديشي حضرت علي و محمدبن مسلمه شورشيان 
سبأيه حرفي و پاسخي براي گفتن نداشتند، و به هيچوجـه نتوانسـتند نمايشـنامه موهـوم     

 ! ات آنان بيشتر كشف گرديدخود را توجيه كنند، در واقع حقيقت اهداف و ني
هاي اشتر نخعي و حكيم بن جبلـه   فراموش نكنيم كه دو نفر از سران باند سبأيه به نام

در مدينه باقي مانده بودند و نقش اساسي را در جعل ماجراي نامه و بازگردانيدن سـبأيان  
 !مصري و كوفي و بصري در مدينه بر عهده گرفته بودند

 محاصره و اشغال مدينه 

سپاهيان باند سبأي مدينه را محاصره و اشغال نموده بودند، و مردم نيـز بـراي درگيـر    
تنها تعـداد انـدكي از مـردان در شـهر     ! آمدند هاي خويش بيرون نمي نشدن با آنان از خانه

سربازان و مجاهداني بودند كه به مناطق مختلف اعـزام  ها  آن باقي مانده بودند، زيرا بيشتر
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يغ و دعوت به ممالك فتح شده رفته بودنـد و بسـياري ديگـر بـراي اداي     شده يا براي تبل
 ! بردند مناسك حج در مكه به سر مي

تعداد مرداني كه در شهر باقي مانده بودند، به مراتب از تعداد سه هزار نفـري عبـداهللا   
 ! بن سبأ كمتر بودند

ليانه به حج الحجه حضرت عثمان نتوانست به عادت هميشگي كه سا در اواخر ماه ذي
رفت از مدينه خارج شود زيرا اگر سبأيه مدينه را اشغال و خانة او را محاصـره كـرده    مي

 ! بودند
اي به غير از تغيير سرپرستي و رياست حجاج  هيچ چاره حضرت عثمان رضي اهللا عنه

نداشت، به همين خاطر كسي را دنبال عبداهللا بن عباس فرستاد و او را مكلـف نمـود كـه    
 ! ي حجاج آن سال را بر عهده بگيردسرپرست

در كنـار تـو بـاقي بمـانم و     ! اجازه بده! گفت يا اميرالمؤمنين ابن عباس رضي اهللا عنه
سوگند به خداوند جنـگ بـا ايـن خـوارج و     ! براي رويارويي با شورشيان در مدينه باشم

 ! دهم شورشيان را بر رفتن به حج ترجيح مي
ام كه تو امسال سرپرستي حجاج را بـر عهـده    فتهتصميم گر :اما حضرت عثمان فرمود

 ! بگيري
عبداهللا بن عباس چاره اي به غير از اطاعت اميرالمؤمنين عثمان بـن عفـان نداشـت و    

 ! سرپرستي حجاج را پذيرفت
اي را خطاب به حجاج آن سال نوشت تا عبداهللا بن عباس آن را با  حضرت عثمان نامه

او در آن نامه اوضاع و احوال پـيش آمـده از طـرف    ! كندخود ببرد و در ميان آنان قرائت 
هايشـان را توضـيح داده    خوارج باند سبأيه و موضعگيري خود او در برابر آنان و خواسته

Pبود

)
34F

1(
P ! 
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الحجه فرارسيد و شورشيان طرفدار عبداهللا بن سبا همچنـان شـهر مدينـه را در     ماه ذي
امـا در عـين حـال    ! صره گرفته بودندحضرت عثمان را در محا ةاشغال خود داشته و خان

و آن ! داد امامت نماز آنان و ديگـر مسـلمانان را انجـام مـي     حضرت عثمان رضي اهللا عنه
 ؟!ايستادند شورشيان نيز پشت سر او به نماز مي

زماني كه حضرت عثمان متوجه گرديد، آنـان قصـد ندارنـد از اشـغال مدينـه دسـت       
يي را نوشت و به ممالك مختلف شام و مصر و كوفـه  ها نامه! بردارند و شهر را ترك كنند

او ! بصره فرستاد و از مردم براي بيرون راندن سپاه سبأيان از مدينه كمك و ياري خواست
  :ها نوشته بود كه در آن نامه

 مياهللا الّرحمن الّرح بسم
  :اما بعد

بشـارتگر   دهنده و خداوند پيامبرش محمد را بر اساس حق و راستي فرستاد تا هشدار«
باشد، هر چه را كه خداوند بر او فرو فرستاده تبليغ نمود و به درستي به مسـئوليت خـود   
عمل كرده و سپس از اين جهان رفت، و كتابي را كه در آن حالل و حـرام و امـوري كـه    

را عليرغم خوشايند و ناخوشايند بودن بـراي  ها  آن اند را از خود برجاي نهاد، و الزم بوده
 ! اجرا گذاشتمردم به 

زمام امور مسلمانان را در دست  پس از او ابوبكر صديق و عمر فاروق رضي اهللا عنهم
 ! گرفتند

بعد از آن بدون آنكه خود بدانم و بدون پرسش از من و در حضور مردم به عضـويت  
سپس بـدون درخواسـت و عالقمنـديم شـورا در مـورد      !شوراي حل و عقد انتخاب شدم

 ! ردم به اتفاق آرا رأي به خالفت من دادخالفت من در حضور م
دانستند  اي در ميان مسلمانان عمل كردم كه آن را معروف و مورد پسند مي من به گونه

شمردند، و روش من روش تبعيت بود، نه انحراف و اهل التزام بودم  و منكر و ناپسند نمي
 ! مدكر مي نمودم و بدون تكلف به آنان اقتداء و از ابتداع پرهيز مي
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هـاي   هـاي و كشـمش   تـوزي  وقتي قضيه به پايان رسيد، شرارة شر زبانه كشيد و كينـه 
اي از در  نارواي نفساني آغاز گرديد، و بدون آنكه جرمي و خيانتي را مرتكب شوم، عـده 

 ! دشمني با من وارد شدند
 ارنمودند، اما بدون دليل و بهانه چيـز ديگـري را اظهـ    اي و هدفي را دنبال مي  خواسته

هايي كه به من بسته بودند مـرا در حضـور مـردم مدينـه مـورد       ند، به خاطر تهمتكرد مي
گرفتند كه غير آن را به مصـلحت   مالمت قرار دادند، و در مورد چيزهايي بر من خرده مي

 ! دانستم نمي
ام و خـود همـه    هاست كه با آنان مدارا نموده من در مورد آنان شكيبايي نمودم و سال

ام، و در مورد زير پـا نهـادن احكـام شـريعت      را ديده و شنيدهها  آن هاي و توطئهاقدامات 
 ! اند خداوند اينك به خود جرأت و جسارت بيشتري داده

كارشان به جايي كشيده شده كه در جوار رسول خدا و حرم او در سرزمين هجرت ما 
! كننـد  مـي  حمايـت ها  آن اي از مردم عادي عرب نيز از و عده! اند را مورد تهاجم قرار داده

اند، يا همچون آنـاني هسـتند    شده» روز احزاب«هاي  ها و قبيله آنان درست همچون دسته
 تظاهري است كـه ها  آن كه در غزوه احد ما را مورد تهاجم قرار دادند، و تنها تفاوتشان با

 ! دارندها  اين
)P)35F1»د به ما ملحق شود، از اين كار كوتاهي ننمايدتوان مي هر كس

P.  
وقتي نامة حضرت عثمان به مسلمانان مناطق مختلف رسيد، به شدت تحـت تـأثير آن   
قرار گرفتند و به سختي از جرأت و جسارت شورشيان و خوارج سبأيه در شگفت شدند، 
و براي حمايت از خليفه مسلمانان و رهـايي او و اهـل مدينـه از محاصـره و اشـغالگري      

همچنان كه از . صورت گرفتها  آن تر از اقدام ي سريعمهاجمان بسيج شدند، اما تقدير اله
 . الي سير حوادث آن را ذكر خواهيم نمود البه
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سفيان سپاهي را به فرماندهي حبيب بن مسلمه فهري براي حمايت نظـام   بن ابي معاويه
 . اسالمي به سوي مدينه فرستاد

ي از مصر به طـرف  عبداهللا بن سعد نيز سپاهي را به فرماندهي معاويه بن خديج سكوت
 ! مدينه گسيل داشت

كـه در بصـره و كوفـه سـكونت      تعدادي از اصحاب رسول خدا صلي اهللا عليه و سلم
داشتند مردم را بـراي حمايـت از حضـرت عثمـان و نظـام خالفـت و نجـات مدينـه از         

بـن   طلبان ترغيب كردند، برخي از آن اصحاب عبارت بودنـد از عقبـه   شورشيان و آشوب
 . بن ربيع اوفي، و حنظله هللا بن ابيعمرو، عبدا

تعدادي از تابعيني كه در كوفه همه سعي خود را بـراي بسـيج مـردم بـه كـار بردنـد،       
دوستان حضرت عبداهللا بن مسعود بودند، مانند مسروق بن اجدع، اسودبن يزيـد، شـريح   

 . بن الحارث و عبداهللا بن حكيم
گشـتند و در مجـالس مختلـف     مـي  هاي كوفـه  آن عده از اصحاب و تابعين در خيابان

  :گفتند ند و خطاب به مردم ميكرد مي حضور پيدا
گيري امروز مطلوب است نه روزي  امروز روز اقدام است نه فردا، و تصميم! اي مردم«
جنگ و رويارويي با آشوبگران امروز روا و فـردا نارواسـت، بـراي نجـات خليفـه      ! ديگر

 ! ود قيام كنيدمسلمين و مصون ماندن نظام و امور خ
اي از نيكمردان كوفه به نداي آنان پاسخ مثبـت دادنـد، و بـراي حمايـت از نظـام       عده

 ! خالفت و حضرت عثمان به فرماندهي قعقاع بن عمرو تميمي راهي مدينه شدند
بن  كعب :بن عامر، و تابعيني مانند بن مالك، هشام بن حصين، انس عمران :اصحابي مانند

 ! ندكرد مي عبدي نيز مردم بصره را براي رفتن به مدينه تشويق سور و هرم بن حيان
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بن صامت، ابوامامه باهلي، ابودرداء، و تـابعيني همچـون    عباده :همچنين اصحابي مانند
ابومسلم خوالني و شُريك نميري و عبدالرحمن بن غنم مـردم شـام را بـراي حمايـت از     

)P)36F1»ندكرد مي نظام اسالمي و حضرت عثمان تشويق
P!  

سپاهيان بسياري از شام و مصر و كوفه و بصره براي حمايت از حضرت عثمان و نظام 
خالفت اسالمي راهي مدينه شدند، وقتي پيروان عبداهللا بن سـباي يهـودي كـه مدينـه را     
اشغال و خانه حضرت عثمان را محاصره كرده بودند، متوجـه حركـت سـپاهيان بسـياري     

خود را   توطئه ها، آن تصميم گرفتند، قبل از رسيدنشدند، دچار هراس و دلهره گرديده و 
Pعملي نمايند

)
37F

2(
P! 

القعده سال سي و پنج هجري بود كه سپاه سبأيه وارد مدينه شـده و   روز هشتم ماه ذي
 ! خانه حضرت عثمان را در محاصره گرفته بودند

اولين روز جمعه پس از اشغال مدينه، حضرت عثمان براي اقامه نماز جمعه و سـخن  
 ! فتن با مردم راهي مسجد شدگ

 –او همراه با مردم نماز جمعه را اقامه نموده پس از پايان نمـاز بـر روي منبـر رفـت     
 ! شورشيان باند سبأيه و تعدادي از اصحاب و ديگر مسلمانان در مسجد حضور داشتند

! گـران  شما اي دشمنان و توطئه« :حضرت عثمان بعد از آنكه بر روي منبر رفت، گفت
داننـد كـه    سوگند به خداوند مردم مدينه مي! ايد؟ خداوند را به دست فراموشي سپرده چرا

بياييـد  ! ايـد  مورد لعن و نفرين قرار گرفتـه  شما از طرف رسول خدا صلي اهللا عليه و سلم
زيرا خداوند تنها به وسيله نيكي بدي ! خطاهاي خود را با خوبي و اصالحگري پاك كنيد

 ! گرداند را پاك مي
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برخاست و خطاب بـه شورشـيان گفـت مـن شـهادت       مدبن مسلمه رضي اهللا عنهمح
شـنيدم كـه شـما خـوارج و شورشـيان را       دهم كه از رسول خدا صلي اهللا عليه و سلم مي

 ! داد مورد لعن قرار مي
حكيم بن جبله دزد و قاتل مشهو و از سركردگان باند سبأيه در بصره برخاسـت و بـه   

 ! او را با زور بر زمين نشانيدطرف محمدبن مسلمه رفت و 
اي را كـه   نامـه  :گفتها  آن برخاست و خطاب به پس از آن زيدبن ثابت رضي اهللا عنه

 ! كنيد، عثمان براي والي خود در مصر نوشته به من نشان دهيد فكر مي
بندان باند سبأيه برخاست و او را نيز بـا زور سـاكت نمـود و بـر زمـين       يكي از قداره

 ! نشانيد
از آن همه سبأيان حاضر در مسجد به ايجاد جار و جنجال پرداختنـد و اصـحاب    پس

هـاي زشـت و    رسول خدا را مورد ضرب و شـتم قـرار دادنـد و آنـان همـراه بـا حـرف       
 ! آميز از مسجد بيرون كردند توهين

. سپس حضرت عثمان را كه بر باالي منبر بود با سنگ و چوب مورد حمله قرار دادند
؟ در همان حالت بيهوشـي و بيمـاري او را   !بر بر زمين افتاد و بيهوش گرديداو از روي من

 ! بر دوش گرفته به منزل بردند
خود را براي جنـگ بـا خـوارج     تعدادي از اصحاب رسول خدا صلي اهللا عليه و سلم

از ! هر چند كه خود تعدادشان انـدك بـود، آمـاده كردنـد     –باند عبداهللا بن سباي يهودي 
سـعدبن   :عبـارت بودنـد از  ! نمودنـد هـا   آن كه خود را آمـاده رويـارويي بـا   جمله كساني 

بن علي و عبـداهللا بـن زبيـر و     وقاص، ابوهريره، محمدبن مسلمه، زيدبن ثابت، حسين ابي
 . بسياري ديگر

را فراخواند و بـه آنـان امـر    ها  آن وقتي حضرت عثمان از اين موضوع اطالع پيدا كرد،
خـودداري كننـد و شمشـيرهاي خـود را در نيـام كننـد و بـه        ا هـ  آن فرمود كه از جنگ با
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آنان نيز عليرغم نارضايتي دروني، دستور حضـرت عثمـان را   ! هاي خويش بازگردند خانه
 ! عملي كردند

بـراي عيـادت    حضرت علي بن ابيطالب و حضـرت طلحـه و زبيـر رضـي اهللا عـنهم     
مده نـزد او انـدوه و نگرانـي    حضرت عثمان به منزل او رفتند و از اوضاع و احوال پيش آ

 ! هاي خويش بازگشتند پس از آن به خانه! خود را ابراز نمودند

 برخورد حضرت علي با باند عبداهللا بن سبأ

رفتند و به  تعدادي از اتباع سازمان برانداز سبأيه مصر نزد حضرت علي رضي اهللا عنه
به راستي خداوند ريختن خون او  همراه ما بيا تا او را از مقام خالفت خلع كنيم، :او گفتند

 ؟ !را براي ما روا نموده است
به سختي خشـمگين شـد و آنـان را مـورد لعـن و      ها  آن حضرت علي از اين پيشنهاد

 ! سوگند به خداوند هيچگاه با شما همراه نخواهم شد :نفرين قرار داد و فرمود
اي، چرا پيشتر به ما  دهاگر حاضر به اين كار نبو :تعدادي از آنان به حضرت علي گفتند

نامه نوشته و ما را به آمدن بـه مدينـه و شـورش عليـه عثمـان و مخالفـت بـا او دعـوت         
 ! ايم ما فقط به خاطر نامة تو بوده كه به مدينه آمده! اي؟ كرده

سوگند به خداوند به هيچوجه  :تعجب كرد و فرمودها  آن حضرت علي از اين سخنان
 ! ام ه و شما را به شورش عليه عثمان بن عفان فرا نخواندهاي را برايتان نفرستاد نامه

اگر بـه خـاطر علـي بـوده كـه       :آنان با شگفتي و تعجب به يكديگر نگاه كرده و گفتند
 !خبرم؟ من از اين كار بي :يدگو مي ايم، چرا او آمده

اين قضيه بيشتري ما را به طريقه كار و شيطنت اتباع عبـداهللا بـن سـبأ يهـودي در بـه      
ارگيري و سوء استفاده از مسلمانان ساده دل و جذب آنان به طرف خود و تأثيرگـذاري  ك

و جلب حمايت و بـه كارگيريشـان در ايجـاد فسـاد در امـور مسـلمانان و       ها  آن بر روي
 !گرداند براندازي نظام خالفت، آشنا مي
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و هـا   آن هـا بـه   طريقه جعل پيام و نامه از زبان اصحاب بزرگوار و نسبت دادن آن نامه
انـد كـه مـردم را بـه      ايجاد اين گمان و ذهنيت در اتباع خود كه آن اصحاب بزرگوار بوده
 ؟!اند مخالفت و شورش و خلع عثمان و يا به قتل رسانيدن او فراخوانده

آري اين اتباع عبداهللا بن سباي يهودي بودند كه به جعل نامه از طرف حضـرت علـي   
انـد،   ن و ماجراجويان خود را دچار گمان و توهم نمـوده دال پرداخته و ساده رضي اهللا عنه

كه آنان تنها پس از تماس و دعوت حضرت علي بوده كه عليه عثمان دست بـه شـورش   
وقتي سوگند خوردن حضرت علي را مبني ها  آن اند، به همين خاطر بود كه بسياري از زده

 ! اي شنيدند، دچار تعجب شدند اطالعي از چنان نامه بر بي
نيز نوشتن نامه به سبأيان بصره و دعوت آنان بـه قيـام    بن عبيداهللا رضي اهللا عنه لحهط

و زبيربن عوام نيز در حضور سبأيان كوفه . عليه حضرت عثمان را به شدت تكذيب نمود
 ! اطالعي نمود اي و دعوت ايشان به مدينه اظهار بي از نوشتن چنان نامه

المؤمنين عايشـه رضـي   ام  بعي در حضورپس از كشته شدن حضرت عثمان مسروق تا
عثمان را مظلومانـه بـه شـهادت     :گفت بود كه عايشه در مورد حضرت عثمان مي اهللا عنه

غـل و غـش    اي نوپـاك و بـي   او همچون پارچه! رسانيدند، خداوند قاتالن او را لعنت كند
 ؟ !كردند بود، و آنان او را بر روي زمين انداخته و همچون گوسفند سرش را از تن جدا

اين نتيجه كار تو بود مگر تو نبودي كه براي  :مسروق خطاب به حضرت عايشه گفت
 ! يكرد مي مردم نامه نوشته و آنان را به شورش عليه عثمان تحريك

آورند و كـافران   سوگند به خداوندي كه مؤمنان به او ايمان مي :حضرت عايشه فرمود
ام، يك كلمـه در ايـن مـورد بـراي كسـي       نشسته ورزند، تاكنون كه در اينجا به او كفر مي

 !! ام چيزي ننوشته و نفرستاده
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بردنـد كـه از    برخي گمان مي :يدگو مي كند اعمش كه اين روايت را از مسروق نقل مي
Pاي نوشته شده است طرف حضرت عايشه نيز چنان نامه

)
38F

1(
P ! 

ـ   جعل نامه از زبان اصحاب بزرگوار رسول خـدا يكـي از زشـت    تـرين   ثتـرين و خبي
وسايل شيطاني بود كه سركردگان باند عبداهللا بن سباي يهودي، براي تأثيرگذاري بر روي 

هايي را از  آنان نامه! ندكرد مي دالن و تحريك آنان عليه حضرت عثمان از آن استفاده  ساده
المؤمنين عايشه و طلحه و زبير و حتي از طرف خـود حضـرت   ام  بن ابيطالب و زبان علي
 ! ل كرده بودندعثمان جع

القعـده روي داد و بـه افتـادن     پس از آن درگير و ضرب و شتمي كه در اواسط ماه ذي
حضرت عثمان از روي منبر و بيهوش شدنش انجاميد، حضرت عثمـان همچنـان امامـت    

بر عهده داشـت و مسـلمانان مدينـه و     اهللا صلي اهللا عليه و سلم  نماز را در مسجد رسول
 ! اندندخو مي خورده پشت سر او نمازحتي خود خوارج فريب 

 محاصره منزل حضرت عثمان  

اش محاصره و زنداني نموده و  چند روز پس از آن بود كه خوارج او را در داخل خانه
از خروج او براي اقامه نماز جلوگيري كردند و حتي اجازه ندادند كه هيچيك از بزرگـان  

 !اصحاب امامت نماز را بر عهده بگيرند
هاي آن را در  ها و خيابان مالً زمام قدرت را در مدينه به دست گرفتند و همة راهآنان ع

كنترل خود درآورده و از تجمع مسلمانان جلوگيري كـرده و بـه حضـرت عثمـان اجـازه      
 ! دادند خروج از منزلش را نمي

سركردة شورشيان سبأي مصر به نام غافقي بن حرب عكي كه در ايام محاصـره عمـالً   
و تنها اتباع عبداهللا بن سبأ كه از مصر و كوفـه و   شد مي ينه گرديده بود، پيشنمازحاكم مد

 !اندندخو مي بصره آمده بودند پشت سر او نماز
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هاي خود ماندند و هيچكس از ترس آنان بدون همـراه داشـتن    اما مردم مدينه در خانه
Pبسيار كم بودها  آن ، زيرا تعدادشان در مقايسه باشد نمي اسلحه خود از منزل خارج

)
39F

1(
P«.  

در روزهاي آخر محاصرة مدينه تعدادي از بزرگان اصحاب همچون علي، طلحه، زبير 
 . از شهر مدينه خارج شدند... و سعد و 

وقتي كه باند برانداز عبداهللا بن سباي يهودي حضرت عثمان را در منزل خود به وسيلة 
از اصحاب از جملـه عبـداهللا بـن     اي حدود هفتصد نفر در محاصره گرفته بودند، مجموعه

عمر، عبداهللا بن زبير، ابوهريره، حسن و حسين فرزندان حضرت علي، و مروان بن حكـم  
 ! اي ديگر در خانة حضرت عثمان بوده و كار محافظت از او را در برعهده داشتند و عده

لـه  داد، آنـان بـا شورشـيان برانـداز بـه مقاب      چنانچه حضرت عثمان به ايشان اجازه مي
و خطـاب بـه   ! داد كه اصحاب با آنـان وارد جنـگ نشـوند    خاستند، اما او ترجيح مي برمي

دهـم كـه    سـوگند مـي  ! ايـد  تمامي شما را كـه بـا مـن تعهـد اطاعـت بسـته       :ايشان فرمود
 ! شمشيرهاي خود را غالف كنيد و به منازل خويش بازگرديد

از اصـحاب در شـهر   حدود هفتصد نفـر   :زيدبن ثابت نزد حضرت عثمان آمد و گفت
اهيم بار ديگر حـامي ديـن خداونـد    خو مي اگر اجازه بدهي، ما :يندگو مي حضور دارند و

 ! باشيم
 ! مرا به جنگ نيازي نيست و دست برداريد و جنگ نكنيد :حضرت عثمان به او فرمود

: حضرت ابوهريره نيز در حالي كه شمشيرش را بر كمر بسته بود نزد او آمده و گفـت 
 ! المؤمنين امروزه در حمايت از تو شمشيرزدن شيرين استيا امير

من تصميم دارم با آنان وارد جنگ نشويم و هر چـه زودتـر بـه     :حضرت عثمان گفت
 ! و با كسي درگير مشو! منزل خويش بازگرد
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نيز نزد حضرت عثمان آمد و براي جنگ با خوارج خود  عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنه
در  :برخيز و از طـرف مـن بـه مـردم بگـو      :ضرت عثمان به او فرمودح. را آماده كرده بود

 ! هاي خود بمانند و با اين خوارج شورشي درگير نشوند خانه
مـا را از   حضرت عثمان رضـي اهللا عنـه   :يدگو می سليط رضي اهللا عنه سلَيط بن ابي

داد بـا آنـان    داشت، اگر او اجازه چنين كاري را مي درگير شدن با اتباع ابن سبا برحذر مي
 . يمكرد مي از مدينه تالشها  آن يم و براي اخراجكرد مي رويارويي

در منزل حضرت عثمان و در كنار او بودم، او به مـا   :يدگو مي عبداهللا بن عامربن ربيعه
ام كه به همة كساني كـه بـه مـن تعهـد      من در اين مورد عزم خويش را جزم كرده :فرمود

تـرين و   و گرامـي ! توصيه نمايم كه با آنـان وارد جنـگ نشـوند    اند، التزام و اطاعت سپرده
 ! ترين شما نزد من كسي است كه امروز دست به اسلحه نبرد قهرمان

همچنان كه گفته شد گروهي از فرزندان اصحاب از جمله حسـن و حسـين فرزنـدان    
اهللا حضرت علي، عبداهللا بن زبير، محمدبن طلحه، مروان بن حكم، عبداهللا بن عمر رضـي  

 ! در خانه حضرت عثمان و در كنار او بودند عنهم
هـاي خـويش    كـنم كـه بـه خانـه     من به شما توصيه مي :حضرت عثمان به آنان فرمود

Pهايتان را بر زمين بگذاريد و در خانه بمانيد برگرديد و اسلحه

)
40F
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بـن   كمال –شورشيان باند عبداهللا بن سبا يكي از سركردگان خود را به نام اشتر نخعي 
نزد حضرت عثمان فرستادند تا او را براي استعفا از مقام خالفت تحت فشـار   –الحارث 
 ! قرار دهد

 اهيد؟ خو مي شما چي :حضرت عثمان بن او فرمود
چـارة  هـا   آن اهيم و جـز قبـول يكـي از   خو مي يكي از اين سه راه را از تو :اشتر گفت
 ! ديگري نداري
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 چيستند؟ها  آن :حضرت عثمان گفت
اول اينكه از مقام خالفت استعفا بدهي و به مردم بگويي، اين شـما   :شتر نخعي گفتا

 ! اهيد انتخاب كنيدخو مي و اين قضيه خالفت، هر كسي را كه
 ؟!كني، خود حكم مجازات و حد شرعي را بر خويش صادر كن اگر چنين نمي :دوم
 ! كنيم مياگر اين كار را هم نكني، بدون ترديد، ما با تو برخورد  :سوم

حضرت عثمان به او گفت من هيچگاه قضيه خالفت را براي بازيچه قـرار گـرفتن آن   
اهـل حـل و   (به دست شما رها نخواهم نمود، و ردايي را كه طبق احكـام ديـن خداونـد    

اند، از دوش خود برنخواهم داشت و امت محمد را دچار تفرقه و  بر دوش من نهاده) عقد
 ! نزاع نخواهم نمود

ام تـا   من كـاري نكـرده  ! ر مورد اينكه حكم قصاص و مجازات خود را صادر كنماما د
و از طـرف  ! انـد  چنان نكرده مستحق چنان مجازاتي باشم و ابوبكر و عمر رضي اهللا عنهم

 ! ديگري بدن من تحمل چنان مجازاتي را ندارد
انجـام  اگر مرا به قتل برسانيد، به خاطر آنكه كاري را كه سـبب كشـته شـدنم باشـد،     

ام، شما ظالم و من مظلوم خواهم بود، سوگند به خداوند اگر چنين كاري را بكنيـد،   نداده
براي هميشه همة اهل ايمان از شما بدشان خواهد آمد، و خود شما هيچگاه با هم وحدت 

)P)41F1»پيدا نخواهيد كرد و به هيچوجه در برابر دشمن صف واحدي نخواهيد داشت
P!  

از بزرگان اصحاب در اين مورد مشورت نمـود و از ايشـان   حضرت عثمان با تعدادي 
  :نظرخواهي كرد

عبداهللا بن زبير كه قبل از دستور حضرت عثمان به محافظـان مبنـي بـر بازگشـت بـه      
من سه راه را به تو  :هاي خود، امير آنهايي بود كه در منزل بودند، خطاب به او گفت خانه

  :كنم پيشنهاد مي
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عمره لباس احرام بپوشي، زيرا در چنين حالتي كشتن تو حـرام و  يا اينكه براي حج  -
 ! ممنوع خواهد بود

 ! يا اينكه از مدينه خارج شوي و به شام نزد معاويه برويي -
دست به شمشـير ببـريم و سرهايشـان را از    ها  آن يا اينكه به ما اجاره بدهي كه عليه -

ايم و يا ايشان، كه خداوند خـود داوري   تن جدا كنيم، و در نهايت اينكه يا ما بر حق بوده
  :خواهد فرمود

بستن احرام حج مانع از آن نخواهد شد كه آنـان مـرا بـه قتـل      :حضرت عثمان فرمود
زيرا آنان چه در حال احرام باشم يا نباشم ريختن خون مرا براي خـود حـالل و   ! برسانند
 ! شمارند روا مي

به چند دليل ايـن كـار را نخـواهم كـرد، اول      :در مورد رفتن به شام نيز بايد بگويم كه
دهـم از   خواهم بودن در جوار رسول خدا را ترك كنم و دوم به خود اجازه نمي اينكه نمي

و ! از مدينه فرار كنم و پس از آن كافران و دشمنان با شنيدن آن شادمان شوندها  آن ترس
 ! مرا مورد مالمت و تمسخر قرار دهند

يشان، اميدوارم در حالي به حضور خداوند بروم كه به خاطر من اما راجع به جنگ با ا
Pيك قطره خون از كسي بر زمين ريخته نشده باشد

)
42F

1(
P!! ؟ 
در ايـن مـورد نظرخـواهي نمـود و      حضرت عثمان از عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهم

 !اهند يا استعفا بدهم، بيا خود رابراي كشته شدن آماده كنمخو مي از منها  آن :گفت
آيا تو در اين دنيا بـراي هميشـه زنـده خـواهي     ! يا اميرالمؤمنين :عبداهللا بن عمر گفت

 ماند؟
 ! حضرت عثمان فرمود، نه

 ند انجام دهند؟ توان مي به غير از كشتن تو چكاري :عبداهللا بن عمر گفت
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 ! هيچ كاري ديگري از دستشان ساخته نيست :حضرت عثمان فرمود
 يا جهنم رفتن تو در اختيار آنان است؟  بهشت و :عبداهللا بن عمر گفت

 !نيستها  آن نه به دست :حضرت عثمان فرمود
! عباي خالفت را از دوش خويش برمدار زيرا اگـر چنـين كنـي    :عبداهللا بن عمر گفت

اي از خليفـه ناراضـي    رسم و عادت بدي را از خود برجاي خواهي نهاد و هـر گـاه عـده   
)P)43F1»خواهند كردباشند، اقدام به خلع و يا قتل او 

P!  
خواسـت   او نمـي ! به حكمت و دورانديشي حضرت عبداهللا بن عمر آفرين بايد گفـت 

هـر چنـد    –براي خلفاي بعد از خود برجاي بگذارد  –حضرت عثمان روش ناپسندي را 
هـاي شورشـيان پيـرو     زيرا اگر حضرت عثمان تسليم خواسـته  –محال بود او چنين كند 

داد، مقـام خالفـت بازيچـه دسـت      از مقام خالفت استعفا مـي و  شد مي عبداهللا بن يهودي
 !داد گرديد، و در نظر مردم منزلت و ابهت خود را از دست مي توزان مي ورزان و كينه طمع

پس از مشورت با ابن عمر و ديگر اصحاب رسول خـدا   حضرت عثمان رضي اهللا عنه
و شـكيبايي را در پـيش   سنت ديگري را ترسـيم نمـود و راه صـبر     صلي اهللا عليه و سلم

گرفت كه نه از مقام خالفت استعفا داد و نه كاري كرد كه قطـرة خـوني از مسـلماني بـر     
 !زمين ريخته شود

چند هفته پس از محاصره منـزل   آخرين مالقات عمومي حضرت عثمان رضي اهللا عنه
دعوت را به اجتماعي عمومي  او بود، او مردم و اصحاب رسول خدا صلي اهللا عليه و سلم

قـرار داشـتند، و    حضرت علي و طلحه و زبير رضي اهللا عنهمها  آن نمود، كه در پيشاپيش
همه مردم صلح طلب مقيم مدينه و حتي سبأياني كه مدينه را در محاصره و اشغال خـود  

 . داشتند، در آن شركت نمودند
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 برخاست وقتي همه جمع شده و بر روي زمين نشستند، حضرت عثمان رضي اهللا عنه
خداوند به اين سبب دنيا را در اختيار شما قرار داده تـا بـه وسـيله آن سـعادت     « :و گفت

زيرا به درسـتي  ! و آن را در اختيارتان ننهاده تا دو دستي به آن بچسبيد! آخرت را بجوييد
ي و ابدي است، دنياي فاني شـما  اين جهان رفتني و تمام شدني است و جهان ديگر ماندن

و آنگونه به خود مشغول ندارد كه دنياي ديگري را به دست ! وار نكندرا فريب ندهد و خ
زيـرا بـه   ! آنچه را كه ماندني است بر آنچه كه رفتني است برتري دهيد! فراموشي بسپاريد

 . راستي از دنيا خواهيد بريد و به سوي خداي متعال خواهيد رفت
كـاري شـما را از خشـم و    تقوا و پرهيزكاري را پيشة خويش كنيد، زيرا تقـوا و پرهيز 

هـاي   با جماعت اهل ايمان همراه باشيد و به صورت دسته! انتقام او مصون خواهد داشت
 :يدفرما مي زيرا خداوند متعال! پراكنده درنياييد

﴿ ...                               

                                 ﴾ 

 ]103 :آل عمران[
د نعمت خداوند را بر خود به ياد آوريد، آنگاه كه دشمن يكديگر بوديد، و خداون... «

هاي شما را بهم پيوند داد و الفت بخشيد و در پرتو نعمت او بـه صـورت بـرادر هـم      دل
 .!»درآمديد

  :حضرت عثمان در ادامه سخنان خود گفت
اهم كه خليفـة پـس از مـن را    خو مي سپارم و از او شما را به خداوند مي! مردم مدينه«

مـن از امـروز نـزد كسـي     ! توفيق عطا فرمايد كه به بهترين وجه كار خود را انجـام دهـد  
و ! نخواهم رفت و در خانة خويش خواهم ماند، تا خداوند خود سرنوشت مرا رقم بزنـد 
هاي  اين خوارج شورشي را همچنان در جلو منزل خود نااميد خواهم نمود و هيچ خواسته

هـايي كـه بـه ضـرر ديـن و       خواسته. را برآورده نخواهم كردها  آن اي نامشروع  از خواسته



  95 شهادت حضرت عثمان ذي النورين
 

اش  دارد، اراده اي شما تمام خواهند شد، تا اينكه خداوند بر اساس آنچه كه دوست ميدني
)P)44F1»را عملي نمايد

P!  
زماني كه شورشيان فريب خوردة پيرو عبداهللا بن سباي يهودي متوجه شدند كه عثمان 

تـر   آيد، محاصرة خانـه او را سـخت   د و كوتاه نميشو نمي وارد معاملهها  آن به هيچوجه با
دادند حتـي از رسـانيدن آب و غـذا بـه      دند، و به هيچكس اجازة ورود به آنجا را نميكر

 ند؟ كرد مي منزل حضرت عثمان جلوگيري
خانوادة آل حزم در همسايگي حضرت عثمان بودند، او كسي را به منزل ايشان فرستاد 

سـتيد و  بن ابيطالب و طلحه و زبير و همسران رسول خدا بفر پسرتان را نزد علي :و گفت
يـد و  توان مـي  دهنـد، اگـر   خوارج شورشي اجازة آوردن آب را به ما نمـي ! بگوييدها  آن به

 ! برايتان ممكن است مقداري آب براي ما بفرستيد
به طرف شورشياني كـه منـزل حضـرت     پس از نماز صبح حضرت علي رضي اهللا عنه

  :فرمودها  آن عثمان را محاصره كرده بودند آمد و خطاب به
و بـا  ! دهيد هيچ شباهتي با كار اهل ايمـان نـدارد   به راستي كاري كه شما انجام مي ...«

ايرانيـان و روميـان وقتـي    ! آب و غذا را از او قطع نكنيد! خواند عملكرد اهل كفر هم نمي
، شما به چه دليل محاصـره  دهند مي آوردند، به آنان آب و غذا ديگران را به اسارت در مي

 » ؟!شماريد خود روا مي و كشتن عثمان را بر
سوگند بـه   :ادبي تمام حضرت علي را از آنجا دور كردند و گفتند آنان با وقاحت و بي

 ! دهيم نزل او نميخداوند، اجازه ورود آب و غذا را به داخل م
خوردگان عبـداهللا بـن سـباي يهـودي اجـازه       حضرت علي وقتي متوجه شد كه فريب

ل حضرت عثمان برسد، بار ديگر به منزل نزديك شـد  دهند آب و غذا به ساكنين منز نمي
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اش را برداشت و   سود خود بنمايد، عمامه و براي آنكه حضرت عثمان را متوجه تالش بي
 ! آن را به داخل حياط منزل پرتاب كرد

هم براي كمك بـه سـاكنين منـزل حضـرت     ) سفيان رمله بنت ابي(حبيبه ام  ام المؤمنين
 ! يشان تالش نمودعثمان و رسانيدن آب به ا

او سوار بر استري كه بر آن مشك آبي قرار داشت، به طرف منزل حضرت عثمان آمد، 
 ! طلب سبأي جلوي او را گرفته و مانع از ورودش به منزل شدند اما شورشيان آشوب
 ! حبيبه همسر رسول خداستام  اين خانم :به آنان گفته شد

 ! دهيم منزل را نمي به هيچوجه به او هم اجازه ورود به :گفتند
 ! حبيبه بر آن سوار بود زدندام  سپس بر سر و روي استري كه

زد حضرت عثمان است هاي خانوادگي كه ن من در مورد اموال و وديعه :ام حبيبه گفت
زنان و يتيمـان الزم اسـت او را مالقـات      با او كار دارم و به خاطر ضايع نشدن اموال بيوه

 ! كنم
 ! اهي براي آنان آب ببريخو مي فقط! ييگو مي وغتو داري در :گفتند

انجـام   آنان بدون توجه به كاري كه داشتند به همسر رسول خدا صلي اهللا عليه و سلم
حبيبه بر روي زمين ام  المؤمنينام  افسار استر او را بريدند و چيزي نمانده بود كه دادند، مي

شـتافتند، او بـر زمـين     به كمك او نمـي  ؟ و اگر مسلماناني كه در نزديكي او بودند،!بيافتد
 . افتاد مي

حبيبه نموده ام  از برخوردي كه باند برانداز سبأيه با وقتي حضرت عايشه رضي اهللا عنه
ند، باخبر شد، به شدت از خوارج سبأيه خشمگين شد و از آنجا كـه از او هـم كـاري    بود

اداي مراسـم حـج بـه     ساخته نبود و تحمل ديدن آن وضع را نداشت تصميم گرفت براي
 . مكه برود
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اگر در مدينه بمـاني بهتـر   ! المؤمنينام  يا :مروان بن حكم با شتاب نزد او رفت و گفت
سبأي ممكن است از تـو حسـاب ببرنـد و بـراي حضـرت عثمـان       زيرا اشغالگران ! است

 ! مشكلي را به وجود نياورند
حبيبه داشتند با من ام  ه بااهي آن رفتاري را كخو مي مگر! مروان :حضرت عايشه فرمود

؟ نه، سوگند به خداوند خود را بـه ايـن   !؟ كسي هم نباشد از من دفاع كند!هم تكرار كنند
د؟ شـو  مـي  دانم سرانجام كار خوارج شورشي به كجـا كشـيده   نمي! كنم خواري دچار نمي

از سوگند به خداوند اگر براي نااميدن نمودن آن عده جهت دستيابي به اهدافشـان كـاري   
 ! كردم من ساخته بوداز انجام به آن كوتاهي نمي

بكر كه فريـب عبـداهللا بـن سـباي يهـودي را       حضرت عايشه از برادرش محمدبن ابي
خواست براي رفـتن بـه سـفر     –آمد  خورده و اكنون از سركردگان شورشيان به شمار مي

بـاقي مانـدن   اما محمد از همراهي با خواهرش خودداري نمود و ! حج او را همراهي كند
 ؟ !در مدينه را براي همراهي با شورشيان در محاصره منزل حضرت عثمان ترجيح داد

بكـر بـاخبر    گيـري محمـدبن ابـي    وضـع از م وقتي حنظله بن ربيع كاتب رضي اهللا عنه
خواهرات از تو خواست براي رفتن بـه حـج او را   ! اي محمد :گرديد، خطاب به او گفت
هـاي درنـدة عـرب و     از طـرف ديگـر گـرگ   ! سخ منفي دادىهمراهي كني اما تو به او پا

تو  ناپرهيزكاران، تو را به اقدام حرام و نارواي شورش عليه خليفه مسلمين فراخواندند، و
 ! دهي؟ به دعوت آنان پاسخ مثبت مي

تو حق دخالـت  ! تو را چكار به اين كارها :بكر بر او خشم گرفت و گفت محمدبن ابي
 ! در كار مرا نداري

انـد،  خو مي بن حنظله در حالي كه اين اشعار را كه در اوج حكمت و خرد قرار دارندا
  :بازگشت

 هيــــــــــــخــــــــــــوض النــــــــــــاس فيعجبــــــــــــت لمــــــــــــا 
 ر عــــــــــــــنهميـــــــــــــزالـــــــــــــت لـــــــــــــزال الخ ولـــــــــــــو

 رومــــــــــــــــــــــــــون الخالفــــــــــــــــــــــــــة أن تــــــــــــــــــــــــــزوالي
ـــــــــــــــــــــــــــ قـــــــــــــــــــــــــــوا وال ـــــــــــــــــــــــــــدها ذال ذل  الً يبع
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 هود أو الّنصـــــــــــــــــــــــاریيوکـــــــــــــــــــــــانوا کـــــــــــــــــــــــال
 

ــــــــــــــــب )P)45F١اليســــــــــــــــواًء کّلهــــــــــــــــم ضــــــــــــــــّلوا الّس
P 

 

انـد، در شـگفتم، آنـان درصـدند تـا خالفتـرا        ن مردم به آن دسـت زده از كاري كه اي«
اگر خالفت از بين برود، مردم همة خير و منافعشان را از دست خواهنـد داد و  . براندازند

پس از آن به خواري و درماندگي دچـار خواهنـد شـد و بـه سـان يهوديـان و مسـيحيان        
 » .اند هدرخواهند آمد كه همه راه گمراهي را در پيش گرفت

بيني كـرد، بـه وقـوع پيوسـت و      همان چيزي را كه حنظله با فراست ايماني خود پيش
 ! سقوط خالفت و تفرقه ميان مسلمانان به گمراهي و خواري مسلمانان انجاميد

نگري و دورانديشي خود به درستي دريافته بـود كـه هـدف شورشـيان      حنظله با ژرف
عثمان نيست، بلكه مقصد نهايي سركردگان  پيرو عبداهللا بن سباي يهودي شخص حضرت

 ! پيشة آن باند، براندازي نظام سياسي اسالم و از بين بردن نظام خالفت است شيطنت
بكر و خـواهر پـدر و مـادري محمـدبن      ليلي دختر عميس خواهر مادري محمدبن ابي

بـود كـه پـس از    زيرا اسماء بنت عميس همسر جعفـر بـن ابوطالـب     –جعفربن ابيطالب 
ليلـي بـه آنـان     –حضرت ابوبكر با او ازدواج نموده بـود  » مؤته«هادت جعفر در جنگ ش

  :گفت
سوزاند ولي نور و روشنائيش براي ديگران است، در ارتباط با كسي  شمع خود را مي«

كاري كه » .كه نسبت به شما جرمي و ظلمي را مرتكب نشده خود را دچار معصيت نكنيد
اهيد عثمان را از ميان برداريد، سودش را ديگـران  خو مي د وكني امروزه براي آن تالش مي

خواهند برد، و حسرتش را شما خواهيد خورد، مواظب باشـيد كـاري كـه امـروزه انجـام      
 ! دهيد ماية حسرت و شرمندگي فردايتان نشود مي

ن بـر  كاري را كه عثمـا  :آنان از ليلي بنت عميس خواهر خود خشمگين شدند و گفتند
 ! كنيم هيچگاه فراموش نمي سر ما آورده
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عثمان با شما چكاركرده بود؟ مگر به جز اين بوده كه شما را به التـزام بـه    :ليلي گفت
Pاحكام شريعت فراخوانده و به خاطر مخالفت با اوامر الهي شما را ادب نموده بود

)
46F

1(
P؟  

زيرا اين محاصـره از روز  . گذشت بيش از يك ماه از محاصره منزل حضرت عثمان مي
 . القعده آغاز شده بود هشتم ماه ذي

از طرف ديگر سپاهياني از مصر و شـام و بصـره و كوفـه بـراي حمايـت از حضـرت       
همچنـان  . عثمان در برابر شورشيان پيرو عبداهللا بن سباي يهودي راهي مدينه شده بودنـد 

 شورشيان از حركت سـپاهيان مسـلمان بـه سـوي مدينـه اطـالع داشـتند و        :كه گفته شد
استند، قبل از رسيدن آنان با كشتن عثمان او را از ميـان بردارنـد، و زمينـه را بـراي     خو مي

 . ايجاد تفرقه ميان مسلمانان و عدم اتفاق آنان عليه ايشان فراهم سازند
دانستند كه مراسم حج بـه پايـان رسـيده و حجـاج      از طرف ديگر خوارج شورشي مي

 ! اند آنان راه مدينه را در پيش گرفته خانه خدا براي حمايت از حضرت عثمان و سركوب
نامة حضرت عثمان را خطاب به حجاج در جمع آنـان   عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنه

سـك حـج بـراي    پس از پايـان منا  :خواند و به شدت تحت تأثير آن قرار گرفتند و گفتند
ه جنگ با شورشيان مصري و همدستان آنان كه مدينه و خانه حضرت عثمـان را محاصـر  

آوريـم و بـر عبـادت حـج      يم و آن را عبـادتي بـه شـمار مـي    شو مي اند راهي مدينه كرده
 ! افزاييم مي

عمالً پيشقراوالن حجاج به مدينه نزديك شده و اولـين كسـي كـه وارد مدينـه شـد و      
 . بن اخنس بود كنندگان منزل حضرت عثمان رفت مغيره بالفاصله به رويارويي با محاصره

حضـرت   :اي از فرزندان اصحاب ماننـد  كه مجموعه –اكنين منزل ميان شورشيان و س
حسن و حسين و محمدبن طلحه و عبداهللا بن زبير و عبداهللا بن عمر وابـن الحكـم بـراي    
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شورشـيان بـراي   . مختصـر روي داد  محافظت از او در منزل بودند، درگيري و كشمكشي
 ! دوارد شدن به داخل منزل و برخورد نهايي دنبال بهانه بودن

چند روز قبل از به شهادت رسيدن حضرت عثمان، عبداهللا بن سالم صحابي بزرگـوار  
كه قبل از مسلمان شدن رئيس و بزرگ همـة علمـا و    - رسول خدا صلي اهللا عليه و سلم

خورده  و منزل حضرت عثمان رفت و خطاب به شورشيان فريبجل -دانشمندان يهود بود
  :گفت
و با اين كار خود زمينه را ! فه مسلمين را به قتل نرسانيدشما اي شورشيان امام و خلي«

سوگند بـه خداونـد اگـر كـاري     ! براي آنكه خداوند بر رويتان شمشير بكشد فراهم نكنيد
واي . كنيد كه شمشير الهي بر روي شما از نيام كشيده شود، هيچگاه در نيام نخواهد رفت

ه است، اما اگر او را بـه قتـل برسـانيد،    امروزه سلطة شما از طريق چماق و تازيان! بر شما
 ! يد سلطه خويش برپا داريدتوان مي تنها از طريق نيزه و شمشير

 محافظتها  آن امروزه شهر مدينه مملو از فرشتگان الهي است و از طرف! واي بر شما
 » !د، سوگند به خداوند اگر او را بكشيد، آن ماليك شهر مدينه را ترك خواهند كردشو مي

شيان باند برانداز از سخنان عبـداهللا بـن سـالم برآشـفتند و همـراه بـا مالمـت و        شور
)P)47F1»تو كجا و اين حرفها كجا! ها زاده، تو و اين حرف اي يهودي :سرزنش به او گفتند

P؟  
سخنان عبداهللا بن سالم در اوج خردمندي و دورانديشي و زيبـايي قـرار داشـت و بـا     

 . شورشيان در ميان نهاده بود بسيار شباهت داشتسخنان ابن حنظله كه پيش از او با 
خورده را از آن برحذر داشـته   در واقع عمالً آنچه كه عبداهللا بن سالم، شورشيان فريب

 ! بود، پس از آنكه خون حضرت عثمان را بر زمين ريختند، به وقوع پيوست
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 خوني كه ناروا بر زمين ريخته شد  

دانستند كه زمان زيادي تا رسيدن سـپاهيان   يه ميشورشيان سبأ :همچنان كه گفته شده
و در مورد خود ! پيش گرفته باقي نمانده است اسالم كه از مناطق مختلف راه مدينه را در

 ! دانستند دچار دلهره شدند و تنها راه حل را در كشتن هر چه زودتر حضرت عثمان مي
از آن مخمصه كشـتن عثمـان    هايشان بر اين باور بودند كه تنها راه نجات آنان سركرده

است، و اگر او را نكُشتند، آنان به دست مردم مسلمان كشته خواهند شـد، امـا اگـر او را    
 ! بكشند، كشته شدن او مردم را به خود مشغول خواهد داشت

پيشه باند برانداز عبداهللا بن سباي يهودي در آخرين  به همين سبب سركردگان شيطنت
 ! تند حضرت عثمان را به قتل برسانندروزهاي محاصره تصميم گرف

ضرت عثمان بالفاصـله پـس   مغيره بن اخنس براي حمايت از ح :همچنان كه گفته شد
از پايان مراسم حج و رسيدن به مدينه به هر طريق بود خود را به داخل منزل رسانيد و به 

 ! ديگر اصحاب مدافع عثمان بن عفان پيوست
اگر اميرالمؤمنين  :اده و مراقب اوضاع بود، وي گفتمغيره از درون منزل پشت در ايست

را چگونـه بـدهيم؟ بايـد تـا پـاي جـان بـا آنـان          عثمان را تنها بگذاريم، جواب خداونـد 
)P)48F1»جنگيد

P!  
در روزهاي پاياني محاصره حضرت عثمان بيشتر اوقات خود را به اقامه نماز و قرائت 

بـه قرائـت قـرآن     شـد  مـي  وقتـي خسـته  اند و خو مي ست نمازتوان مي گذارند، تا قرآن مي
 . پرداخت مي

اولين حمله خود را به داخل منزل آغاز كنند، آنان اقـدام بـه    :شورشيان تصميم گرفتند
آتش زدن درب و قسمتي از سقف نمودند، مدافعين داخل براي خاموش كردن آن تالشي 
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هـاي سـقف    بكردند، اما درب و قسمتي از منزل به شدت آسيب ديدند و تعدادي از چو
 !و شكستند منزل سوخته

علـي،   بن اخـنس، حسـن بـن    عبارت بودند از مغيرهها  آن مدافعين منزل كه تعدادي از
محمدبن طلحه، سعيدبن عاص، مروان بن حكم، عبداهللا بن زبير، زيـادبن نعـيم فهـري و    

 ! نيازبن عبداهللا اسلمي و ابوهريره با مهاجمان شورشي به رويارويي پرداختند
در جنگ با اينـان   :گفت جنگيد، خطاب به مدافعين مي ريره در حالي كه با آنان ميابوه

اين روز روزي است كه شمشير زدن در آن ! از من بياموزيد و مرا سرمشق خويش نماييد
 :گفت و در همان حال خطاب به خوارج سبأي مي! لذتبخش و جنگيدن در آن رواست

﴿                      ﴾ ]41 :غافر[ 

كنم، اما شما مرا  چرا؟ من شما را به سوي نجات و رستگاري دعوت مي! اي قوم من«
 .»انيدخو مي به سوي آتش دوزخ فرا

جنگيدند، حضرت عثمان همچنان به نماز مشغول  در حالي كه مدافعين با شورشيان مي
و به درسـتي متوجـه نبـود كـه در     ! كرد مي را در نمازش قرائت» طه«ت سوره بود، و داش

او به هيچوجه در قرائتش دچار اضطراب و پريشاني نگرديد و ! بيرون منزل چه خبر است
به ركوع و سجود رفت و پـس از پايـان   » طه«نمازش را قطع ننمود و پس از پايان سوره 
 !نماز شروع به قرائت سوره آل عمران نمود

اولين كسي كه در جلو منزل حضرت عثمان كشته شد مغيره بـن اخـنس بـود كـه بـه      
دست يكي از مردان شورشي از قبيلة ليث به شهادت رسيد و قاتل لحظـاتي بعـد از كـار    

  .»ه راجعونيإنّا إلنّا هللا و إ« :خود نادم شد و گفت
 چي شده؟  :عبدالرحمن بن عديس يكي از سركردگان خوارج سبأي به مرد ليثي گفت

اي قاتـل   :من پيشتر در خواب يك نفر را ديده بودم كه خطـاب بـه مـن گفـت     :گفت
 ؟!و اينك او را كشتم!! خود را براي آتش جهنم آماده كن! مغيره



  103 شهادت حضرت عثمان ذي النورين
 

يكي از مردان طايفه كناني نيز نيازبن عبداهللا بن اسلمي را در كنار درب منزل حضرت 
 ! ود كه به شهادت رسيدكشت، و او دومين كسي ب عثمان رضي اهللا عنه

حضرت عثمان متوجه درگيري ميان مدافعين و شورشيان شـد و بـه جلـو منـزل آمـد      
وقتي با جنازه دو نفر از آنان روبرو گرديد به شدت اندوهگين شـد و بـا تأكيـد بسـيار از     

و بـار ديگـر   ! مدافعين خواست با آنان درگير نشوند و شمشيرهاي خويش را در نيام كنند
 ! د كه از منزل خارج شده به منازل خود بازگردنددستور دا

آنان به جز اطاعت از امر او چاره ديگري نداشتند و همه آنان منزل او را ترك كـرده و  
 !هاي خويش رفتند به سوي خانه

به اين ترتيب درگيري ميان مسلمانان مدافع و شورشيان باند عبداهللا بن سبأي يهـودي  
 !به دستور حضرت پايان پذيرفت

بـود كـه حضـرت     آخرين كسي كه منزل را ترك كرد، عبداهللا بن زبير رضـي اهللا عنـه  
)P)49F1»عثمان وصيت نامه خود را در اختيار او گذاشت تا به پدرش زبيربن عوام بدهد

P.  
حضرت عثمان همراه با خانواده و چنـد پـيش خـدمت در داخـل منـزل در محاصـره       

 ! صدها مرد سبأي باقي ماندند
روز  رسيد و تا آن زمان چهل شـبانه  هجري فرا 35الحجه سال  ماه ذي روز جمعه هشتم
 !گذشت از محاصره منزل مي

دانست كه بـه پايـان عمـر او چيـزي بـاقي       آن روز را حضرت عثمان روزه بود، و مي
و همچـون هميشـه بـه نمـاز و قرائـت      ! نمانده است و اين شورشيان او را خواهند كشت

 ! قرآن مشغول شد
خورده يهودي وارد منزل شده و به تخريب منزل و ضرب و شتم ساكنين  بسبأيان فري

 ! آن پرداختند
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يكي از سبأيان در حالي كه شمشيرش را از نيام كشيده بود، به حضرت عثمان نزديك 
 ! اگر از خالفت استعفا بدهي كاري به كار تو نخواهيم داشت :شد و گفت

نه در زمان جاهليت و نه در زمان ! ندسوگند به خداو! واي بر تو :حضرت عثمان گفت
، ام مسلمان شدن، مرتكب زنا نشده و هيچگاه آرزوي آن را نداشته و در انديشه آن نبـوده 

سوگند به خداوند از زماني كه دست راست خود را در دست رسول خدا گذاشته و بـا او  
 ! ام ام آن دستم را بر روي عورتم نگذاشته بيعت كرده

اند  خداوند بر من پوشانيده) اهل حل و عقد بر اساس احكام(را كه به هيچوچه ردايي 
از تن بيرون نخواهم آورد، و تا خداوند اهل سعادت را سعادتمند و اهل شقاوت را دچار 

 ! شقاوت گرداند، از اين مسئوليت استعفا نخواهم داد
آن مرد حضرت عثمان را تنهـا گذاشـت و از منـزل خـارج شـد و بـه ميـان دوسـتان         

 چكار كردى؟ او را كشتي؟  :شورشي خود رفت، آنان به او گفتند
و به خدا سـوگند تنهـا   ايم  اي شده به خدا سوگند دچار مشكلي بزرگ و پيچيده :گفت

راه نجات ما از دست مردم و سپاهياني كه در راهند كشتن عثمان است كه كشـتن او هـم   
 دانم چكار كنم؟ من نمي! براي ما روا نيست

باند برانداز عبداهللا بن سباي يهودي مرد ديگري را بـراي كشـتن حضـرت    سركردگان 
 ! عثمان به اطاق او فرستادند

 اي؟  و از كدام قبيلهت :حضرت عثمان فرمود
 ! من از طايفه ليث هستم :گفت

 . تو كسي نيستي كه مرا به قتل برساني! بيرون برو :حضرت عثمان گفت
 چرا؟ :گفت

الني نيستي كـه فـالن روز بـا چنـد نفـر از دوسـتانت       مگر تو ف :حضرت عثمان گفت
 بودي، رسول خدا برايت دعا فرمود؟ 

 ! آري من بودم :گفت
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برو بيرون و دعاي رسـول خـدا را تبـاه مگـردان و     ! برادر عزيز :حضرت عثمان فرمود
 ! خود را از آن محروم مكن

ن بيـرون  آن مرد به خود آمد و از كار خويش پشيمان شـد و از اطـاق حضـرت عثمـا    
 . رفت، سپس سبأيان را رها كرد و رفت

سركردگان باند برانداز مردي قريشي را براي كشتن حضرت عثمـان بـه داخـل منـزل     
 . فرستادند

 !يشو مي اي عثمان امروز به دست من كشته :آن مرد داخل شد و گفت
 ! خير فالني، تو مرا نخواهي كشت :حضرت عثمان فرمود

 ؟ !كشت چگونه تو را نخواهم :گفت
من خود شاهد بودم كه فالن و فالن روز رسول خدا براي تو از  :حضرت عثمان گفت

 ! دشو نمي غفرت فرمود، به همين خاطر دست تو به خون كسي آلودهخداوند طلب م
آن مرد نيز به خود آمد و از اقدام خويش نادم شد، از خداوند آمرزش طلبيد و از خانه 

 !شورشيان خودداري كردخارج شد، بعد از همكاري با 
بكـر بـود، او ريـش     آخرين كسي كه وارد اطاق حضرت عثمـان شـد، محمـدبن ابـي    

 ؟!حضرت عثمان را گرفت و به طرف خود كشيد
تـو چيـزي را   ! ام برخير ريشم را رها كن و از روي سينه! محمد :حضرت عثمان گفت
ديـد بـه    يـن حـال مـي   اي كه اگر پدرت ابوبكر صديق تو را در ا گرفته و بر جايي نشسته

 ! كرد مي سختي تو را مجازات
كنـي؟ مگـر تـو بـر خداونـد خشـم        اي كه چكـار داري مـي   هيچ فكر كرده! برادرزاده

ام؟ مگر غير از اين بوده كه جرمي را مرتكب شدي و مـن   اي؟ من با تو چكار كرده گرفته
 ! نيز دستور دادم طبق احكام الهي مجازات شوي؟



 جنگ جمل   106
 

ه خود آمد و از روي سينة حضرت عثمان برخاست و با حالـت  بكر نيز ب محمدبن ابي
Pپشيماني از منزل خارج شد

)
50F

1(
P! 

سركردگان خوارج از خودداري آن چهـار نفـر از كشـتن حضـرت عثمـان درشـگفت       
اما عثمان با آنان سخن گفت و . شدند، كه چگونه آنان چهار نفر را مأمور كشتن او كردند

 ؟ !ندامت از اطاق و منزل او خارج شدندايشان را منصرف نمود، و با حالت 
در چنين اوضاع و احوالي سه نفر از سركردگان باند عبداهللا بن سبأي يهـودي تصـميم   

 ؟ !گرفتند هر سه به اطاقش وارد شوند و با هم او را به قتل برسانند
عصر روز جمعه بود، عثمان بر روي زمين نشسته و قرآني پيش روي او قرار داشت و 

 . روزه به قرائت آن مشغول بود در حالت
بن فالن سـكوتي   بن حرب سركرده خوارج و سودان بن حمران سكوني و قتيره غافقي

 ؟ !وارد اطاق حضرت عثمان شدند
اي را بر سر حضرت عثمان وارد كـرد و   غافقي با ميله آهني كه در دست داشت ضربه

دوبـاره جلـو حضـرت     ؟ قرآنـي چرخـي خـورد و   !بر قرآني كه پيش روي او بود لگد زد
عثمان قرار گرفت، و خون در سر و صورت حضرت عثمان جاري شد و قطراتي از آن بر 

 !روي آيه زير ريخته شد

﴿ ...          ﴾ ]137 :ةالبقر[ 

 .»تخداوند تو را در برابر آنان كفايت خواهد كرد و او شنوا و آگاه اس«
سودان بن حمران سكوتي به حضرت عثمان نزديك شـد و شمشـيرش را بـراي وارد    

خود را در ميـان او و  » بنت فرافصه  نائله«اي كاري به او باال برد، اما همسرش  كردن ضربه
حضرت عثمان رسانيد و شمشير سودان بر دست نائله فرود آمد و انگشـتان دسـت او را   

 ! ، به اطاق ديگر رفتكرد مي انگشتانش فوران قطع كرد، و در حالي كه خون از

                                           
 .مراجعه شود 390ص  4ج : ان با آن چهار نفر در تاريخ طبري به تفصيل سخنان حضرت عثم -1



  107 شهادت حضرت عثمان ذي النورين
 

اي با نائله برخورد نمـود كـه تنهـا از     سودان با كلمات و رفتار بسيار زشت و جاهالنه
 !هاي فاسد و هرزه ساخته بود آدم

پس از آن سودان چندين ضربة شمشير را بر پيكر حضرت عثمان وارد كرد و او را به 
 ؟ !شهادت رسانيد

ان حضرت عثمان به نام نجيح وقتي ديد كـه حضـرت عثمـان را بـه     يكي از پيشخدمت
شهادت رسانيدند، برآشفت و به طرف سودان حمله بـرد و بـا يـك ضـربه او را از پـاي      

 ! درآورد
قتير بن فالن سكوتي نيز وقتي كشته شدن سودان را ديد بر نجـيح حملـه بـرد و او را    

 ! كشت
م صبيح نيز قتيره را مورد حمله قـرار داد  يكي ديگر از پيشخدمتان حضرت عثمان به نا

 !و او را از پاي درآورد
در اين حال دو شهيد و دو جاني پيكرشان در منـزل حضـرت عثمـان بـر روي زمـين      

 ! افتاده بود
پـس  ! اندكي پيش از غروب آفتاب روز جمعه بود كه حضرت عثمان به شهادت رسيد

تن خون كسي براي ما روا باشـد، غـارت   از آن يكي از سبأيان فرياد برآورد كه وقتي ريخ
 ! اموال او نيز برايمان روا خواهد بود، بياييد هر چه را كه در خانه اوست غارت كنيد

پيشه در منزل به ضرب و شـتم و غـارت پرداختنـد و حتـي از      سبأيان هرزه و شيطنت
 ! ربودن وسايلي كه زنان داشتند خودداري نكردند

كلثوم تجيبي به همسر مجروح حضرت عثمان حمله كرد يكي از افراد شورشي به نام 
اي  و چادري را كه بر سر او بود از روي او برداشت و به حركات بسيار زشت و جاهالنـه 

 ! هاي ركيكي را نثار او نمود دست زد و حرف
گـويي را در حـق همسـر     صبيح از خدمتكاران خانه حضرت عثمان وقتـي ايـن هـرزه   

حمله كرد و او را به قتل رسانيد و يكي ديگر از سبأيان نيز  حضرت عثمان شنيد بر كلثوم
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به اين ترتيب پـس از كشـته شـدن شـش نفـر      ! بر صبيح حمله برد و او را از پاي درآورد
و همچنان كه پيشتر نيز گفته شـد در جلـو منـزل او    ! درب خانه حضرت عثمان بسته شد

نعيم فهـري، و نيـازبن عبـداهللا بـن      بن اخنس، زيادبن هاي مغيره سه نفر از مدافعين به نام
 !اسلمي به شهادت رسيدند

هـا   آن پس از آنكه جنايتكاران سبأي خانه حضرت عثمان را غـارت نمودنـد، يكـي از   
المال برويد و سعي كنيد پيش از ديگران بـه   هر چه زودتر به طرف بيت :فرياد زد و گفت

 ! يابيد برداريد آنجا برسيد و هر آنچه را در آن مي
المال مشـاهده نمودنـد، و در    را براي غارت بيتها  آن  المال تهاجم قتي محافظان بيتو

آن تنها دو كيسه مواد خوراكي وجود داشت تصميم گرفتند كه براي نجات جـان خـود از   
 ! سبأيان مجرم و غارتگر و دنيادوست كنار بكشند

آن بـود چپـاول   المـال شـدند و هـر آنچـه را كـه در       سبأيان راه گم كرده راهـي بيـت  
)P)51F1»كردند

P!  
الحجه سي و پنج  پيش از غروب آفتاب روز جمعه هشتم ماه ذي :همچنان كه گفته شد

هجري بود كه حضرت عثمان توسط جاهالن شورشي و اتباع عبداهللا بن سباي يهودي به 
 ! شهادت رسيد

ه روز محاصره شدن توسط سبأيان مصر و كوفه و بصـر  شهادت او به دنبال چهل شبانه
 . الحجه صورت گرفت القعده تا هجدهم ذي از هشتم ذي

مدت خالفت حضرت عثمان دوازده سال منهاي دوازده روز به طول انجاميد زيـرا در  
 ! األول سال بيست و چهار هجري با او بيعت صورت گرفته بود آغاز ماه ربيع

)P)52F2»او به هنگام شهادت هشتاد و سه سال داشت
P.  
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 ان پس از شهادت حضرت عثم 

شورشيان پيرو عبداهللا بن سباي يهودي به هدف خود دست يافتند و حضـرت عثمـان   
ن و غوغاسـاالران  و بسياري از فرومايگا :بن عفان خليفه مسلمانان را به شهادت رسانيدند

هـا   آن بردند كه كار پس از اقدام به قتل او در اين مورد دچار ندامت شدند زيرا گمان نمي
پيشة سـازمان برانـداز    در واقع اين سركردگان شيطنت! انجامد مي به كشته حضرت عثمان

سبأيه بود كه از جهل و ناآگاهي و حماقت بسياري از ايشان سوء استفاده نموده و آنان را 
و از اينكه او را به قتل رسانيده بودنـد، بـراي   ! عليه عثمان به شورش تحريك كرده بودند

 ! شمار آمد كاري زشت و شنيع بهها  آن بسياري از
طلبـان و   اما اين يك واقعيت بود كه حضرت عثمان بر اثر شورش و عصيان آن آشوب

اسراييلي كه  جاهالن به شهادت رسيد و از ميان برداشته شد، و آنان به همان سرنوشت بني
از هـا   آن در غياب حضرت موسي بر پرستش گوساله پرداختند، دچار شده، و بسـياري از 

 ! دامت كردندكار خويش اظهار ن
 :يدفرما مي همانگونه كه خداوند متعال در مورد ايشان

﴿                               

                           

                              ﴾ ]األعراف: 

148 – 149[ 
د و آن را اي ساختن قوم او از زيورهايشان گوساله) به كوه طور(موسي ) رفتن(بعد از «

ديدنـد   خاست، مگر نمـي  بود و صداي گاو از آن برمي) جاني بي(معبود خود كردند، پيكر 
 راهنمـايي ) درست(گويد و ايشان را به راهي كه آن پيكر گوساله مانند با ايشان سخن نمي

آنان گوساله را به خدايي گرفتند و بر خود ستم كردنـد هنگـامي كـه پشـيمان     ! ؟كنند نمي
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اند و گفتند اگر پروردگارمان بـه مـا رحـم نكنـد، و مـا را       تند كه گمراه گشتهشدند درياف
 .»گمان از زيانكاران خواهيم بود نبخشايد، بي

مردم مدينه از به شهادت رسيدن پيشواي خويش و ناتواني خود در دفـاع از او و كـم   
ازه جنـگ  بودن تعدادشان در مقايسه با سبأيان شورشي و اينكه حضرت عثمان به آنان اج

با ايشان را نداد، به سختي انـدوهگين بـوده و گريـه و زاري سـر داده و انـاهللا و انـا اليـه        
 . گفتند راجعون مي

پيشه مدينه را در اشغال خـود گرفتـه و بـه     و اين در حالي بود كه سپاه سبأيان جنايت
 ! قتل و غارت و چپاول پرداخته، و مردم شهر را از هر اقدامي بازداشته بودند

غافقي بن حرب كه مستقيماً در قتل حضرت عثمان شركت داشت خود عمالً حاكم و 
صفت و طـراح اصـلي    و سركرده اصلي ايشان عبداهللا بن سبأ شيطان! فرمانرواي مدينه شد

گـري خـود از    شورش عليه حضرت عثمان به خاطر دستيابي به اهداف ابليسي و يهـودي 
 !گنجيد شادماني در پوست نمي

  در مورد شهادت حضرت عثمان رضي اهللا عنه رأي اصحاب

وقتي زبير بن عوام از شهادت حضرت عثمان به دست باند برانداز سبأيه مطلع گرديد 
خداوند او را مشمول رحمت خويش گرداند، همه ما به خداوند تعلق داريم و بـه  « :گفت

 !گرديم سوي او باز مي
 ؟ !اند آنان از كشتن او نادم شده :به او گفتند

ود را تا پايان كار ادامه دادنـد، امـا همانگونـه كـه     چيني كردند و توطئه خ توطئه :گفت
 :يدفرما مي خداوند متعال

﴿           ...﴾ ]54 :سبأ[ 

 .»داشتند، مانع پديد آمد اما ميان ايشان و آنچه كه دوست مي«
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 :قضيه شهادت حضرت عثمان باخبر شد گفتاز  وقتي طلحه بن عبيداهللا رضي اهللا عنه
 . گرديم ما همه از آن خداونديم و به سوي او باز مي! خداوند عثمان را رحمت كند

 ؟ !اند از كشتن او پشيمان شدهها  آن :گفتند
 :و سپس اين فرموده خداوند را قرائت نموده كه! بدا به حال ايشان :گفت

﴿                             

     ﴾ ]50 - 49 :يس[ 

كشند كه ايشان را در حالي كه با هـم درگيرنـد، در    تنهاي صداي بلندي را انتظار مي«
وي خـانواده و فرزندانشـان را   اي كه فرصت وصيت و مراجعـه بـه سـ    گيرد، به گونه برمي

 .»نخواهند داشت
پس از آنكه حضرت علي بن ابيطالب را از قضيه شهادت حضرت عثمان مطلع كردند، 

ما همه از آن خـداييم و بـه سـوي او بـاز خـواهيم      ! خداوند عثمان را رحمت كند :فرمود
 ! گشت

 !اند آنان از كار خود نادم شده :به او گفتند
 :ز قرآن را قرائت نمود كهحضرت علي اين آيه ا

﴿                               

                           ﴾ ]الحشر: 

16- 17[ 
 اما هنگامي كـه كـافر گـردد، شـيطان    ! كافر شو :يدگو مي همچون شيطان كه به انسان«

. هراسـم  من از تو بيزار و گريزانم؛ زيرا كه من از خداي پروردگار جهانيـان مـي   :يدگو مي
ماننـد و ايـن    يدان مـي اين است كه هر دو در آتش دوزخ جاوها  آن سرانجام كار هر دوي
 .»سزاي ستمكاران است
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خداوند  :وقاص از شهادت حضرت عثمان باخبر گرديد، گفت پس از آنكه سعدبن ابي
 :بعد اين فرموده خداوند را خواند كه! عثمان را رحمت كند

﴿                              

                                 

      ﴾ ]105 – 103 :الكهف[ 

ترين مردم باخبر كنم؟ آنـان كسـاني هسـتند كـه تـالش و       انكارزيآيا شما را از  :بگو«
 برند كه به بهترين وجه كار نيـك  رود و خود گمان مي تكاپويشان در زندگي دنيا هدر مي

آنان كساني هستند كه به آيـات پروردگارشـان و مالقـات او بـاور ندارنـد، و در      . كنند مي
 .»رود نتيجه اعمالشان به هدر مي

آنـان را از كـار خـويش نـادم بفرمـا و      ! خداونـدا  :ص در ادامـه گفـت  وقا سعدبن ابي
 !و سپس به بدترين شكل آنان را نابود كن! خوارشان بگردان

در پيشـگاه خداونـد    –الـدعوه بـود    از آنجا كه مسـتجاب  –دعاي سعدبن ابي وقاص 
اهللا عبـد  :عثمان مشاركت داشتند مانندپذيرفته شد، زيرا همه آنهايي كه در كشتن حضرت 

Pبن سبا، غافقي، مالك بن اشتر، حكيم بن جبله و كنانه جبلي بعداً به قتل رسيدند

)
53F

1(
P!  

همه كساني كه عليه عثمان دست به شورش زده و او را به شهادت رسانيدند، ديـر يـا   
 ! زود كشته شدند

سوگند به خداوند تا آنجا كه  :نمايد كه بن يزيد نقل مي مستنربن يزيد از برادرش قيس
خبر دارم همة كساني كه عليه حضرت عثمان توطئـه چيدنـد و شـورش كردنـد، بـه       من

 ! مجازات اعمال خود رسيده و كشته شدند
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عثمان دست به كه چگونه همه كساني كه از كوفه عليه حضرت  :يدگو مي قيس سپس
مالك بن اشتر نخعي و كميل بـن زيـاد و عميـربن     :توطئه و شورش زدند، و در ميان آنها

 ! قرار داشتند، به غير از عمير و كميل همه كشته شدند ضابي
چهل سال پس از به شهادت رسيدند حضرت عثمان بود كه حجاج بن يوسـف ثقفـي   
زمام امور عراق را به دست گرفت، و آن دو نفر را نيز كه عليه حضرت عثمان به شورش 

Pزده بودند، از دم تيغ گذرانيد

)
54F

1(
P! ؟ 
حضرت عثمان قبل از غروب روز جمعـه دوازدهـم مـاه     :همچنان كه پيشتر نيز گفتيم

 ! الحجه سال سي و پنج هجري به شهادت رسيد ذي
يكـي از   –وقتي شب شد، نائله دختر فرافصـه، نـزد عبـدالرحمن بـن عـديس بلـوي       

ها را از منزل خارج كنند، امـا او را   سركردگان باند سبأيه رفت، و از او خواست كه جنازه
 ! توهين قرار دادمورد ضرب و شتم و 

اگر جنازه او تا صبح باقي بماند،  :حكم مخفيانه وارد خانه حضرت عثمان شد و گفت
 . او را مثله خواهد كردآنان 

بن مالك، زيدبن ثابت، حكيم بن  علي، طلحه، زبير، كعب :تعدادي از اصحاب همچون
كـر او را بيـرون   حزام، جبيربن مطعم و زبير بن عوام، به خانه حضرت عثمـان رفتـه و پي  

 ! آورده و غسل و كفن بر آن نماز ميت خواندند
كه حضرت عثمان خود آن را » بقيع الغرقد«نزديك » حش كوكب«پس از آن در بستان 

هاي بقيع افزوده بود، او را دفن كردند، و او اولين  براي قبرستان خريداري كرده و بر زمين
 ! كسي بود كه در آنجا دفن گرديد

                                           
 404 - 403ص  4ج : تاريخ طبري  -1
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را » نجيح و صبيح«هاي  نبه پيكر دو پيشخدمت خانة حضرت عثمان به نامصبح روز ش
از خانه او بيرون آورده و پس از غسل و كفن و خواندن نماز ميـت آنـان را نيـز در كنـار     

 ! حضرت عثمان به خاك سپردند
سودان و قتيـره و كلثـوم    :اما پيكر چند نفر از شورشيان كشته شده كه عبارت بودند از

 ! هاي ولگرد شدند سگ  هاي اطراف مدينه انداختند كه خوراك غرا در با
اميه از  پس از شهادت حضرت عثمان و دفن او مروان بن حكم همراه با افرادي از بني

المـؤمنين  ام  آنان در راه به. ترس تعرض شورشيان سبأيه مدينه را ترك و راهي مكه شدند
سك حج از مكه عازم مدينه بود، او را از رسيدند كه پس از اداي منا عايشه رضي اهللا عنه

ثمان طلب مغفرت كشته شدن حضرت عثمان باخبر كردند، او از خداوند براي حضرت ع
و از آمدن بـه مدينـه منصـرف    ! نمود و بر قاتلين او لعن و نفرين خداوند را خواستار شد

 ! گرديد و به مكه بازگشت
رف شــام حركــت كردنــد و در اميــه از مدينــه خــارج شــده و بــه طــ تعــدادي از بنــي

به سپاهي كه از شام به فرماندهي حبيب بن مسلمه براي حمايت از خالفت » القري وادي«
و حضرت عثمان راهي مدينه بودند، برخـورد كردنـد، آنـان سـپاهيان را از شـهيد شـدن       

اه خود از آمدن به مدينه منصرف شـد و  حضرت عثمان باخبر نمودند، حبيب همراه با سپ
اهى كه از كوفه بـه فرمانـدهي قعقعـاع بـن     سپ نانهمچ، پيش گرفتراه شام را در  دوباره

از آنكـه از شـهادت   پـس  عمرو تميمي براي حمايت از نظام خالفت راهي مدينه بودنـد،  
 .گشتنداز ميانه ي راه به شهر كوفه باز، حضرت عثمان باخبر شدند
و اصـحاب را، در مـورد    سلمهاي رسول خدا صلي اهللا عليه و  در اينجا برخي از گفته

  :نماييم كشته حضرت عثمان نقل مي
به قصد حج به راه  :نمايد كه نقل مي نسايي از احنف بن قيس تميمي رضي اهللا عنه -1

افتاديم و در جريان شورش سبأيان عليه عثمان بود كه وارد مدينه شديم، ما در منازلي كه 
آورديم كه ناگهان كسي آمـد   را پايين مي براي استراحت در نظر گرفته بوديم وسايل خود
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رسيدند، ما هم بـه مسـجد    و آنان نگران به نظر مي اند، مردم در مسجد جمع شده :و گفت
بـن   بن ابيطالب، زبيربن عوام، طلحه علي! اند رقتيم ديديم كه مردم در مسجد گرد هم آمده

ـ . وقاص نيز در ميان ايشان بودند عبيداهللا و سعدبن ابي ه ايشـان پيوسـتيم، چيـزي    ما هم ب
 ! نگذشت كه عثمان در حالي كه عمامة زردي را بر سر بسته بود، وارد مسجد شد

 آيا علي و طلحه و زبير و سعد اينجا حضور دارند؟  :او بر روي منبر رفت و گفت
 . بله :گفتند

من شما را بـه خداونـدي كـه هـيچ معبـودي و مسـتعاني بـه غيـر از او          :عثمان گفت
ي هـر كسـ  « :ايد كه رسول خدا فرمودنـد  دهم، آيا شما نشنيده ندارد سوگند ميمشروعيت 

من نيز آن » .بخشايد  محل اطراق چهارپايان بني فالن را خريداري كند و خداوند او را مي
و خـدمت رسـول خـدا آمـدم و او را از آن بـاخبر      ! را با بيست و پنج هزار دينار خريدم

 ؟.اضافه كن و اجر آن به تو تعلق خواهد داشت آن را به مسجد« :نمودم او فرمود
 ! دهيم موضوع خبر داريم و آن را شهادت ميآري ما از اين  :گفتند

شما را به خداوندي كه هيچ معبـود و مسـتعاني بـه غيـر از او      :حضرت عثمان فرمود
هر كـس چـاه   « :دهم، شما خبر نداريد كه رسول خدا فرمود مشروعيت ندارد، سوگند مي

 » !دهد ا خريداري كند، خداوند او را مورد مغفرت خويش قرار ميرومه ر
من نيز رفتم و آن را به فالن مبلغ خريدم و به حضور رسول خـدا رفـتم و خـدمت او    

آن را براي اسـتفاده عمـومي مسـلمانان     :فرمود! ام عرض كردم، آن را به فالن مبلغ خريده
 » وقف كن و اجرش از آن تو خواهد بود؟

 ! ري به خداوند سوگند ما از آن خبر داريمآ :گفتند
را به خداوندي كه هـيچ معبـود و مسـتعاني بـه غيـر از او       شما :حضرت عثمان گفت

 :دانيد كه رسول خدا رو به مردم نمـود و فرمـود   دهم، آيا نمي مشروعيت ندارد سوگند مي
 بخشايد؟  هر كس سپاه عسره را تجهيز و آماده كند خداوند او را مي«
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يز همة لوازم و اسلحه و امكانات آن سپاه را مهيا كردم و حتي افسار و لگامي هم من ن
 ! آري ما از آن خبر داريم :كم نداشتند؟ گفتند

)P)55F1»تو نيز شاهد باش! خداوندا :حضرت عثمان گفت
P!  

پس ازآنكه خانة حضرت « :نمايد كه ترمذي از ابوعبدالرحمن و مسلّمي روايت مي -2
شـما را بـه خـدا، مگـر      :قرار گرفت، او بر باالي منزل رفـت و گفـت  حاصره عثمان در م

اين پيـامبري و  ! استوار باش! اي احد :لرزيد، رسول خدا فرمود» احد«دانيد وقتي كوه  نمي
 » صديقي و شهيدي است كه بر باالي تو هستند؟

Pايم ما آن را شنيده! آري :گفتند

)
56F

2(
P!  

نمايند كه گفتـه   روايت مي الك رضي اهللا عنهامام بخاري و امام مسلم از انس بن م -3
كه كوه احد در حالي كه رسول خدا و ابوبكر و عمر و عثمـان بـر بـاالي آن بـود     « :است

اين پيامبري و صديقي و دو شـهيدند كـه   ! وار باشاي احد است :لرزيد، رسول خدا فرمود
)P)57F3»بر باالي تو قرار دارند

P.  
همـراه بـا   « :گفته اسـت  :نمايند كه روايت مي بخاري و مسلم بن ابوموسي اشعري -4

هاي مدينه بوديم، رسول خـدا بـه مـن     در يكي از بستان رسول خدا صلي اهللا عليه و سلم
 تو كيستي؟  :مردي آمد و اجازه ورود خواست، گفتم! فرمود كه جلو دروازة آن بايستم

 ! ابوبكر هستم :گفت
خـدا بهشـتي بـودنش را بـه او     بگذار داخل شود و سـپس رسـول    :رسول خدا فرمود

 ! بشارت داد

                                           
 638 - 637ص  8ج : االصول ابن اثير جامع  –رواة النسايي في كتاب الجهاد  -1

 640ص  7ج : رواة الترمذ في كتاب المناقب جامع االصول ابن اثير -2

 اخرجه البخاري في كتاب الفضايل و مسلم في كتاب الفضايل -3
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و به او مژدة رفتن به بهشـت را   بگذار وارد شود، :سپس عمر آمد و رسول خدا فرمود
 . بشارت فرمود

به او اجازه بده وارد شود و به خـاطر آشـوبي كـه     :بعد عثمان آمد، رسول خدا فرمود
 ! دهم براي او روي خواهد داد، او را به بهشت بشارت مي

اهم بـه مـن صـبر عطـا     خو مي از تو! خداوندا :حضرت عثمان وارد شد و گفت سپس
)P)58F1»ري دهيفرمايي و مرا يا

P!  
نمايـد كـه گفتـه     روايـت مـي   ترمذي و امام احمد از حضرت عايشه رضي اهللا عنه -5
 ! من در حضور رسول خدا بودم :است

 م صـحبت بـود و بـا هـ    چه خوب بود كسي ديگـري اينجـا مـي   ! اي عايشه :او فرمود
 ! يمكرد مي

 دهي، كسي را دنبال پدرم ابوبكر بفرستم؟  اهللا اجاز مي يا رسول :گفتم
 . او سكوت فرمود و پس از لحظاتي همان سؤال را تكرار فرمود

 دهي كسي را دنبال عمربن خطاب بفرستم؟  اجازه مي :گفتم
 . او چيزي نفرمود

 . رفت را فراخواند و او را جايي فرستاد و او» وصيف«سپس 
است، رسول خدا اجازه فرمود و او خو مي چيزي نگذشت كه عثمان آمد و اجازه ورود

 . داخل منزل شد
 . مدت زمان زيادي را با او سخن گفت رسول خدا صلي اهللا عليه و سلم

بر  –يعني پيراهن خالفت  –خداوند پيراهني را ! اي عثمان :پس از خطاب به او فرمود
آن را از تـن بيـرون   ! نافقين خواستند آن را از تن بيرون كنـي گاه متو خواهد پوشانيد، هر 

 ! مياور، و كرامت احترام آن را حفظ كن

                                           
 اخرجه البخاري في كتاب الفضايل و مسلم في كتاب الفضايل -1
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)P)59F1»دو يا سه بار رسول خدا اين سخن را تكرار فرمود
P.  

اين حديث را  :ن عايشه پرسيدمالمؤمنيام  از :يدگو مي نعمان بن بشير راوي اين حديث
 اند؟  كي از تو نقل كرده

 ! آن را به خاطر ندارم :گفت
وقتي معاويه از اين حديث مطلع شـد، از حضـرت عايشـه خواسـت، آن را بـراي او      

Pبنويسد، حضرت عايشه آن حديث را نوشت و براي معاويه در شام فرستاد

)
60F

2(
P . 

پـس از شـهادت حضـرت عثمـان      :االشعث صنعاني روايت نموده كه ترمذي از ابي-6
بـر روي منـابر    –رسول خدا در ميان ايشان بودنـد   كه تعدادي از اصحاب –خطباي شام 

اگر به خاطر حديثي نبـود   :بن كعب، او گفت مردي بود به نام مرّهها  آن آخرين نفر! رفتند
 ! خواستم از رسول خدا شنيدم، از جاي برنميكه خود 

فرمود كه مردي كه نقـاب   رسول خدا در مورد نزديكي وقوع آشوب و فتنه سخن مي«
آن روز اين مرد است كه بر راه هدايت قرار  :رسول خدا فرمود! اشت سر رسيدبر چهره د

 ! دارد
 ! من جلو رفتم و ديدم آن مرد عثمان بن عفان است

اهللا مقصود تو عثمان بـن عفـان    يا رسول :به طرف رسول خدا روي برگردانيدم و گفتم
 است؟ 

)P)61F3»فرمود، آري منظورم اوست
P!  

حضـرت   ضوع است كه رسول خدا صلي اهللا عليـه و سـلم  اين احاديث بيانگر اين مو
و اينكه او بر راه هـدايت و حـق   . آمد، قرار داد عثمان را در جريان آنچه براي او پيش مي

                                           
 داخرجه التزمذي في مناقب عثمان و احمد في المسن -1

 208ص  7ج : البداية و النهاية  -2

 التزمذي في كتاب المناقب هروا -3
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قرار دارد، و از او خواست كه در برابر بال و مصيبت شكيبا باشد و از مقام خالفـت كنـار   
 ! نرود، زيرا قرار است او به شهادت برسد

خوردة عبداهللا بـن سـباي    ن در جريان حوادث شورش و فتنه اتباع فريبحضرت عثما
! انجامد دهد، و سرانجام كار به كجا مي دانست كه براي او چه حوادثي روي مي يهودي مي

 ! شنيده بود زيرا آن را از رسول خدا صلي اهللا عليه و سلم
گران هستند و  فتنهحضرت عثمان در اين مورد كه شورشيان پيرو عبداهللا بن سبا همان 

ند توان مي باطل است و از كار خود دست بردار نخواهد بود و در نهايتها  آن راه و روش
 . او را به قتل برسانند، يقين داشت

شايد همين علم و اطالع قبلي ايشان بود كه باعث گرديد به هيچوجه از مقام خالفـت  
گيري از مقامي كـه خداونـد    م كنارهگيري ننمايد و توصيه رسول خدا را در مورد عد ه كنار

و بـه اصـرار و فشـار    ! او را به آن مفتخر فرموده، مراعات كند) از طريق اهل حل و عقد(
 ! خورده يهود تسليم نشود سبأيان منافق و فريب

فرمود كـه در مدينـه بـا ايشـان      شايد به همين علت بوده كه حضرت عثمان اصرار مي
هايشان را بر زمـين   رسول خدا اكيداً دستور داد اسلحهجنگ نكنند و به فرزندان اصحاب 

 !هاي خود بازگردند بگذارند و به خانه
خداوند او را مورد رحمت و مغفرت خويش قرار دهد، به راستي او راه صبر و اجر و 
استعانت از خداوند را در پيش گرفت و در برابر تقدير الهي سر تسليم فرود آورد و كشته 

كشيد و ترجيح داد كه خود را قرباني امت مسلمان كنـد   را انتظار مي شدن و شهادت خود
 ! و به خاطر او خوني بر زمين ريخته نشود

: نمايند كـه گفتـه اسـت    امام بخاري و ترمذي از عثمان بن عبداهللا بن وهب نقل مي-7
شـد و جمعـي را ديـد كـه در جـايي      ) مدينه(مردي مصري به قصد حج خانه خدا وارد «

 !دان نشسته
 يستند؟آنان ك :گفت
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 ! آنان جمعي از قريشيان هستند :گفتند
 بزرگ آنان كيست؟ :گفت
 عبداهللا بن عمر  :گفتند

اهم بـه آن پاسـخ   خـو  مـي  من از تو سؤالي دارم! اي ابن عمر :نزد ايشان رفت و گفت
اي كه در روز جنگ احد حضـرت عثمـان از ميـدان جنـگ      اي يا ديده آيا تو شنيده! بدهي

 ؟ فراركند
 !آري :ابن عمر گفت

 داني كه او در غزوة بدر حضور نداشته؟ آيا مي :گفت
 !آري خبر دارم :ابن عمر گفت

 !حاضر نبود» بيعه الرضوان«داني كه در جريان  مي :گفت
 ! دانم آري مي :ابن عمر گفت

 !اكبر اهللا :مرد گفت
 !را برايت توضيح بدهمها  آن بيا همة :ابن عمر گفت
دهم كه خداوند از او درگذشت و مـورد   يني در احد، من شهادت مينش در مورد عقب

 :عفو قرار داده، زيرا فرموده است

﴿                                 

            ﴾ ]155 :آل عمران[ 

گمان شيطان به سبب برخي از آنچـه   آنان كه در روز رويايي دو گروه فرار كردند بي«
 .»كه كرده بودند، آنان را به لغزش انداخت، اما خداوند آنان را مورد عفو قرار داد

ول خـدا در  و به اين علت در غزوه بدر حضور نداشت كه رقيه همسر او و دختر رسـ 
تو نزد او بمان و به اندازة كسي كه در بدر  :آن روزها بيمار بود، و رسول خدا به او فرمود

 . حضور داشته اجر و ثواب خواهي داشت
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به خاطر اين بود كه رسول خدا صـلي  » بيعه الرضوان«اما علت عدم حضور او در روز 
تـر از او در داخـل مكـه     گرامـي بـود، و اگـر كسـي    او را به مكه فرستاده  اهللا عليه و سلم

خطاب به دست راست خـود   فرستاد، رسول خدا صلي اهللا عليه و سلم يافت او را نمي مي
ايـن   :اين هم دست عثمان است و سپس با آن دست ديگر خود را گرفت و فرمود :گفت

 !هم به جاي عثمان
و بـازگو   اهي ببـر خـو  مـي  كجا كهآنچه را هم كه من گفتم با خود هر  :ابن عمر گفت

)P)62F1»كن
P!  
درمورد كشته شدن حضرت عثمان، حذيفه بن يمان سخن عجيبـي دارد، زيـد بـن    -8

اولين فتنه و بلـوا  « :نمايد كه گفته است روايت مي وهب از حذيفه بن يمان رضي اهللا عنه
سوگند به خداوند كه جان . كشته عثمان بن عفان و آخرين آن آمدن دجال است در اسالم

ارادة اوست، هيچ آدمي نيست كه در مورد كشته شدن او يـك ذره شـادمان   من در اختيار 
باشد، مگر اينكه اگر دجال را دريابد از او تبعيت خواهد كرد، و اگر او را درنيابد، در قبـر  

 » !آورد خود به او ايمان مي
اگـر  ! خداونـدا  :نمايد كـه  روايت مي محمدبن سيرين از حذيفه بن يمان رضي اهللا عنه

در كشته شدن عثمان بوده، مرا در آن سهمي نبوده است، و اگـر هـم شـرّي در آن     خيري
خداوند اگر در كشتن او خيـري وجـود   سوگند به ! نمايم وجود داشته من از آن برائت مي

داشته، خير و بركت جامعه را فراخواهد گرفـت و اگـر كشـته شـدن او بـد بـوده، زمينـه        
 ! خونريزي خواهد گرديد

در بسـتر بيمـاري مـرگ قـرار      وقتي حذيفه رضـي اهللا عنـه   :يدگو مي رانيابوعبداهللا ح
  :به همسر حذيفه گفتداشت، يكي از دوستانش در خانة او بود و آهسته چيزي را 

 چيزي شده؟  :حذيفه گفت

                                           
 البخاري في الفضايل و الترمذي في المناقب هروا -1
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 ! خير است :گفتند
 ! كنيد؟ كدام خير است كه شما از من پنهان مي :گفت

 ! اند نيدهحضرت عثمان را به شهادت رسا :مرد گفت
تو خـود  ! خداوندا! ما از آن خداونديم و به سوي او باز خواهيم گشت« :حذيفه گفت

ام، اگر در كشتن او خيري هسـت، از آن كسـاني    نه دستي نداشتهداني كه من در اين فت مي
خواهم و اگـر كشـتن او بـد و     اند، و من چيزي را از آن نمي است كه در آن حضور داشته

و مـرا از آن سـهمي   ! انـد  باز از آن كساني است كـه درآن دسـت داشـته    ناروا بوده است،
اند، خداوند را سپاسگزارم كه فتنـه از مـا دور    امروز دلها دگرگون شده! اي عثمان! نيست

 » !هاي احمق در آن پيشگام شدند ماند، آدم

 اسباب همكاري برخي از مسلمانان با باند عبداهللا بن سبأ 

در مورد علت همكاري و همراهي  :يندگو مي بن ثابت بن سعيد بن سعيد و عبداهللا يحيي
بـا گـروه    –) زرگ شده بـود پسر همسر حضرت عثمان كه در خانه او ب(محمدبن حذيفه 

 . بن مسيب سؤال كرد سبأيه از سعيد
او يتيم بود و در خانه حضرت عثمان بزرگ شـد، زيـرا حضـرت عثمـان      :سعيد گفت

يه خويش بود و همـه مخـارج زنـدگي آنـان را بـر عهـده       سرپرست ايتام خانواده و عشر
ه از او خواست داشت، وقتي حضرت عثمان به مقام خالفت برگزيده شد، محمدبن حذيف

 !او را به مقامي بگمارد
داشتي آن را  اگر تو توانايي و شايستگي كاري را مي! پسرم :حضرت عثمان به او گفت

 ؟ !اي ايستگي را پيدا نكردهسپردم، اما هنوز اين اهليت و ش به تو مي
در اين صورت به من اجازه بده دنبال كاري بروم و خود مخارج زندگي  :محمد گفت

 ! را تأمين كنم خويش
 !ي برويتوان مي هر كجا كه دوست داري آزادي :حضرت عثمان گفت
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حضرت عثمان همه امكانات و پول الزم را از اموال شخصي خود در اختيار محمدبن 
اشت و او در حالي كه از حضرت عثمان به خاطر اينكـه او را در مقـامي قـرار    حذيفه گذ

نداده بود، بسيار دلخور بود راه مصر را در پيش گرفت، آنجا بود كه اتباع عبداهللا بن سباي 
يهودي با اطالع از آنچه كه ميان او و عثمان گذشته بود، خود را به او نزديك نمـوده و او  

 » !دعوت نمودندرا به همكاري با خود 
از سعيدبن مسيب در مورد مخالفت عمار بن ياسر با حضرت عثمـان و در حـالي    -9

 سؤال كردند؟  –تحت تأثير سبأيان قرار گرفته بود  -كه او سبأي نبود، 
ميان عمار بن ياسر و عباس بن عتبه نزاعي روي داد و يكديگر  :سعيدبن مسيب گفت

دادند، حضرت عثمان بر اساس موازين شـرعي دسـتور    قرار» قذف«را مورد اتهام نارواي 
تالف و نـزاع ميـان   را صادر نمود و همين موضوع سبب ايجاد اخها  آن مجازات هر دوي

بن عتبه گرديد و سبب دلخوري عمار از حضرت عثمان نيز  خانوادة عمار و خانوادة عباس
Pشده بود

)
63F

1(
P ! 

بكـر از   سباب حمايـت محمـدبن ابـي   مبشّر از سالم بن عبداهللا بن عمر در مورد ا -10
 . سبأيان در برابر حضرت عثمان سؤال كرد

 . ورزي عامل اصلي آن بود توزي و طمع كينه :سالم گفت
 ! ورزي بود؟ توزي و طمع بكر دچار كينه چرا محمدبن ابي :مبشّر گفت
اي  بكر به خاطر منزلت پدرش حضرت ابوبكر، از منزلت ويژه محمدبن ابي :سالم گفت

 ! و دچار غرور و خودسري نموده بودنداي او را فريب داده  خوردار بود، اما عدهبر
او كار خالفي را مرتكب گرديد و حضرت عثمان او را مورد بازخواست قرار داد و به 
خوردن شالق محكوم شد، حضرت عثمان حاضر نشد حكم الهي را در مورد او به اجـرا  

 !نگذارد
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در دل او شد و در مقابل حضـرت عثمـان موضـعگيري    اين قضيه باعث ايجاد كينه و 
Pبردند نمود، حضرت عايشه او را مذمم يعني مذموم نام مي

)
64F

1(
P ! 

اهللا مطـرح نمـوده و    اين سخنان را با پرسشي كه مورخ بزرگ امام ابن كثير رحمه -11
 . دهيم اي كه به آن داده، خاتمه مي هاي سنجيده پاسخ
حالي كه جمع زيادي از بزرگـان اصـحاب در مدينـه     در :اگر كسي بگويد :يدگو مي او

بودند، چگونه بود كه از حضرت عثمان حمايت نكردند تا سرانجام سبأيان شورشي او را 
 ! به قتل رسانيدند؟

  :پاسخ داد توان مي به اين پرسش از چند جهت
كردند كه خوارج باند عبـداهللا بـن سـباي يهـودي،      هيچ يك از اصحاب فكر نمي :يكم

زيرا آنان در مورد كشتن او چيـزي  ! انجامد رشان در نهايت به كشتن حضرت عثمان ميكا
 ! بر زبان نياورده و حتي بسياري از آنان در آغاز اساساً در انديشة كشتن او نبودند

بن حكم را به  يا استعفا بدهد، يا مروان :آنان ابتدا او را بر سر يك سه راهي قرار دادند
 !يا او را خواهند كشت! ايشان تحويل بدهد

داده، يـا  ها  آن بسياري از اصحاب انتظار داشتند كه حضرت عثمان يا مروان را تحويل
 . و بدين ترتيب آن بحران را پشت سر بگذارد! خود از مقام خالفت استعفا بدهد

كردند كه كار به كشـته   اصحاب رسول خدا فكر نمي :مچنان كه گفته شده –در واقع 
ن بيانجامد و آن گروه ياغي تا به آن حد جرأت پيدا كننـد كـه خليفـه    شدن حضرت عثما

 !مسلمانان را از پاي درآوردند
از حضرت عثمان دفاع كرده و در برابر  اصحاب رسول خدا صلي اهللا عليه و سلم :دوم

در نهايـت بـه شـهادت    هـا   آن گر به سختي ايستادگي نموده و تعـدادي از مهاجمان آشوب
 ! رسيدند
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ي سير حوادث شكل ديگري پيدا كرد، حضرت عثمان به فرزندان اصحاب كـه  اما وقت
براي محافظت از او در منزلش مستقر شده بودند، دستور داد به هيچوجه دست به اسلحه 

هاي خويش بازگردند، آنان عليـرغم ميـل    نبرند و آنان را به سختي سوگند داد كه به خانه
ر حضرت عثمان را اطاعت كردند، زيـرا اجـراي   باطني به دفاع و از روي نارضايتي دستو

 ! دانستند شمردند و مخالفت با او را معصيت مي امر امير و خليفه را عبادت مي
ينـه  سركردگان و طراحان توطئه براي خـود وقـت مناسـبي را بـراي اشـغال مد      :سوم

تنهـا  انتخاب كرده بودند، زيرا در آن وقت از سال بسياري از اهل مدينه بـه حـج رفتـه و    
 . ستند شمشير به دست بگيرند، در مدينه باقي مانده بودندتوان مي تعداد كمي از كساني كه

خوردة عبداهللا بن سباي يهودي متوجه حركـت سـپاهياني    پس از آنكه شورشيان فريب
از مصر و شام و بصره و كوفه براي حمايت از حضرت عثمان شـدند، و زمـان بازگشـت    

اصلي خود را كه كشـتن حضـرت عثمـان بـود بـه جلـو        حجاج را نزديك ديدند، هدف
 ! كار را يكسره كنندها  آن تا قبل از رسيدن! انداختند

تعداد شورشيان در مقايسه با مردم مدينه بسيار بود، آنان سه هزار نفر بودند، و  :چهارم
ه خاطر آنكه مجاهدين مسلمان اهـل مدينـه در مرزهـاي مختلـف مشـغول پاسـداري و       ب

 . در مدينه وجود نداشتها  آن با دشمنان بودند، افراد كافي براي رويارويي بارويارويي 
از طرف ديگر بسياري از اصحاب خود را از درگير شدن با بحران كنـار كشـيده و در   

آمد، براي محافظت از جـان خـود    هاي خويش ماندند، هر كس هم كه به مسجد مي خانه
 . آورد شمشيرش را به همراه مي

استند، شورشـيان را  خو مي گر آن عده از بزرگان اصحاب كه در مدينه بودند،چنانچه ا
 ! آمدند از اطراف خانة حضرت عثمان دور كنند از عهدة آن برنمي

فرزنـدان جـوان    از طرفي بزرگاني مانند حضرت علي و طلحه و زبير رضي اهللا عـنهم 
آنان به بهتـرين صـورت    خود را براي دفاع از حضرت عثمان به منزل او فرستاده بودند و

به مسئوليت خويش عمل كردند و با خوارج شورشي به رويارويي پرداختند، تنهـا زمـاني   
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دست برداشتند كه حضرت عثمان از ايشان خواست شمشيرهايشان را در ها  آن از مقابله با
 ! هاي خويش بازگردند م كرده، و به خانهنيا

حضرت علي و طلحـه   :از اصحاب مانند نمايند كه بعضي اين ادعا كه برخي مطرح مي
و زبير، حضرت عثمان را تنها گذاشتند و به كشته شدن او راضي بودنـد، ادعـاي دروغ و   

 !باطلي بيش نيست
رضايت هيچ يك از اصحاب به كشته شدن حضرت عثمان نه اينكه صـحت نـدارد، بلكـه    

 ! نفرين قرار دادند همة اصحاب از آن به شدت ناراضي بوده و قاتلين او را مورد لعن و
كاش حضرت عثمان از مقـام خالفـت    :كه كرد مي اما كساني همچون عمار ياسر آرزو

 ! داد استعفا مي
خداوند شهيد بزرگوار حضرت عثمان و همه اصحاب رسول خدا را مورد رحمـت و  

Pمشمول رضايت خود فرمايد

)
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P. 

 

                                           
، )راشـدين  تحقيق و تحليلي كارشناسانه از رويدادهاي عصـر خلفـاي  (خلفاي راشدين از خالفت تا شهادت : منبع -1

 .دكتر صالح عبدالفتاح الخالدي :تأليف



 
 

 رويدادهاي پيش از جنگ جمل

هاي بعـد از   هاي ديگري گشت و بر فتنه سبب ايجاد فتنهفتنه قتل عثمان رضي اهللا عنه 
آسايش : در ايجاد فتنه قتل عثمان عوامل زيادي نقش داشت، از جمله. انداخت خود سايه 

و ثروتمندي مردم و تأثير آن در جامعه، طبيعت تحول اجتماعي در زمان ايشان، روي كار 
ه، تعصب جـاهلي، توقـف مسـير    آمدن عثمان بعد از عمر، خروج بزرگان صحابه از مدين

فتوحات، ورع و پرهيزگاري جاهالنه برخي از افراد، بلند پروازي عدهاي از افراد، دسيسه 
چيني كينه جويان و مغرضان، ترسيم يك نقشه قوي براي نسبت دادن عيب و نقصهايي به 

ـ   عثمان، بكارگيري وسائل و شيوه ن هاي مختلف براي تحريك مردم، نقش مؤثر عبـداهللا ب

عثمـان بـن    ةتيسير الكريم المنان فـي سـير  «تفصيل اين مطالب در كتاب . سبأ در اين فتنه
Pتأليف اينجانب آمده است» عفان

)
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P.    به خاطر سياست و روش نيكوي عثمـان، جايگـاه او

در نزد رسول خدا، وجود احاديث فـراوان در سـتايش از وي و ازدواج وي بـا دو دختـر     
. مردم به او عالقه زيادي داشـتند » ذي النورين«شدن وي به رسول خدا و در نتيجه ملقب 

بود كه مژده بهشت بـه آنـان    -عشره مبشره -او از آن دسته از صحابه بزرگوار رسول خدا
 در زمان حيات خود از جانب برخي از آشوبگران مورد ظلم قرار گرفـت و . داده شده بود

لب آيد، لكن از ترس اينكه اولين فردي ست كه شر آن افراد را كم كند و بر آنان غاتوان مي
سياسـت وي در برخـورد   . ريزد از اين كار امتناع ورزيـد  باشد كه خون امت محمد را مي

بافتنه، بر اساس بردباري و تأني و عدالت و خويشتنداري بود و صحابه را نيز از جنگ بـا  
به همـين دليـل   . آن آشوبگران منع كرد و دوست داشت كه خود را فداي مسلمانان نمايد

هـاي بعـد از    هاي زيادي شد و فتنه كشته شدن او بر فتنه  كشته شدن وي سبب ايجاد فتنه
كشته شدن وي براي مسلمانان بسيار گران آمد، به همين دليل به خاطر . انداخت خود سايه

                                           
 .340-311عثمان بن عفان، صالبي، ص: نك -1
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دچار شكاف گشت و بعد از شهادت او مـردم بـه     وقوع اين رويداد بزرگ جامعه اسالمي
چيزي كه بر جايگاه واال و برائت عثمان از اتهامات انتسابي به او . تقسيم شدندچند دسته 

همه صحابه بر برائت و . هاي صحابه در قبال كشته شدن وي است افزايد، موضع گيري مي
بي گناهي و انتقام خون او اتفاق نظر داشتند، اما اين مواضع از حيث كيفيت با هم تفاوت 

 .ء اهللا خواهد آمداين موضوع إن شا. داشتند
 



 
 

 :نخست
 تأثير سبئيه در ايجاد فتنه

 سبئيه، حقيقت يا خيال -1

 حقيقت عبداهللا بن سبأ
قدما بر وجود شخصي به نام عبداهللا بن سبأ اتفاق نظر دارنـد و كسـي در ايـن مـورد     

باشـند بـا ايـن     مخالفت نكرده است و تنها عدهاي از معاصران كه بيشتر آنـان شـيعه مـي   
انـد، بـا ايـن اسـتدالل سـاخته و پرداختـه ذهـن سـيف بـن عمـر            لفت كردهموضوع مخا

است، زيرا برخي از علماي علم رجال، او را در بحث روايت حديث مـورد انتقـاد    تميمي
دانند، زيرا ابن عسـاكر روايـات زيـادي را     اما علما او را در اخبار حجت مي .اند قرار داده

و در ميـان راويـان آن   انـد   داهللا بـن سـبأ پرداختـه   به ذكر احوال عبـ ها  آن نقل كرده كه در
را صـحيح  هـا   آن خورد و البـاني سـند برخـي از    روايات، نام سيف بن عمر به چشم نمي

Pدانسته است

)
67F

1(
P .غير از روايات بي شماري است كه در كتب فرق يا رجال و يا ها  اين البته

و چه ) معاصرين(از نزديك حديثي شيعه در مورد عبداهللا بن سبأ آمده است و نام عمر چه
اولين باري كـه آنـان شـروع بـه تشـكيك در مـورد       . وجود نداردها  آن در) قدما(از دور 

Pشخصيت عبداهللا بن سبأ

)
68F

2(
P       و وجود او كردند در تالشي از جانـب آنـان بـود كـه از يـك

جهت براي نفي نقش عنصر كينه جوي يهـودي در ايجـاد فتنـه در ميـان مسـلمانان و از      
براي متوجه ساختن انگشت اتهام به سوي صحابه رسول خداع و معرفي آنان  جهت ديگر

برخي . به عنوان اسباب فتنه و جهت از بين بردن سيماي تابناك آنان در نزد مسلمانان بود
باشند جهت نيل به هدف اصـلي خـود، يعنـي     شيعه رافضي ميها  آن از معاصران كه همه

                                           
 .در اين كتاب نويسنده طرقي را كه الباني ذكر كرده است بيان كرده است. دعاوي اإلنقاذ للتأريخ اإلسالمي، عوده -1

 .نة في صدر اإلسالم، عودة؛ عبداهللا بن سبأ و أثره في أحداث الفت1/284تحقيق مواقف الصحابة -2
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كه مورد اتفـاق   -مذهب خود از مؤسس حقيقي آنتالش مذبوحانه آنان براي تبرئه اصل 
الزم به ذكر اسـت كـه آن دسـته از كسـاني كـه از      . بود -قدما و از جمله از شيعيان است
از جمله  اند، و منكر شخصي به نام عبداهللا بن سبأ شدهاند  جمله اهل سنت به حساب آمده

 ببينيـد كـه  . باشـند  كساني هستند كه تحت متأثر و دانش آموخته محضر خاورشناسان مـي 
حال آنكه در كتب تـاريخي و فـرق پـر از    ! اينان از بي حيائي و ناداني به كجا رسيده اند؟

. اند و اخبار او به همه جا رسيده اسـت  ذكر حال او بوده و راويان كارهاي او را ذكر كرده
مؤرخان و محدثان و نويسندگان در باب فرق و ملل و نحل، طبقـات، ادب و انسـاب بـر    
وجود شخصيت عبداهللا بن سبأ، يعني كسي كه در پشت پرده حوادث فتنـه قـرار داشـت،    

نقش ابن سبأ در اين وقائع تنها در تـاريخ طبـري و مسـتند بـه روايـات      . اتفاق نظر دارند
باشد، بلكه شامل اخباري اسـت كـه در روايـات متقـدمان و در      نمي سيف بن عمر تميمي

و آراء فرق و مذاهب آن دوران را ذكر  ع تاريخ اسالمييي كه حوادث و وقائها كتاب خالل
در اين اسـت   ها كتاب اما ويژگي كتاب تاريخ طبري نسبت به سائر. اند پراكنده است كرده

به همين دليل شك كردن نسـبت  . باشد كه حاوي تفصيل و نكات بيشتري در مورد او مي
اينكه اخبار مربوط به عبداهللا  بهاين وقائع بدون داشتن سند و دليل و به صرف استدالل  به

بن سبأ فقط از طريق سيف بن عمر روايت شده است و حتـي بعـد از اينكـه در روايـات     
به معني از بين بردن  اند، صحيحي نام او ثبت شده كه از طريق سيف بن عمر روايت نشده

جعلـي  و ابطال همه آن اخبار و نسبت دادن ناداني و كم خردي به آن مخبـران و علمـا و   
از كي تا حاال چنين بوده كه روشمند بودن به معني انـواعي  . دانستن حقائق تاريخي است

از استنتاج عقلي محض و مخالفت با نصوص و روايات منسجم و متحد المضمون است؟ 
و آيا روشمند بودن تحقيق به معني روي گرداني از منابع فراوان متقدم و متـأخري اسـت   

Pاند؟ واقعي به اثبات رسانده بأ شخصيتيكه براي ابن س

)
69F

1(
P  

                                           
 .1/70دعاوي اإلنقاذ للتاريخ اإلسالمي، عودة، تحقيق مواقف الصحابة -1
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بـه مـوارد    توان مي در كتب اهل سنت نام عبداهللا سبأ زياد وارد شده است كه از جمله
 :زير اشاره كرد

Pأعشي همدان

)
70F

1(
P )در شعري كه در هجو مختار بن أبوعبيد ثقفي و يـاران او از  ) ه 83م

ف كوفـه بـه بصـره گريختـه     اين خاطر كه همراه با اشرا اهالي كوفه سروده است، او را به
 :يدگو مي مورد هجو قرار داده و نام سبئيه را در شعر خود آورده و

Pا شرطة الکفر عارفيبکم  ية وأنيکم أنکم سبئيشهدت عل

)
71F

2( 
اي ياران كفر، من شما را به خوبي . دهم كه سبئي هستيد من عليه شما گواهي مي(
 ).شناسم مي

Pمفيد كـذب عبـداهللا بـن سـبأ اسـت      روايتي وجود دارد كه) ه 103م(از شعبي

)
72F

3(
P .  ابـن

Pحبيب

)
73F

4(
P )در مورد ابن سبأ سخن گفته و او را از اهالي حبشه دانسـته اسـت  ) ه 245مP

)
74F

5(
P .

خبري را روايت كرده مبني بـر  » مةاإلستقا«در كتاب ) ه 253م(ابوعاصم، خُشيش بن أصرم
Pاينكه علي بن أبي طالب تعدادي از پيروان ابن سبأ را سوزانده است

)
75F

6(
P . جـاحظP

)
76F

7(
P )255م 

Pآيد كه به عبداهللا بن سبأ اشاره كرده است از اولين افرادي به حساب مي) ه

)
77F

8(
P  لكن چنـان ،

ترين روايت در مورد ابـن سـبأ    كه دكتر جواد علي روايت كرده است، روايت وي قديمي

                                           
 .عبدالرحمن بن حارث همداني، معروف به أعشي همدان -1

 .148ديوان أعشي همدان، ص -2

 .9/331تاريخ دمشق، ابن عساكر -3

 .2/277تاريخ بغداد -4

 .308، ابن حبيب، ص؛ المحبر53عبداهللا بن سبأ، عودة، ص -5

 .2/129؛ شذرات الذهب2/551تذكرة الحفاظ -6

 .30/470وفيات األعيان -7

 .3/81البيان و التبيين -8
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Pنيست

)
78F

1(
P .   در مورد اين ماجرا كه علي بن أبي طالب گروهي از زنديقان را سـوزانده اسـت

Pايات صحيحي در كتب صحاح و سنن و مسانيد وجود داردرو

)
79F

2(
P  در مورد » زنديق«و لفظ

 .باشد عبداهللا بن سبأ و پيروان او، لفظي غريب نمي
Pمبدأ و سرمنشأ رافضه، عبداهللا بن سبأ زنديق است: يدگو مي ابن تيميه

)
80F

3(
P. 

Pعبداهللا از غاليان زنادقه و فردي گمراه و گمراهگر بود: يدگو مي ذهبي

)
81F

4(
P. 

عبداهللا بن سبأ از غاليان زنادقه بود و پيرواني دارد كه به آنان سبئيه : يدگو مي ابن حجر
باشـند و علـي در زمـان خالفـت      د و معتقد به الوهيت علي بن أبي طالب ميشو مي گفته

Pخود آنان را سوزاند

)
82F

5(
P. 

ابــن . در كتـب جــرح و تعـديل هــم در مــورد عبـداهللا بــن ســبأ مطـالبي وجــود دارد    
سبئي و از طرفداران عبداهللا بن  -محمد بن سائب إخباري -كلبي: يدگو مي )ه 354م(انحب

علـي از دنيـا نرفتـه اسـت و قبـل از قيامـت بـه دنيـا         : سبأ، يعني كساني بود كه معتقدنـد 
Pاميرالمؤمنين در درون آن قرار دارد: يندگو مي گردد و اگر ابري را مشاهده نمايند برمي

)
83F

6(
P. 

 اين امر تأكيد دارند كه نسبت سبئيه را منسوب به عبداهللا بـن سـبأ  كتب انساب هم بر 
سبئيه غالت رافضه هسـتند و اصـل   . باشند ، يعني كسي كه سبئيه منسوب به او ميكنند مي

Pباشد و فردي يهودي بود كه اظهار اسالم كرد ابن سبأ از يمن مي

)
84F

7(
P. 

                                           
 .8/290تحقيق مواقف الصحابة -1

 .53عبداهللا بن سبأ، عودة، ص -2

 .28/483مجموع الفتاوي -3

 .2/426ميزان اإلعتدال، ذهبي -4

 .3/360لسان الميزان، ابن حجر -5

 .2/253مجروحون من المحدثين، ابوحاتمال -6

 .7/24األنساب -7
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ابن عساكر در تاريخ خـود  سيف بن عمر تنها منبع در مورد اخبار ابن سبأ نيست، زيرا 
 وجود ندارد و ابن سبأ و اخبار او را ثابت و تأكيـد ها  آن رواياتي را آورده كه نام سيف در

Pكنند مي

)
85F

1(
P. 

بر اين باور است كه اصل رافضـه از منافقـان زنادقـه    ) ه 728م(شيخ اإلسالم ابن تيميه
الب دست بـه غلـو زد و   است، زيرا ابن سبأ زنديق را ابداع كرد و در مورد علي بن أبي ط

Pمدعي امامت علي و منصوص بودن امامت علي و عصمت او شد

)
86F

2(
P. 

Pشاطبي

)
87F

3(
P )يد بدعت سبئيه از بدعتهاي اعتقادي و متعلق بوجود خدايي گو مي )ه 790م

Pديگر در كنار خداي متعال است و با بدعتهاي بحثهاي ديگر متفاوت است

)
88F

4(
P. 

ه عبداهللا بن سبأ در زمان علي بـن أبـي   آمده است ك) ه 845م(در كتاب خطط مقريزي
Pگفت طالب در مورد وصيت و رجعت و تناسخ با مردم سخن مي

)
89F

5(
P. 

 :بـه آن مـوارد اشـاره كـرد     توان مي اند از مصادر و منابع شيعي كه ابن سبأ را ذكر كرده
: سعد بـن عبـداهللا بـه مـن روايـت كـرد      : كشي از محمد بن قولويه روايت كرده كه گفت

د و محمد بن عيسي از علي بن مهزيار از فضاله بن أيوب أزدي از أبان بـن  يعقوب بن زي
خداوند عبداهللا بـن سـبأ را   : يدگو مي شنيدم كه ابوعبداهللا: اند كه گفت عثمان روايت كرده

لعنت كند، زيرا او در مورد اميرالمؤمنين علي ادعاي پروردگاري نمود، اما به خدا علي بن 
. بنـدد  واي بر كسي كـه بـر مـا دروغ مـي    . بندهاي مطيع خدا بودأبي طالب امير مؤمنان و 

ما در نـزد  . گوييم يند كه ما خود در مورد خود نميگو مي عدهاي در مورد ما چيزهايي را

                                           
 .54؛ عبداهللا بن سبأ، عودة، ص1/298تحقيق مواقف الصحابة -1

 .4/435مجموع الفتاوي، ابن تيميه -2

 .ابراهيم بن موسي، محمد غرناطي -3

 .2/197اإلعتصام -4

 .257-2/256المواعظ و اإلعتبار بذكر الخطط و اآلثار، مقريزي -5
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Pجوييم خدا از اين چيزها تبري مي

)
90F

1(
P .       اين روايـت در نـزد شـيعه از حيـث سـند صـحيح

Pاست

)
91F

2(
P. 
امـا نويسـنده   . ديگري ذكر كـرده اسـت   همين خبر را با سند» الخصال«در كتاب   قمي
ايشان ابن سبأ را به خاطر متهم  از زبان رسول خدا نقل كرده كه» روضات الجنات«كتاب 

Pساختن ايشان به كذب و تزوير و افشاي اسرار و تأويل لعنت كرده است

)
92F

3(
P . دكتر سليمان

ه در مورد عوده در كتاب خود مجموعهاي از نصوص را ذكر كرده كه كتب و روايات شيع
هايي ثبت شـده اسـت كـه بـا وجـود آن       عبداهللا بن سبأ را جمع آورده است و شبيه وثيقه
داليل يا ضعف منابع در مورد اخبـار ابـن    افرادي از متأخرين شيعه كه با استدالل به كمي

آينـد اقنـاع    سبأ در صدد انكار عبداهللا بن سبأ يا ايجـاد شـك در مـورد اخبـار او بـر مـي      
Pسازد مي

)
93F

4(
P. 

به درستي كه شخصيت عبداهللا بن سبأ يك حقيقت تاريخي است كه در منابع متقدم و 
هم چنين بيشتر خاورشناسان چـون  . متأخر شيعي و سني التباسي در مورد آن وجود ندارد

Pيوليوس فلهاوزن

)
94F

5(
Pفان فولتن ،P

)
95F

6(
P وليفي ديالفيـدا ،P

)
96F

7(
P گلـدزيهر ،P

)
97F

8(
P  رينولـد نيكلسـون ،P

)
98F

9(
P  و

                                           
 .1/324جال الكشير -1

 .30عبداهللا بن سبأ الحقيقة المجهولة للشيعة، محمد علي علم، ص -2

 .62عبداهللا بن سبأ، سليمان عودة، ص -3

 .همان -4

 .170الخوارج و الشيعة، يوليوس فلهاوزن، ص -5

 .80السيادة العربية و الشيعة و اإلسرائيليات، ص -6

 .1/321تحقيق مواقف الصحابة -7

 .229و الشريعة اإلسالمية، گلدزيهر، صالعقيدة  -8

 .235تاريخ العرب األدبي في الجاهلية، ص -9
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Pداويد رونلدس

)
99F

1(
P با اين وجود عـدهاي   .اند به عنوان يك شخصيت تاريخي پذيرفته او را

Pاندك از خاورشناسان چون كيتاني و برنارد لوئيس

)
100F

2(
P      نسبت بـه آن شـك دارنـد يـا آن را

Pدانند و فريد لندر مابين نفي و اثبات آن حركت كرده است خرافات مي

)
101F

3(
P . اما بايد دانست

 .دانيم را معتبر نمي كه ما در مورد وقائع تاريخ خود اقوال آنان
يابد كه وجود ابن سـبا   هركس منابع قديم و جديد شيعه و سني را مطالعه نمايد درمي

د و كتـب  شـو  مي مورد تأكيد روايات تاريخي است و در كتب عقيده نام او به وفور يافت
انـد و بسـياري از محققـان و     حديث، رجال، انسـاب، ادب و لغـت نـام او را بيـان كـرده     

رسـد كـه اولـين بـار      بـه نظـر مـي   . انـد  ن جديد بـر ايـن روش حركـت كـرده    پژوهشگرا
خاورشناسان در مورد وجود ابن سبا شك كردند و سپس اكثر معاصران شيعه از اين طرح 

برخـي از  . پشتيباني كردند و حتي برخي از آنان وجود او را به صورت قطعي منكر شدند
مذاقشان خوش آمد و برخي تحت  پژوهشگران عرب معاصر هم ديدگاههاي معاصران به

اين افراد چيزي براي پشتيباني از شك  تأثير نويسندگان معاصر شيعه قرار گرفتند، اما همه
Pانـد  در وادي شك و گمـان و فرضـيه مانـده   و شبهه خود و تقويت آن ندارند و صرفاً 

)
102F

4(
P .
ن براي شناخت منابع و مراجع سني، شيعي و خاورشناسـي كـه در مـورد ابـن سـبا سـخ      

تأليف دكتر محمد أمحـزون و كتـاب   » الفتنةفي  بةتحقيق مواقف الصحا«اند به كتاب  گفته

تأليف دكتر سليمان بـن حمـد   » في صدر اإلسالم الفتنةعبداهللا بن سبأ و أثره في أحداث «
 .العوده مراجعه كنيد

 نقش عبداهللا بن سبأ در تحريك فتنه -2

                                           
 .58عقائد الشيعة، ص -1

 .86أصول اإلسماعيلية، ص -2
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ر نتيجه عوامل تغيير كـه قـبالً ذكـر شـد     در سالهاي پاياني خالفت عثمان بن عفانس د
بر ي از يهوديان بـا بهـره   . پديدار شد هاي اضطراب و آشوب در افق جامعه اسالمي نشانه

گيري از عوامل فتنه و با تظاهر به اسالم و بكارگيري تقيه فرصت را براي ظهور غنيمـت  
همـانطور كـه بـزگ    . يكي از اين افراد، عبداهللا بن سبأ ملقب به ابن سـوداء بـود  . شمردند

نمايي در مورد ابن سبأ جايز نيست، آنچنان كه برخي براي بزرگ نمودن نقش او در فتنـه  
Pاند دست به غلو و افراط زده

)
103F

1(
P     به همان شكل هم ايجاد شك در مـورد او كوچـك نشـان

چه او از بارزترين و  -دادن نقش او در ايجاد فتنه به عنوان يكي از عامالن آن جايز نيست
زيرا در آنجا فضاهايي براي برپايي فتنه وجودداشت كه مقدمات  -عوامل آن بودترين  ممه

آن را فراهم آورد و عوامل ديگري دخيل بود كه آن را ياري رساند و نهايـت چيـزي كـه    
را داشت و از جانب ها  آن ابن سبأ انجام داد بيان ديدگاهها و اعتقاداتي بود كه وي ادعاي

ده و ساخته حـس يهوديـت مغـرض وي بـود و همـين حـس وي را       را درآورها  آن خود
را تـرويج دهـد و آن هـدف    هـا   آن واداشت تا به منظور دستيابي به هدف مورد نظر خود

و هـدف قـرار دادن و    مورد نظر وي چيزي نبود جز ايجاد دسيسه در ميان جامعه اسالمي
كاشت بذرهاي اختالف متالشي ساختن اتحاد و يكپارچگي آن و برافروختن آتش فتنه و 

همين امر يكي از جمله عواملي بود كه منجر به قتـل اميـر   . و ناسازگاري در ميان افراد آن
Pدستگي امت شد المؤمنين عثمان بن عفانس و تفرق و چند

)
104F

2(
P .   خالصه كاري كه ابـن سـبأ

كرد اين بود كه مقدمات صحيحي را بيـان نمـود و مبـادي و اصـول فاسـدي را بـر ايـن        
بنا نمود و اين چيزها در ميان افراد ساده لوح افراطي و افـرادي كـه تمـايالت و    مقدمات 

هاي پيچيدهاي استفاده كرد كـه   وي در اين امر از شيوه. گرايشهايي داشتند شيوع پيدا كرد
براي طرفداران او مبهم و پنهان بود و آنان گرد وي جمع شدند، از جملـه بنـا بـه ادعـاي     
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عيسـي   كننـد  مي باعث تعجب است كه افرادي ادعا: زد و گفتخود دست به تأويل قرآن 
 كنـد، حـال آنكـه خـداي متعـال      گردد، اما رجوع محمد را تكذيب مي در آخرالزمان برمي

 :يدفرما مي

﴿                  ﴾ ]85: القصص[  

و واجب گردانده است، تو را بـه محـلّ بازگشـت    قرآن را بر ت) تبليغ(همان كسي كه «
 .»گرداند برمي) قيامت(بزرگ 

Pاز عيسي استتر  بنابراين محمد نسبت به رجوع مستحق

)
105F

1(
P .    همچنين بـه قيـاس فاسـد

: متوسل شد و مدعي وصيت رسول خدا در مورد خالفت علي رضي اهللا عنه شد و گفـت 
و علـي وصـي و   انـد   جانشين داشـته هر پيامبري كه وجود داشته هر يك از آنان وصي و 

Pمحمد خاتم األنبياء و علـي خـاتم األوصـياء اسـت    : سپس گفت. جانشين محمد است

)
106F

2(
P .

وقتي كه پيروان وي اين موضوع را پذيرفتند، وي به سراغ اجراي نقشه خود، يعني خروج 
ار عليه عثمان بن عفان خليفه مسلمانان رفت و اين فكر وي موافق ميل برخي از مردم قـر 

از كسـي كـه وصـيت رسـول خـدا را      تـر   ظالم: وي براي اين منظور به آنان گفت. گرفت
نپذيرفته و بر وصي رسول خدا ظلم كرده و امر حكومت بر امت را بدست گرفتـه اسـت،   

عثمان خالفت را بـه نـاحق بدسـت گرفتـه     : د باشد؟ سپس به آنان گفتتوان مي چه كسي
پس بـراي ايـن كـار بپـا خيزيـد و آن را بـه       . وصي رسول خدا است -علي -است و اين

حركت درآوريد و اين كار را با طعنه زدن به حاكمان خود آغاز كنيـد و اظهـار كنيـد كـه     
قصد امر به معروف و نهي از منكر داريد تا مردم به سوي شما جلب شوند و مردم را بـه  

Pسوي اين كار دعوت كنيد

)
107F

3(
P .ه كرد و به افـراد  وي داعيان خود را در نقاط مختلف پراكند
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خود در شهرها نامه نوشت و آنان هم به سـوي وي نامـه نگـاري كردنـد و مـردم را بـه       
صورت مخفيانه به اعتقاد و ديدگاه خود دعوت نمودند و اظهار امر به معروف و نهـي از  

هايي جعلـي در مـورد عيـب واليـان خـود كردنـد و        منكر نمودند و شروع به نوشتن نامه
نوشتند و اهل هر شهر در مورد كارهاي خـود بـه    هايي را مي هم چنين نامهطرفداران آنان 

هـا را در   نوشـتند و آن افـراد آن نامـه    نامـه مـي   -كه طرفدار آنان بودند -اهالي شهر ديگر
ند و حتي اين كارها را هم به مدينه كشاندند و همه جا را پر كرد مي شهرهاي خود قرائت

اسـتند و هـدف   خو مـي  نـد كرد مـي  غير از آنچه كه اظهار آنان چيزي. از اين اخبار كردند
ما از مصيبتي كه بر سـر  : گفتند دادند و اهالي شهرهاي مختلف مي اصلي خود را بروز نمي

Pباشيم مردم شهرهاي ديگر آمده است در سالمت مي

)
108F

1(
P. 

 وي. شيوهاي را كه ابن سبا در پي گرفته بـود مشـاهده نمـود    توان مي در اين نصوص
ت در نظر مردم ميان دو نفر از بزرگان صحابه دشمني قرار دهد، زيرا يكي از آن اسخو مي

دو يعني علي را چنين نشان داد كه حقش ضايع شـده و ديگـري يعنـي عثمـان را چنـين      
را  -خصوصـاً مـردم كوفـه    -بعد از اين تالش كـرد تـا مـردم   . نشان داد كه غاصب است

بـه  . و نهي از منكر عليه امراي خـود بپاخيزنـد   تشويق نمايد تا آنان به اسم امر به معروف
الزم بـه  . ريدندشـو  مي حادثهاي عليه واليان خودترين  همين خاطر مردم به خاطر كوچك

كه ماده مناسب براي اجراي  كرد مي ذكر است كه وي در اين حمله خود از اعرابي استفاده
ف و نهـي از منكـر بـه    نقشهاش در آنان وجود داشت، چه قراء را از طريق امر بـه معـرو  

سوي خود جلب كرد و اهل طمع را با انتشار شايعاتي مغرضـانه در مـورد عثمـان مـورد     
تشويق قرار داد و مثالً چنين شايعه كرده بود كه عثمان خويشـاوندان خـود را بـر كارهـا     

د گمارده و از بيت المال مسلمانان اموال فراواني را به آنان داده است و قرقگاهها را به خو
اوباش و آشـوبگران را  ها  آن اختصاص داده است و مطاع و تهمتهاي ديگري كه به وسيله

                                           
 .همان -1
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سپس شروع به تشـويق پيـروان خـود كـرد تـا در      . شوراند -كه بي گناه بود -عليه عثمان
هايي اخباري كذب و دردناك و فاجعه بار از شهر خود به ديگر شهرها ارسال نماينـد   نامه

. مه شهرها فكر كردند كه وضعيت به حد بحراني رسـيده اسـت  و بدين ترتيب مردم در ه
 بردند، زيرا با تصديق اين اخبار از جانـب مـردم، آنـان    از اين وضعيت تنها سبئيه سود مي

Pشعله ور گردانند ستند شراره اشوب را در درون جامعه اسالميتوان مي

)
109F

1(
P .  عثمان احسـاس

: ت آبستن شر گشته است، پـس گفـت  د و امشو مي كرده بود كه در شهرها چيزهايي نقل
به خدا قسم آسياب فتنه به دوران افتاده است، پس خوشا آن وقت كـه عثمـان در حـالي    

Pمرده باشد كه آن را به حركت درنياورده باشد

)
110F

2(
P. 

وي در آنجـا  . داد و كارهايش را سر و سامان مي كرد مي جايي كه ابن سبا در آن تغذيه
عثمان كـرد و جهـت ايجـاد فتنـه و آشـوب مـردم را        شروع به تنظيم حمالت خود عليه

تا با ادعاي اينكه عثمان خالفت را به ناحق گرفته است و بر وصي رسـول   كرد مي تشويق
Pخدا يعني علي حمله برده است به مدينه بروند

)
111F

3(
P .هايي جعلي كه ادعـا  وي آنان را با نامه 

د و چون اين افـراد بـه مدينـه    از جانب بزرگان صحابه آمده است آنان را فريب دا كرد مي
آمدند و با بزرگان صحابه ديدار كردند، نديدند كه آن بزرگان ايشان را بر چيـزي تشـويق   

هايي كه به در تشويق مردم عليه عثمان به آنان منسـوب شـده    نمايند و آن صحابه از نامه
Pبود تبري جستند

)
112F

4(
P حتي در مورد شمارد و  و دريافتند كه عثمان حقوق افراد را محترم مي

اتهاماتي كه به وي منسوب شده بود با آنان بحث و مناظره كرد و اتهامات آنان را رد كرد 
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و درستي اعمالش را براي آنان تبيين كرد و حتي يكي از رهبران آن مخالفان، يعني مالـك  
Pايد شايد او و شما فريب خورده: اشتر نخعي گفت

)
113F

1(
P. 

و بذرهاي اختالف و  كرد مي مصر فتنه را تحريكذهبي معتقد است عبداهللا بن سبا در 
دشمني و عداوت بـا فرمانـداران و سـپس اميـر المـؤمنين عثمـان بـن عفـان را پراكنـده          

Pساخت مي

)
114F

2(
P .داد، بلكه كار وي در ضـمن يـك    اما ابن سبا اين كار را به تنهايي انجام نمي

سيج اعراب و قاريان و هاي نيرنگ، حيله، فريب و ب شبكه دسيسه گر و اختاپوسي از شيوه
كند كه سبب شوريدن گروههاي مردم عليه عثمان، ظهور  ابن كثير روايت مي. غير آنان بود

ابن سبا و رفتن وي به مصر و اين امر بود كه وي سخني را كه خـود درآورده بـود ميـان    
Pمردم منتشر ساخت و بسياري از مردم مصر فريفته آن سخنان وي شدند

)
115F

3(
P. 

ي مشهور سلف و خلف اتفاق نظر دارند كه ابن سبا عقائد و افكـار و  مؤرخان و علما
هايي پليد را در ميان مردم منتشر ساخت تا مسلمانان را از دين و اطاعت از امامشان  نقشه

عدهاي اوباش گـرد وي جمـع شـدند كـه     . برگرداند و ميان آنان تفرقه و اختالف بيندازد
يكي از عوامل فتنهاي بودند كه به قتل عثمـان   د كههمين افراد طائفه سبئيه را تشكيل دادن

بن عفان منتهي شد و به خاطر كشته شدن وي در اين فتنـه، جنگهـاي جمـل و صـفين و     
آيـد سـازماندهي دقيـق آن     هاي سبئيه بر مـي  چيزي كه از نقشه. مواردي ديگر روي دادند

شـده بـود، چهـاين     است، زيرا در توجيه تبليغات و نشر افكار آن بسيار با مهـارت عمـل  
حركت امر تبليغات را تحت تسلط خود داشت و ميان اوباش و افراد جنجال برانگيز تأثير 

هايي براي آن در بصره و كوفه و مصر با استفاده از تعصبات  همچنين در ايجاد شعبه. نهاد
قبيلهاي بسيار فعال عمل نمود و توانست نقاط اعتـراض و شـكايت اعـراب و بنـدگان و     
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تحريـك   شـد  مـي  هـاي آنـان ناميـده    را كه نقاط حساس در زندگي آنان و خواسته موالي
Pنمايد

)
116F

1(
P. 

 

                                           
 .1/339بةتحقيق مواقف الصحا -1





 
 

 :دوم
  اختالف نظر صحابه در مورد شيوه قصاص قاتالن عثمان

منشأ اختالفي كه ميان اميرالمؤمنين علي از يك طرف و ميان طلحه و زبير و عائشه از 
ن نبود كـه آنـان در مـورد خالفـت و     طرف ديگر و سپس ميان علي و معاويه روي داد اي

امامت و برحق بودن علي در خالفت و واليت بر مسلمانان اشكال و ايراد داشـته باشـند،   
 .بلكه همه در مورد بر حق بودن وي اتفاق نظر و اجماع داشتند

معاويه هيچ گاه فضل و استحقاق علي براي خالفت را انكار نكرد، : يدگو مي ابن حزم
حكم رساند كه بايد قصاص قاتالن عثمـان بـر بيعـت مقـدم     به اين  او را بلكه اجتهاد وي

زيـرا خويشـاوند وي   (دانسـت  مـي تر  گردد و خود را در مورد خونخواهي عثمان مستحق
)117F1(P)بود

P. 
معاويه مدعي خالفت نبود و وقتي كه بـا علـي جنگيـد بـه عنـوان      : يدگو مي ابن تيميه

در جنگ شركت نكرد و او نه مستحق خالفت خليفه با وي بيعت نشد و به عنوان خليفه 
 دانستند و اگر كسي در اين مـورد از وي سـوال   بود و مردم هم او را مستحق خالفت نمي

خواستند ابتدا وارد جنگ با  نمود و معاويه و افراد وي نمي موضوع اقرار ميبه اين  كرد مي
Pعلي و افراد وي بشوند و اين كار را هم نكردند

)
118F

2(
P .با اين وجود همـه  : يدگو مي هم چنين

گروهها اقرار داشتند كه معاويه براي بدست گرفتن خالفت در حد علي نيست و با وجود 
د، زيـرا فضـل و سـابقه و علـم و دينـداري و      شـو  نمي امكان خليفه شدن علي، او خليفه
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شجاعت و سائر فضائل علي نزد آنان، به مانند فضائل ديگر برادرانش يعني ابوبكر و عمر 
Pعثمان، روشن و معلوم بودو 

)
119F

1(
P. 

به درستي كه منشأ اختالف اشكال و ايراد در مورد خالفت اميرالمـؤمينن علـي رضـي    
اهللا عنه نبود، بلكه اختالف آنان در مـورد قصـاص قـاتالن عثمـان رضـي اهللا عنـه بـود و        
اختالف آنان در مورد اصل مسأله قصاص هم نبود، بلكه در مورد روش حـل ايـن قضـيه    

زيرا امير المؤمنين علي با اصل مسأله قصاص شدن قاتالن موافق بود، اما معتقد بـود  بود، 
گردند بـه   كه قصاص اين افراد تا زماني كه اوضاع مستقر و آرام شده و مردم يكپارچه مي

Pتأخير بيفتد

)
120F

2(
P .بدان كه سبب آن جنگها اين بود كه مسـائل مشـتبه و   : يدگو مي امام نووي

به خاطر شدت پيچيدگي قضايا، اجتهادات آنان نتايج مختلفي در پـي  پيچيده گشته بود و 
حكم منجر شد كه حـق بـا   به اين  عدهاي اجتهادشان: داشت و به سه دسته تقسيم شدند

پس بر آنان واجب است كـه وي را  . باشد است و مخالف وي باغي مي -علي -اين طرف
ر علي واجب بود و همين كـار را  نصرت دهند و بنا به اعتقادي كه داشتند جنگ با باغي ب
باشد حالل نيست كه در مسـاعدت   هم انجام دادند و براي كسي كه داراي اين ويژگي مي

عـدهاي عكـس   . امام عادل در جنگ با كساني كه به اعتقاد آنان باغي بودند، تأخير بورزد
يگر است و نتيجه رسيده بودند كه حق با طرف دبه اين  اين ديدگاه را داشتند و با اجتهاد

دسته . باشد مساعدت وي بر آنان واجب است و جنگ با باغيان عليه او بر آنان واجب مي
سوم اين مسأله بر آنان مشتبه و پيچيده شد و دچار تحير گشتند و نتوانسـتند يكـي از دو   

ايـن كنـاره   . به همين دليل از هر دو گروه كنـاره گرفتنـد  . گروه را بر ديگري ترجيح دهند
آنان واجب بود، زيرا اقدام به قتل مسلمان وقتي حالل است كه براي فرد واضح گيري بر 

گردد كه استحقاق اين كار را دارد و اگر راجح بودن و بر حق بودن يكي از اين دو گـروه  
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، تأخير در ياري رساني به آن دسته در جنـگ بـا باغيـان عليـه او     شد مي براي آنان روشن
Pبراي آنان جايز نبود

)
121F

1(
P. 

 

                                           
 .15/149شرح النووي علي صحيح مسلم -1





 
 

 :ومس
  ديدگاه خونخواهان عثمان چون طلحه، زبير، عائشه و معاويه

 االمؤمنين عائشه رضي اهللا عنهام  ديدگاه -الف

وقتي كه عائشه در راه بازگشت از مكه به مدينه بود خبر كشـته شـدن عثمـان بـه وي     
پس به مكه برگشت و داخل مسجد الحرام شد و به سوي حجر اسماعيل رفـت و  . رسيد

اي مـردم، اوبـاش و   : جـاي گرفـت و مـردم گـرد وي جمـع شـدند و او گفـت       در آنجا 
 خردهـاي كـه  . آشوبگران شهرها و اعراب باديه نشين و بردگان اهل مدينه اجتماع كردند

گرفتند كتك زدن بود و بكار گرفتن جوانـان   مي -عثمان -اين افراد آشوبگر بر اين مقتول
هـا   ايـن  .د و بعضي جاها كـه قـرق كـرده بـود    ان گرفته كه از پيش مردم مسن را به كار مي

پـس  . به مصلحت نبودها  آن اموري بود كه قبل از وي نيز انجام شده بود و چيزي غير از
وي قول آنان را پذيرفت و به خاطر اصالحشان دست از آن موارد كشـيد و چـون ديگـر    

از گفتارشـان  اي نيافتند به جنبش آمدند و تعـدي آغـاز كردنـد و كردارشـان      عذر و بهانه
دوري گرفت و خون فردي بيگناه را ريختند و حرمت سرزمين حرام را زير پا گذاشتند و 

به خدا قسم يـك انگشـت   . مالي حرام را بهيغما بردند و حرمت ماه حرام را نگاه نداشتند
ا بايد شما فراهم آييد تا مردم اين قـوم ر . ارزد اندازه پر زمين از امثال آن افراد مي عثمان به

به خدا قسم اگر چيزهايي كه به دستاويز آن بر عثمان تاختنـد گنـاه   . برانند و پراكنده كنند
 د و چنان كه جامه از چرك پاكشو مي بود از آن پاك شد چنان كه طال از ناخالصيها پاك

)P)122F1دشو مي د كه وي را پاك كردند چنان كه جامه با آب پاكشو مي
P .  در روايتي ديگر آمـده

نـزد وي   -امير مكـه  -ي كه عائشه به مكه برگشت، عبداهللا بن عامر حضرمياست كه زمان
المؤمنين چه چيزي شما را بـه مكـه برگردانـده اسـت؟ عائشـه      ام  اي: آمد و به وي گفت

                                           
 .474-5/473تاريخ طبري -1



 جنگ جمل   148
 

ايـن   علت برگشتن من اين است كه عثمان مظلومانه كشته شده است و تا وقتي كه: گفت
پـس تقـاص خـون عثمـان را     . يابد ان نمياوباش عهده دار امور باشند، اوضاع سر و سام

Pدرخواست كنيد و اسالم را عزيز داريد

)
123F

1(
P. 

با نصوص صريح و صحيح روايت شده كه عائشه عثمان را مـورد سـتايش و تمجيـد    
قرار داده و قاتالن او را لعنت كرده است و در مورد فضائل او احاديثي را از رسـول خـدا   

 نت رحمان يشكرية از مادرش روايـت اسـت كـه   از جمله از فاطمه ب. روايت نموده است
يكي از فرزندان شما بـه شـما   : يكي از عموهايش وي را نزد عائشه فرستاد و از او پرسيد

اهد در مورد عثمان از شما سوال نمايد، زيرا مردم در مـورد او  خو مي عرض سالم دارد و
ي را كـه خـود   خداوند لعنـت كنـد آن كسـان   : پس عائشه گفت. يندگو مي چيزهاي زيادي

به خدا قسم عثمان نزد رسول خدا نشسته بود و پيامبر پشت خود را به . لعنت كرده است
اي عثمـان  : فرمـود  و پيـامبر مـي   كرد مي من تكيه داده بود و جبرئيل قرآن را به وي وحي

و  دهد كه نـزد خـدا و رسـولش گرامـي     خداوند چنين منزلتي را فقط به كسي مي. بنويس
Pبزرگوار باشد

)
124F

2(
P. 

او را چـون لباسـي كـه    : از مسروق روايت شده كه وقتي عثمان كشته شد عائشه گفت
پاك از آلودگي باشد رها كرديد و سپس آن را به نزديك آورديد تا به سان يك قوچ ذبـح  

اين كار تو بود، تو به مردم نامه نوشـتي و آنـان را امـر    : پس مسروق به وي گفت. نماييد
خير، سوگند به خـدايي كـه مؤمنـان بـه او     : عائشه گفت. ايندكردي كه عليه او خروج نم

اي بـه آنـان    ورزند من تاكنون كه در اينجا هسـتم نامـه   ايمان دارند و كافران به او كفر مي
Pام ننوشته

)
125F

3(
P. 
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ام در مورد دروغ سـبئيون مطـالبي را بيـان     در كتابي كه در مورد عثمان بن عفان نوشته
هايي را به مردم شـهرها نوشـتند و آن را بـه دروغ بـه عائشـه       ام و گفتم كه آنان نامه كرده

رواياتي جعلي با سند بسيار ضعيف روايت شده كه متأسـفانه برخـي از   . منسوب ساختند
اند و اين دروغها را عليه آنان رواج داده و رابطه بين عثمان و  معاصران از آن تبعيت نموده

اين روايـت  . صوير كشيده كه قبالً بيان شدعائشه را متناقض با تمام روايات صحيحي به ت
كاذب بيان گر اين امر هستند كه عائشه مردم را عليه عثمـان شـوراند و بيـان گـر وجـود      

باشند و به عائشه منسوب كرده كه در قتل وي مشـاركت شـبه    اختالف در ميان آن دو مي
اري از عملي داشته است و طبري هم اين روايت مجعول را روايـت كـرده اسـت و بسـي    

 طبـري . دشـو  مـي  حـال در ايـن مـورد مثـالي بيـان     . اند مؤرخان آن را از طبري نقل كرده
علي بن أحمد بن حسن عجلي در نامهاي به من نوشـت كـه حسـين بـن نصـر      : يدگو مي

: و طلحه بن أعلم حنفي به ما روايـت كـرد   ةسيف بن عمر از محمد بن نوير: عطار گفت
ز كساني از علما كه ديده بود روايت كرد كه وقتي عائشه عمر بن سعد از اسد بن عبداهللا ا
 -مكاني در نزديكي مكه و در فاصـله شـش مـايلي آن    -در راه بازگشت به مكه به سرف

. بـه وي رسـيد   -دشو مي كه به مادرش منسوب سلمةعبد بن أبي  -كالبام  رسيد عبد بن
مان بن عفان را به قتل عث: رسي؟ عبد گفت چه شده نگران به نظر مي: عائشه به وي گفت

مردم مدينه : بعد از آن چه كردند؟ عبد گفت: عائشه گفت. رساندند و هشت روز بماندند
. نيك يافت و درباره علي بن أبي طالب همسخن شدند اتفاق كردند و كارشان سرانجامي

به خدا قسم اگر كار خالفت بر يار تو قرار گيـرد اي كـاش آسـمان بـر     : پس عائشه گفت
پـس عائشـه بـه مكـه برگشـت در حـالي كـه        . افتد، مرا بر گردانيد، مرا برگردانيـد زمين 

به خدا قسم عثمان مظلومانه كشته شده است، به خدا قسم من خونخواهي او را : گفت مي
براي چه؟ به خدا قسم اولين كسي كه در مورد : كالب به وي گفتام  پس عبد بن. كنم مي

مـردي   -نعثل: گفتي بودي، و در مورد عثمان مي -ئشهعا -عثمان سخنش را تغيير داد، تو
: عائشه گفـت . را بكشيد كه كافر است -مصري كه ريش زيادي داشت و شبيه عثمان بود
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آنان از او خواستند توبه كند و بعد وي را كشتند و من چيزهايي را گفتم و آنان چيزهايي 
 :به وي گفتكالب ام  پس پسر. را؛ و سخن آخر من بهتر از سخن اول بود
 منک المطراح و يمنک الر ر و يفمنک البداء ومنک الغـ

 إنه قد کفر: وأنت أمـرت بقتل اإلمام وقلــت لنا
آغاز اين كار از جانب تو بود و تغيير از جانب تو شروع شد و باد و بـاران را تـو بـه    (
 ).تو فرمان قتل امام را دادي و به ما گفتي كه او كافر است. انداختي راه

ائشه به مكه برگشت و بر در مسجد الحرام پياده شد و به سوي حجر اسـماعيل  پس ع
عثمان مظلومانه : رفت و خود را پنهان نمود و مردم گرد وي اجتماع كردند و عائشه گفت

Pكنم كشته شده است، به خدا قسم من خونخواهي او را مي

)
126F

1(
P. 

در يـك  . ل شده استچنان كه مالحظه شد اين روايت در تاريخ طبري از دو طريق نق
 -طريق آن نصر بن مزاحم عطار وجود دارد كه در كتب رجال با اين صفات مـورد جـرح  

Pشيعي، منكر، تركوه، جلد: قرار گرفته است -انتقاد

)
127F

2(
P .  در سند طريق دوم هم نام عمر بـن

. سعد وجود دارد كه فرمانده سريهاي بود كه با حسين بـن علـي رضـي اهللا عنـه جنگيـد     
دانند و متهم به جعل بوده و روايات او متروك  احاديث وي را صحيح نميرجال حديث، 

Pاست

)
128F

3(
P .باشد پس اين روايت از هر دو طريق قابل قبول نميP

)
129F

4(
P .  در كتب تاريخي و ادبـي

آورنـد و در پـي    دوام نمي اي وجوددارد كه در مقابل نقد علمي روايات جعلي و ساختگي
Pباشند شه ميالمؤمنين عائام  مشوه و بد جلوه دادن

)
130F

5(
P. 
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ي العقد الفريد، األغاني، تاريخ يعقوبي، تاريخ مسعودي، أنساب ها كتاب رواياتي كه در
ام  يي وارد شده كـه بـه اسـتدالل در مـورد شـأن نقـش سياسـي       ها كتاب األشراف و ديگر

پردازند، مـورد اعتمـاد نيسـتند، زيـرا      المؤمنين عائشه در زمان خالفت عثمان بن عفان مي
رواياتي غير ها  آن ا روايات صحيح بوده و مبتني بر رواياتي واهي هستند و غالبمخالف ب
افرادي مجروح وجود دارند ها  آن باشند، در سند باشند و آنهايي هم كه مسند مي مسند مي

 البتهاين عالوه بر فسادي است كه در صورت مقايسه. دشو نمي كه به روايت آنان استدالل
)P)131F1دشو مي مشاهدهها  آن به واقعيت، در متنتر  و نزديكتر  با روايات صحيحها  آن

P. 
بانوي فاضل و پژوهشگر، اسماء محمد أحمد زياده در تحقيقي سندها و متون رواياتي 

يند مورد بررسي قرار داده گو مي را كه در مورد نقش سياسي عائشه در حوادث فتنه سخن
 و عثمان هستند و در تـاريخ طبـري و  و رواياتي را كه بيانگر اختالف سياسي ميان عائشه 

را بيان داشـته  ها  آن ي ديگر وارد شده است به نقد كشانده و كذب و جعلي بودنها كتاب
روي برگـردانيم، زيـرا از   هـا   آن شايسته ماست كـه از ذكـر همـه   : يدگو مي است و سپس

بـه مـا    هـا  آن ايـن روايـات در طـي    اند، بلكه طرقي كـه  طريقي مورد اعتماد به ما نرسيده
باشند، لكن چون اين روايات در غالـب   رسيدند متهم به تشيع و كذب و رافضي بودن مي

 ما بـه بيـان   ها، آن رند و نيز جهت استدالل بر ساقط بودنخو مي تحقيقات جديد به چشم
باشـند تـا    رواياتي هستند كـه در تـالش مـي    -چنان كه روشن شد -اينها. پرداختيمها  آن

ه در آن روابط ميان عائشه و عثمـان و صـحابه تيـره و متشـنج بـوده      تاريخي را بسازند ك
Pاست، حال آنكه چنين تاريخي اصل و اساس ندارد

)
132F

2(
P. 

اگر فرض را بر اين بگذاريم كه عائشه بـا آن افـراد آشـوبگر در مـورد شـورش عليـه       
عثمان توافق داشته است، در اين صورت انتظار اين است كه عائشه در تالش بـراي ايـن   
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شد كه به نوعي آن افراد آشوبگر را معذور بسازد، اما چنـين چيـزي از وي نقـل نشـده     با
است و اگر هم چيزي از اين روايات در مورد موضع عائشه و صـحابه همـراه او صـحيح    

انـد و   را نخواهيم پذيرفت، زيرا خداوند و رسول او آنان را عـادل خوانـده  ها  آن باشد، ما
اما با ايـن وجـود بـه بحـث در مـورد ايـن       . كند كفايت مي همين براي ابطال اين روايات

باشد تـا بـدين   ها  آن روايات پرداختيم تا تأكيدي بر ابطال اين روايات و استدالل مبتني بر
و تاريخي در يك جا قرار گرفته و همديگر را مورد تأكيد قـرار   صورت ادله ديني و علمي

Pدهند

)
133F

1(
P .اند، از سند درستي برخوردار  منين عائشه شدهالمؤام  به درستي اتهاماتي كه متوجه

 .نبوده و در مقابل ادله عقلي نيز استواري ندارند

 طلحه و زبير رضي اهللا عنهما -ب

طلحه و زبير و صحابه همراه آنان از اميرالمؤمنين علي خواستند تا در اجراي قصـاص  
مـن، مـن نسـبت بـه     اي برادران : وي در جواب آنان گفت. بر قاتالن عثمان تعجيل نمايد

كه بر ما سلطه دارند و ما سـلطهاي بـر آنـان     دانيد ناآگاه نيستم، اما با مردمي آنچه شما مي
انـد و   انـد و برشـوريده   بردگان و اعراب باديه نشين با آنان همراه شـده . نداريم چكار كنم

ـ    . آورند آنان در ميان شمايند و هر چه بخواهند بر سر شما مي راي پس آيـا ديگـر راهـي ب
به خـدا هسـتم، إن   : علي گفت. خير: بينيد؟ آنان گفتند اهيد ميخو مي اجراي آنچه كه شما

ايـن وضـعيت از امـور    . شاء اهللا من هم به همان چيزي معتقـدم كـه شـما بـر آن هسـتيد     
و ايـن قـوم داراي مـددكار و يـاريگراني      -يا اين كار، كار جاهليت است -جاهليت است

، و شيطان هرگاه روشـي پديـد آرد پيـروان آن از جهـان     -دارنديا اينكه ريشه  -باشند مي
عدهاي با : ندشو مي اگر اين موضوع شروع شود مردم در قبال آن سه دسته. معدوم نباشند

ند و عدهاي به مانند شما فكر نخواهند كرد و گروهي بـه هـيچ يـك از    شو مي شما همراه
تا اينكه مردم آرام شـوند و قلبهـا در    صبوري الزم است. كنند نمي اين دو نظر اعتقاد پيدا
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جايگاه خود قرار گيرند و حقها گرفته شود و به من فرصت دهيـد و منتظـر دسـتور مـن     
و آن گـاه   -آيـد  آرام گيريد و بنگريد چه پيش مي: اند در جايي در ترجمه آن گفته -باشيد

Pنزد من آييد

)
134F

1(
P. 

ا مردم در حال خشم و عصبانيت برخي از آنان اين تدبير حكيمانه را درك نكردند، زير
انند اوضاع را به صورت واقعـي درك  تو نمي و حركت از روي عاطفه و احساسات خود،

نمايند تا در نتيجه بتوانند ارزيابي دقيقي داشته باشند و به همـين دليـل در ارزيـابي آنـان     
وظيفهـاي  : به همين دليل گفتند. بينند اوضاع وارونه جلوه كرده و امور محال را ممكن مي

Pانـدازيم  رسانيم و آن را به تـأخير نمـي   را كه برعهده ما است به انجام مي

)
135F

2(
P .   منظـور آنـان

Pدرخواست اقامه حدود بر قاتالن عثمان بود

)
136F

3(
P .پس رغبت . اين سخن به گوش علي رسيد

يافت تا به آنان نشان دهد كه او و آنان در چنين شرايطي نخواهند توانست كاري از پيش 
پـس  . كه سوي مالكان خود برنگردد خونش هـدر اسـت   هر غالمي: پس ندا در داد. ببرند

فردا هم چنين چيزي : سبئيون و اعراب بدوي شروع به غرو لند و شكايت كردند و گفتند
Pانيم در مقابل آنان حجتي بياوريمتو نمي به ما گفته خواهد شد و ما

)
137F

4(
P .   انگار كه بـه ذهـن

 حمايـت هـا   آن اهد آنان را از كساني كـه از خو مي خليفه رهبران سبئي فتنه رسيده بود كه
به همين دليل از قبول اين امر روي برتافتند و اعراب بدوي را بـر  . ند جدا بگرداندكرد مي

در روز . هم از اينان اطاعت كردند و در جاي خـود ماندنـد  ها  آن ماندن تشويق نمودند و
به اعراب بدوي بگوييد از اينجا : ان گفتسوم بعد از بيعت علي از خانه خارج شد و به آن

سـبئيون خـودداري   . اي اعراب، به كنار آبها و محل اسـتقرار خـود برويـد   : بروند و گفت
سپس داخل خانهاش شـد و طلحـه و   . كردند و اعراب بدوي نيز از سبئيون اطاعت بردند
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برويد انتقام : زبير همراه با عدهاي از صحابه رسول خدا نزد او رفتند و علي به آنان گفت
به خدا قسـم  : علي به آنان گفت. در اين قضيه بينا نيستيم: خودتان را بگيريد و آنان گفتند

شـده و بيشـتر ابـا    تـر   و بعـد از ايـن كـم بصـيرت     -اين شورشيان كورتر و بي خبرترنـد 
 :سپس اين بيت را بر زبان آورد. -ورزند مي

 اياألعادخ يديسراتهم أمرتهم أمراً  يطاوعتني لو أن قوم
دهم كـه دشـمنان را    اگر بزرگان قومم از من اطاعت برند، آنان را به چيزي فرمان مي(

)138F1( P)خوار و ذليل گرداند
P. 

تا اين لحظه علي و طلحه و زبير و همه صحابه اتفاق نظر دارند كه اجراي حـدود بـر   
انـد جهـت    كساني كه موجب ايجاد تفرقه در جامعه اسالميشده و خليفه را به قتل رسانده

باشد و آنان در اين امـر معـاون و هميـار وي وي     دفع ضرر آنان بر همه دين ضروري مي
آيد و همه صحابه در اين مورد بـا وي متفـق    بودند و تمام كارهاي علي منطقي به نظر مي

هستند، اما با اين آشوبگراني كه بر امور استيال دارند و بندگان و اعـراب بـدوي بـا آنـان     
نـد بـر سـر آنـان     توان مي ند و در ميان مردم مدينه هستند و كاري كه بخواهندا همراه شده

Pبياورند، چكار كنند، حال آنكه در آن هنگام تواني براي جنگ با اين افراد نداشتند

)
139F

2(
P؟! 

طلحه و زبير طرحي را در مورد رويارويي با سبئيان موجود در اطـراف علـي پيشـنهاد    
تا من به بصره بروم و بـه سـرعت همـراه بـا سـپاهي      بگذار : دادند و طلحه به علي گفت

Pبگذار تا من به كوفه بروم و به سرعت همراه با سپاهي برگردم: زبير گفت. برگردم

)
140F

3(
P .  امـا

Pبگذاريد در اين موضوع انديشه كنم: علي درنگ ورزيد و به آن دو گفت

)
141F

4(
P. 
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داخلي در اطراف ترسيد كه به جنگي  احتماالً علي از فتنه و آشوب در هراس بود و مي
به همين دليل به درخواست . مدينه تبديل گردد كه نتيجه خوشايندي به دنبال نداشته باشد

Pطلحه و زبير جواب نداد

)
142F

1(
P .   پيشنهاد زبير و طلحه به علي بر اين داللت دارد كـه آنـان در

آن هنگام آنان به سخن علي راضي بودند كه گفته بود اين اوباش در درون مدينه هسـتند  
پس تالش كردند تا بـا  . باشند و مسلمانان بر آنان سلطهاي ندارند و بر مسلمانان چيره مي

اين درخواست وقت تعطيل يكي از حدود را به حداقل رسانده و طرف علـي را تقويـت   
صحابه مدتي منتظر ماندنـد تـا علـي در مـورد ايـن      . نمايند تا علي قادر به انجام آن باشد

آن را حـل و   توان مي معتقد بود كه فقط با ميراندن اين موضوع موضوع بينديشد، اما علي
Pگردد فصل نمود و فتنهاي از آتش است كه هرگاه روشن شود، زياد و پنهان مي

)
143F

2(
P. 

وقتي كه طلحه و زبير و صحابه موافق وي ديدند كه چهار ماه از قتل عثمان گذشته و 
سبب كه شورشيان داراي قدرت ين به ا علي هنوز نتوانسته قاتالن عثمان را قصاص نمايد

به ما اجازه بده تـا  : و سلطه هستند و در سپاه علي نفوذ دارند، طلحه و زبير به علي گفتند
تا جايي كه : پس علي گفت. كنيم و يا از ما چشم بپوش از مدينه خارج شويم، يا غلبه مي

در اين صـورت بـا   دارم و اگر ديگر چارهاي جز جنگ با آنان نيافتم  بتوانم دست نگه مي
Pجنگم، زيرا آخرين دوا، داغ كردن است آنان مي

)
144F

3(
P. 

دانست كه خروج آن دو از مدينه تالشي از جانـب آن دو بـراي دسـت يـابي      علي مي
بهيك راه حل است، پس مانع رفتن آنان نشد، چه بسا او هم اميد آن را داشت كه بهيـك  

ود، لكن براي اين كـار روش خـاص   راه حل دست يابد، بلكه او در تالش براي اين امر ب
Pخود را داشت

)
145F

4(
P. 
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برخي از پژوهشگران معاصر در تفسير متن مربوط به اجازه گرفتن طلحه و زبير بـراي  
رفتن به بصره و كوفه و آوردن سپاهي از آن دو شهر براي سـركوب آشـوبگران و امتنـاع    

ين را داشت كه بـا آن  ترسيد و خوف ا علي از اين دو مي: يندگو مي علي از موافقت با آن
سپاهيان بر او حمله ببرند و همان كاري را با وي بكنند كه مردم مصـر در يـوم الـدار بـا     

Pعثمان بن عفان كردند

)
146F

1(
P .  بايد گفت كه چنين تفسيري مافوق تحمل مـتن اسـتP

)
147F

2(
P   و ايـن

 .باشد تفسير ظلم و تجاوز به حق برگزيدگان صحابه مي
اه بـه جماعـت انبـوهي از مسـلمانان رسـيدند كـه       طلحه و زبير به مكه رفتنـد و در ر 

بحث در ايـن مـورد إن شـاء بـه تفصـيل      . خواهان اجراي قصاص بر قاتالن عثمان بودند
 .خواهد آمد

 بن أبي سفيان رضي اهللا عنه يةمعاو -ج

بـر  به اين  در گذشته و حال چنين ميان مردم شايع شده كه اختالف بين علي و معاويه
ه گرفتن خالفت طمع داشت و خروج معاويه بر علي و امتناع معاويه گردد كه معاويه ب مي

در كتـاب  . سبب بود كه علي معاويه را از واليت بر شام عزل نمودبه اين  از بيعت با علي
منسوب به ابن قتيبه دينوري روايتي آمده اسـت كـه بيـانگر ايـن امـر      » اإلمامة و السياسة«

اين موضوع در خالل روايتي آمـده كـه در   . استباشد كه معاويه ادعاي خالفت كرده  مي
بدان كه معاويه آزاد شده اسـالم اسـت و پـدرش    : آن ابن كواء به ابوموسي اشعري گفت

سركرده احزاب بود و بدون مشورت ادعاي خالفت دارد، پس اگر تـو را تصـديق نمـود    
رام زمان خلع وي آمده است و اگر تو را تكذيب نمود سـخن گفـتن بـا او بـراي تـو حـ      

Pاست

)
148F

3(
P. 
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باشد، بلكه از سخنان  اينكه چنين سخني از جانب امير المؤمنين علي باشد، صحيح نمي

و كذب و جعلي بودن آن و نقـش  » اإلمامة و السياسة«بعداً در مورد كتاب . روافض است
كتب تاريخ و ادب آكنـده  . آن در مكدر ساختن واقعيات تاريخي مواردي بيان خواهد شد

باشند كـه معاويـه بـراي بدسـت      و ضعيفي است كه بيانگر اين نكته مي از روايات جعلي
Pگرفتن حكومت و خالفت و فرمانروايي با علي اختالف داشته است

)
149F

1(
P. 

صحيح اين است كه اختالف ميان علي و معاويه بر سر اين موضوع بود كهآيـا بيعـت   
باشد يا بعد از  ب ميمعاويه و افراد وي با علي قبل از اجراي قصاص بر قاتالن عثمان واج

آن؟ و اين موضوع اصالً ربطي به بحث خالفت ندارد، بلكه رأي معاويه و مردم شام ايـن  
بود كه علي ابتدا از قاتالن عثمان قصاص بگيرد و بعد از اجراي قصاص آنان با وي بيعت 

Pنمايند

)
150F

2(
P. 

 -علـي  -و اهل عـراق  -معاويه -سبب جنگ ميان اهل شام: يدگو مي قاضي ابن العربي
گشت، زيرا درخواست اهل عراق بيعت بـا علـي و وحـدت     به اختالف ديدگاه آنان برمي

: گفتند كلمه در مورد امام بود و اهل شام درخواست قصاص قاتالن عثمان را داشتند و مي
Pكنيم دهد بيعت نمي با كسي كه قاتالن را پناه مي

)
151F

3(
P. 

معاويه گرچه با علـي جنگيـد امـا     :يدگو مي »لمع األدلة«امام الحرمين جويني در كتاب 

منكر خالفت علي نبود و خالفت را براي خود نميخواست، بلكه خواهان قصاص قـاتالن  
اين ديدگاه و اجتهاد وي صحيح است، گرچه به واقع اجتهاد  كه كرد مي عثمان بود و فكر

Pوي خطا بود

)
152F

4(
P. 
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ه ميـان علـي و   اعتقاد اهل سنت و جماعت اين است كه جنگهايي كـ : يدگو مي هيثمي
معاويه روي داد به خاطر منازعه معاويه با علي بر سر خالفت نبود، زيرا بـر أحـق بـودن    

بـه ايـن    علي نسبت به معاويه براي بدست گرفتن خالفت اجماع وجود دارد و فتنـه هـم  
از  -سبب روي نداد، بلكه سبب وقوع آن اين بود كه معاويه پسر عموي عثمان بود و علي

Pامتناع كرد -اجراي قصاص

)
153F

1(
P. 

روايات همه به اتفاق بر اين نكتهاشاره دارند كه معاويه براي خونخواهي عثمـان ايـن   
موضع را اتخاذ كرد و تصريح نمود كه اگر علي حد را بر قاتالن عثمـان جـاري سـازد از    

اگـر فـرض را بـر ايـن بگـذاريم كـه معاويـه مـاجراي قصـاص و          . كنـد  علي اطاعت مي
هانه قرار داد تا به طمع دستيابي به حكومت با علي بجنگد، در اين خونخواهي عثمان را ب

در اين . دهد اگر علي قصاص را بر قاتالن عثمان جاري سازد صورت چه اتفاقي روي مي
كنـد،   صورت نتيجه حتما اين خواهد بود كه معاويه از علي اطاعت برده و با او بيعت مـي 

نيـز همـه   . امر ملتزم شـده بـود  به اين  نه گرفتزيرا معاويه در موضعي كه در برابر اين فت
جنگيدند بر اسـاس اجـراي حـد بـر قـاتالن عثمـان        كساني كه همراه با معاويه با علي مي

اما اينكه معاويه نيت ديگري داشته و آن را اعالن ننمايـد، در نتيجـه چنـين    . جنگيدند مي
ممكن نيست كه بـا   موضع گيريي حادثه جويي و به خطرانداختن جان خود خواهد بود و

Pوجود داشتن طمعهايي اقدام به انجام آن نمايد

)
154F

2(
P. 

. تـرين آنـان بـود    ترين و بردبار معاويهس از كاتبان وحي و فضالي صحابه و از صادق
شود كه بـا خليفـه شـرعي بجنگـد و خـون      به اين  بنابراين چگونه ممكن است كه معتقد

: گفـت  يابد بريزد، حال آنكه او مـي  ل ميمسلمانان را به خاطر دستيابي به حكومتي كه زوا

                                           
اين اجتهاد معاويه بود، گرچه صحيح و درست اين بود كه معاويه ابتدا با علي بيعت كنـد  . 2/622الصواعق المحرقة -1

 .و بعد از آن درخواست قصاص را مطرح نمايد

 .2/150مواقف الصحابة تحقيق -2
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دهـم   خدا باشد، خدا را بر ديگري ترجيح ميها  آن يكي از اگر بين دو چيز مخير شوم كه
Pگزينم و آن را برمي

)
155F

1(
P .پروردگار او را : نيز روايت شده كه رسول خدا در مورد وي فرمود

Pكـن  هدايتگر و هدايت كننده قرار بـده و مـردم را بـه وسـيله او هـدايت     

)
156F

2(
P .  نيـز فرمـود :

Pپروردگارا قرآن را به او بياموز و او را از عذاب دورگردان

)
157F

3(
P. 

علت خطا بودن موضع معاويه در ماجراي قتل عثمان اين است كه وي بيعت بـا علـي   
عالوه بر اين معاويه به خاطر مواضـعي  . قبل از اجراي قصاي بر قاتالن عثمان را نپذيرفت

ش گرفته بود از جانب آنان بر جانب خـود بيمنـاك بـود و آنـان     كه قبالً در قبال اين اوبا
نـد تـا او را در   كرد مـي  و از علـي درخواسـت  ÷ نسبت به كشتن وي بسيار حريص بودند

كنـد   نيز بايد در نظر داشت كه كسي كه خونخـواهي كسـي را مـي   . اختيار آنان قرار بدهد
د و حق را در شو مي ديگر ر كند، بلكه داخل در اطاعت حاكمياند حكم صادتو نمي خود

Pكند نزد وي طلب مي

)
158F

4(
P. 

أئمه فتوي اتفاق نظر دارند جز حاكم يا كسي كه از جانب حاكم براي اجراي قصـاص  
منصوب شده باشد براي كسي جايز نيست كه كسي ديگر را قصاص نمايد، زيرا اين امـر  

Pگردد منجر به فتنه و اشاعه هرج و مرج مي

)
159F

5(
P. 

جتهدي بود كه براي مخالفت خـود تـأويلي داشـت و بـه ظـن      توان گفت معاويه م مي
وي در ميان مردم شام به خطبه برخاسـت و بـه   . باشد غالب دريافته بود كه حق با وي مي

عثمان است و عثمان مظلومانه كشته شده است و  -پسر عمويش –آنان گفت كه ولي دم 
 :يدفرما مي اين آيه كريمه را قرائت كرد كه

                                           
 .3/151سير أعالم النبالء -1

 .3/236، 3018صحيح سنن الترمذي، الباني، شماره -2

 .سند آن حسن است. 2/913فضائل الصحابة -3

 .2/151تحقيق مواقف الصحابة -4

 .2/256تفسير قرطبي -5
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﴿                                 

             ﴾ ]كس كه مظلومانه كشته  هر( .]33: اإلسراء

كه (ايم  قدرت را داده) شاوند بدو است، اينكه نزديكترين خوي(شود، به صاحب خون او 
ولي نبايد ) با مراجعه به قاضي، قصاص خود را درخواست و قاتل را به مجازات برساند

و به جاي يك نفر، دو نفر و بيشتر را بكشد، يا اين كه به (او هم در كشتن اسراف كند 
) از سوي خدا(گمان صاحب خون ياري شونده  بي). عوض قاتل، ديگري را هالك سازد

دوست دارم كه موضع خود : سپس گفت). -چرا كه حق قصاص را بدو داده است -است
پس همه مردم شام برخاستند و در جواب وي . را نسبت به قتل عثمان به من بگوييد
خيزند و در اين مورد با وي بيعت كردند و به وي  گفتند كه به خونخواهي عثمان بر مي

ر اين راه جان و مال خود را فدا كنند تا اينكه انتقام خود را عهد و پيمان دادند كه د
Pبگيرند يا اينكه بميرند

)
160F

1(
P. 

بينيم كه طلحه و زبير نسبت  اگر ميان طلحه و زبير و معاويه دست به مقايسه بزنيم مي
 :هستندتر  به معاويه از چهار جهت به صواب و حق نزديك

به فضل علي اقرار داشتند، امـا معاويـه   آن دو از سر رضايت با علي بيعت كردند و * 
Pگرچه به فضل علي اعتراف داشت اما با علي بيعت نكرد

)
161F

2(
P. 

آن دو در اسالم و در نزد مسلمانان از منزلت و سابقه بـاالتر و بيشـتري برخـوردار    * 
Pاز آنان قرار داشتتر  بودند و معاويه از اين جهات در رتبه پايين

)
162F

3(
P. 

                                           
 .2/152؛ تحقيق مواقف الصحابة32صفين، ابن مزاحم، ص -1

 .13/92؛ فتح الباري8/129البداية و النهاية -2

 .طلحه و زبير از عشره مبشره هستند -3
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اتالن عثمان و كساني را كه عليه وي شوريده بودند به قتل استند قخو مي آن دو فقط *
Pبرسانند و جنگ آنان با علي در نبرد جمل به عمد و قصد آنان روي نداد

)
163F

1(
P اما معاويه در ،

Pجنگ صفين به جنگ با علي و همراهانش اصرار داشت

)
164F

2(
P. 

آن  آن دو علي را در قضيه گرفتن قصاص از قاتالن عثمان به اغماض و صرفنظر از* 
Pامر متهم ساختندبه اين  متهم نكردند، اما معاويه و همراهانش علي را

)
165F

3(
P. 

                                           
 .3/475؛ تاريخ طبري2/139تحقيق مواقف الصحابة -1

 .615-5/612تاريخ طبري -2

 .7/259؛ البداية و النهاية2/139تحقيق مواقف الصحابة -3





 
 

 :چهارم
 موضع كساني كه از فتنه كناره گرفتند

سخن رسول به اين  بسياري از صحابه كه در قضيه فتنه كناره گرفتند و وارد آن نشدند
هـا   كـه در آن فتنـه   هايي روي خواهد داد كه كسي فتنه: خدا اعتماد داشتند كه فرموده بود

بـه پـا   ها  آن به پا ايستاده باشد و كسي كه درها  آن نشسته باشد بهتر از كسي است كه در
راه برود بهتر از ها  آن راه برود و كسي كه درها  آن ايستاده باشد بهتر از كسي است كه در

آن  قـرار بگيـرد  ها  آن هر كس در معرض. كند به تندي حركت ميها  آن كسي است كه در
ها پيدا كرد به  هر كس پناهگاه و مفري براي فرار از آن فتنه. اندازند ها او را بهالك مي فتنه

Pآنجاها پناه ببرد

)
166F

1(
P. 

در اين حديث مسلمانان را از فتنه برحذر داشته و آنان را تشـويق  : يدگو مي ابن حجر
Pشدبا ميها  آن بر حسب نوع ارتباط باها  آن كرده كه وارد آن نشوند و شر

)
167F

2(
P. 

فتنهاي روي خواهد داد كه كسي كه در آن خوابيده باشـد بهتـر   : اند رسول خدا فرموده
از كسي است كه در آن نشسته باشد و كسي كه در آن نشسته باشد بهتر از كسي است كه 
در آن به پا ايستاده باشد و كسي كه در آن به پا ايستاده باشد بهتر از كسي است كه در آن 

برود و كسي كه در آن به آهستگي راه برود بهتر از كسي است كـه در آن   به آهستگي راه
اي رسول خدا در مـورد ايـن فتنـه چـه فرمـاني بـه مـا        : صحابه گفتند. به تندي راه برود

كسي كه شتران يا گوسفنداني دارد به كنار شتران و گوسـفندان  : دهيد؟ ايشان فرمودند مي
اگـر كسـي چنـين    : صـحابه گفتنـد  . ن خود برودخود برود و كسي كه زميني دارد سر زمي

يا به قـولي آن   -شمشير را ببرد و در زميني فرو كند: چيزهايي نداشت چكار كند؟ فرمود

                                           
 .7081صحيح البخاري، شماره -1

 .13/31فتح الباري -2
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و سپس به هـر نحـو كـه     -)تا بدين وسيله راه جنگ را بر خود مسدود گرداند(را بشكند
Pتوانست به دنبال نجات و رهايي باشد

)
168F

1(
P. 

ـ  هم چنين رسول خدا فرموده هـايي روي دهـد و در آن    كـه فتنـه   -نزديـك اسـت  : دان
بـه بـاالي كوههـا و    هـا   آن بهترين مال براي فرد گوسفندانش باشد كه همـراه بـا   -هنگام

جايگاههاي نزول باران برود و از خوف اينكه در دينش دچار فتنه گردد و بـا فاسـدان در   
Pفساد وارد شود، فرار نمايد

)
169F

2(
P. 

كه به صورت صريح مسلمانان را از دخول در فتنه و احاديث ديگري هم وجود دارند 
گروهـي از بزرگـان   : يـد گو مـي  امام الحـرمين جـويني  . كنند مي جنگهاي ناشي از آن نهي

صحابه رسول خدا در زمان خالفت علي بن أبي طالب به جنـگ نرفتنـد و بـي طرفـي و     
ايـن افـراد    ملـه ها را تـرجيح دادنـد، از ج   تكيه بر صلح و دوري از همهمه و غوغاي فتنه

Pسعد بن أبي وقاص و سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: عبارتند از

)
170F

3(
P .  اين دو نفر از عشـره

ابوموسـي  : از جمله كساني كه ابتدا از اين جنگها تخلف ورزيدند عبارتند از. مبشره بودند

د گروهي از صحابه از اين افـرا . بن زيد، أبوأيوب انصاري مةاشعري، عبداهللا بن عمر، أسا
Pتبعيت كردند و علي در سرزنش آنان شدت عمل زيادي به خرج نداد

)
171F

4(
P. 

بودنـد   ابن حجر معتقد است كه آن دسته از صحابه كه از فتنه كناره گرفتند تعداد كمي
اي كه در جنگ جمـل و صـفين بـه جنـگ نرفتنـد كمتـر از        از اين رو صحابه: يدگو مي و

بر خالف كساني كه بعد از آنان در طلـب   كساني بودند كه به جنگ پرداختند و همه آنان
Pدنيا به جنگ پرداختند، إن شاء اهللا داراي تأويل بودند و مأجور هستند

)
172F

5(
P. 

                                           
 .صحيح مسلم -1

 .7088اري، شمارهصحيح البخ -2

 .4/30تهذيب التهذيب. وفات يافته  51از عشره مبشره كه در سال  -3

 .86-85غياث األمم في تياث الظلم، ص -4

 .13/34فتح الباري -5
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بيشتر بزرگان صحابه به طرفـداراي از هـيچ يـك از دو طـرف بـه      : يدگو مي ابن تيميه
كساني كه جنگ را ترك كردند به نصوص زيادي از رسول خدا در مورد . جنگ نپرداختند

Pجنگ فتنه استكه اين  رك جنگ در فتنه استدالل داشتند و بيان داشتندت

)
173F

1(
P. 

قرطبي معتقد است كه علت توقف برخي از صحابه در مشاركت در جنگ در كنار امام 
به همـين دليـل افـرادي    . علي، اين بود كه جنگ با باغي فرض كفائي است نه فرض عين

Pد بن مسلمه به جنگ نرفتندچون سعد بن أبي وقاص و عبداهللا بن عمر و محم

)
174F

2(
P. 

 :دشو مي اي كه به جنگ نرفتند اشاره حال در زير به برخي سخنان صحابه

 سعد بن ابي وقاص رضي اهللا عنه -1

تـو  : وقتي كه به سعد گفته شد. وي در روز نبرد صفين، أفضل صحابه بعد از علي بود
تـر هسـتي، چـرا     مستحق از افراد شوراي خالفت هستي و نسبت به ديگران براي اين امر

من نخواهم جنگيد تا اينكه شمشيري براي من بياوريد كه دو چشـم و  : جنگي؟ گفت نمي
من قبالً به جهـاد  . يك زبان و دو لب داشته باشد و مؤمن و كافر را از هم تشخيص بدهد

Pشناسم ام و جهاد را خوب مي رفته

)
175F

3(
P. 

اص در ميان شترانش بود كه سعد بن أبي وق: مسلم از حديث عامر روايت كرده است
از شر اين سوار بـه خـدا   : وقتي كه سعد از دور او را ديد گفت. فرزندش عمر نزد او آمد

شما در ميان شتران و گوسفندانتان : پسرش از مركب پياده شد و به سعد گفت. برم پناه مي
زد و  هستيد حال آنكه مردم در مورد حكومت با هم منازعه دارند؟ پس سعد بـر سـينه او  

 -خداوند بنده متقي و پاك و گمنـام : ساكت باش، من شنيدم كه رسول خدا فرمود: گفت
كند تا به عبادت بپردازد، يا  كسي كه از مردم كناره گرفته و مكان خود را بر مردم پنهان مي

                                           
 .35/55مجموع الفتاوي -1

 .16/319تفسير قرطبي -2

 .ستطبراني آن را روايت كرده و رجال آن، رجال روايات صحيح ا. 7/299مجموع الزوائد -3
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كند تا خود را به مردم بنماياند يا مـردم بـا    سازد و تالش نمي كسي كه خود را آشكار نمي
ه او اشاره نمايند يا اينكه مردم در مورد او صحبت كنند، بلكه او را در راه خانـه  انگشت ب

ديد و خود را زياد  توان مي به مسجد و مسجد به خانه و خانه به منزل خويشان و برادران
Pدهد نشان نمي

)
176F

1(
P- را دوست داردP

)
177F

2(
P. 

 محمد بن مسلمه رضي اهللا عنه -2

بن مسلمه فرسـتاد و او را آوردنـد و بـه او     از حسن روايت شده كه علي دنبال محمد
 -يعنـي رسـول خـدا    -پسـر عمويـت  : چرا در جنگ شركت نكردي؟ محمد گفت: گفت

اما اگـر ديـدي   . مادام كه با دشمن جنگ شد با آن بجنگ: شمشيري را به من داد و فرمود
در  جنگند آن را به صخرهاي ببر و در آن فرو كن و سپس با هم مي -مسلمانان -كه مردم

او : پس علـي گفـت  . ات بنشين تا اينكه از دنيا بروي و يا اينكه مظلومانه كشته شوي خانه
Pرا رها كنيد

)
178F

3(
P. 

 ابو موسي أشعري رضي اهللا عنه -3

بـه ايـن    خبر قتل عثمان به مـا رسـيد و مـردم   : از زيد بن وهب روايت است كه گفت
اي  كـه نـزد او نيـروي تـازه    پس نزد يكي از دوسـتانم رفـتم   . خاطر اظهار ناراحتي كردند

بيني با وجودي كه گروهي از صحابه رسول خدا در ميان ما  چنان كه مي: گرفتم و گفتم مي
او ما را نزد ابوموسي اشعري . پس ما را نزد آنان ببر. اند هستند مردم مرتكب اين قتل شده

                                           
يكي در شرح نووي بر صحيح مسلم و ديگري در شرح رياض الصالحين آمده  دو معنا در مورد آن روايت شده كه -1

 مترجم. است

 .4/2244صحيح مسلم -2

البتهاين حديث به طريق ديگري هم روايت شده است؛ المعجـم  . در سند آن انقطاع وجود دارد. 4/225مسند احمد -3

 .آمده و رجال آن ثقه هستند) 7/301(در مجمع الزوائد: يدگو مي  هيثمي. 178-12/177الكبير، طبراني
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هايمان  ن در خانهدستوري كه ابوموسي به ما داد نهي از فتنه و امر به نشست. امير كوفه برد
Pبود

)
179F

1(
P. 

عباس و اشتر به كوفه بـراي طلـب كمـك از مـردم آورده      طبري در ماجراي رفتن ابن
برخاست و مردم را به مانـدن   -كه در آن هنگام امير كوفه بود -است كه ابوموسي اشعري

هاي خود و باقي گذاشتن شمشيرها در نيام دعوت كـرد و در سـخناني از جملـه     در خانه
اي است كه در اثناي آن خفته از بيدار بهتر و بيدار از نشسته بهتـر و نشسـته از    نهفت: گفت

باشـيد،   -اصـل عـرب   -هـاي عـرب   اي از مايـه  مايـه . ايستاده بهتر و ايستاده از سوار بهتر
شمشيرها را در نيام كنيد و سر از نيزهها برگيريد و زه كمانها را ببريد و مظلوم و محنـت  

Pتا وضع بهتر شود و اين فتنه از ميان برخيزدديده را پناه دهيد 

)
180F

2(
P .   فتنـه  : هـم چنـين گفـت

اين فتنه رنج آور است چـون  . دشو مي كند و چون برود روشن ايجاد مي وقتي بيايد شبهه
و دبور آيد و ناگهـان آرام شـود و    -باد شرقي -درد شكم كه با باد شمال و جنوب و صبا
شمشيرها را در . ر را چنان واگذارد كه بوده استكس نداند از كجا آمده است و مرد بردبا

هايتان  ها را كوتاه كنيد، تيرها را بگذاريد و زه كمانها را پاره كنيد و در خانه نيام كنيد، نيزه
Pبنشينيد

)
181F

3(
P. 

روايت از رسول خدا استدالل داشت كـه در  به اين  ابوموسي در مورد اين موضع خود
و شكسـتن  هـا   آن ه و به شكستن كمانها و پاره كردن زهآن پيامبر از ورود به فتنه نهي كرد

شمشيرها و بردباري ورزيدن بر مرگ به مانند بهترين فرزند آدم، يعني هابيـل، امـر كـرده    
منظور اين است كه بردباري بر مرگ بهتر از حركت در آن فتنه است، زيرا حركـت  (است

)182F4( P)افزايد بر فتنه مي
P .هاي  از نشانه: ه رسول خدا فرموداز ابوموسي اشعري روايت است ك

                                           
 .488-487تاريخ ابن عساكر، ص -1

 .5/513تاريخ طبري -2

 .5/515همان -3

 .181أحداث و أحاديث فتنة الهرج، ص -4
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منظور التباس  -هايي روي خواهند داد كه تيره و تار هستند آمدن قيامت اين است كه فتنه
و فرد صبح خون و مال و ناموس برادرش را بر  -و پيچيدگي و شيوع و استمرار آن است

: ديگـر  يا به قول عـدهاي  -شمرد د آن را حالل ميشو مي داند و چون شب خود حرام مي
يعنـي مـردم زود   (گرددو صبح كافر است و شب مـؤمن  صبح مؤمن است و شب كافر مي

ها نشسته باشد بهتر از كسي اسـت كـه در    و كسي كه در آن فتنه –) كنند مي رنگ عوض
كند بهتر از كسي است كـه در   حركت مي آن به پا ايستاده باشد و كسي كه در آن به آرامي

س كمانهاي خود را بشكنيد و زه كمانهاي خود را پاره كنيد پ. كند آن به تندي حركت مي
يـا جنـگ را    -)تا بدين وسيله راه جنگ را بر خود ببنديـد (و شمشيرهاي خود را بشكنيد

پس اگر اين فتنه براي كسي از شـما روي داد، آن فـرد صـبر پيشـه نمايـد و       -ترك كنيد
يعنـي صـبر و    -د قابيل قاتل نشـود تسليم شود تا اينكه به مانندهابيل كشته شود و به مانن

بردباري بر مرگ در آن شرايط بهتر از حركت در آن است، زيرا حركـت موجـب ازديـاد    
)P)183F1-دشو مي فتنه

P. 

 عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنه -4

ام كه خداوند او  مردي را به مانند عبداهللا بن عمر نديده: يدگو مي عائشه رضي اهللا عنها
Pاشته و بر روش پيشينيان خود استوارتر باشدرا از امور مردم سالم د

)
184F

2(
P . از سعدي بن جبير

عبداهللا بن عمر بر ما عبور كـرد و مـا اميـدوار بـوديم كـه سـخن       : روايت است كه گفت
اي : مــردي از مــا پيشدســتي كــرد و نــزد وي رفــت و گفــت. نيكــويي را بــه مــا بگويــد

 : يدفرما مي يرا خداوند متعالابوعبدالرحمان در مورد جنگ در فتنه براي ما صحبت كن، ز

﴿          ﴾ ]اي باقي  يكار كنيد تا فتنهو با آنان پ« ]193: ةالبقر

 .»نماند

                                           
 .حسن غريب است: يدگو مي ترمذي. 3/332سنن الترمذي -1

 .8/259مصنف ابن أبي شيبة -2
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محمد بـا مشـركان   ! داني فتنه چيست؟ مادرت به عزايت بنشيند، مي: پس عبداهللا گفت
مانند جنگ شـما بـر سـر بدسـت     است و  -مشركان -جنگيد و فتنه ورود به دين آنان مي

Pگــرفتن حكومــت نبــود

)
185F

1(
P .اي : از نــافع روايــت اســت كــه مــردي بــه ابــن عمــر گفــت

 : يدفرما مي ابوعبدالرحمان شنيدهاي كه خداوند

﴿                      ﴾ ]9: الحجرات[ 

 .»، در ميان آنان صلح برقرار سازيدبا هم به جنگ پرداختند هرگاه دو گروه از مؤمنان«
اينكه از اين آيه پند بگيرم و جنگ نكنم براي من بهتر از اين است : پس عبداهللا گفت

 :يدفرما مي كه از آيهاي پند بگيرم كه در آن خداي متعال

﴿               ﴾ ]93: النساء[ 

و از ايمان او باخبر بوده و تجاوزكارانه او (وكسي كه مؤمني را از روي عمد بكشد «
كيفر او دوزخ است ) آيد و را به قتل برساند و چنين قتلي را حالل بداند، كافر بشمار مي

 ﴿ :يدفرما مي بيني كه خداي متعال مگر نمي. »ماند و جاودانه در آنجا مي        

    ﴾ ]ما در زمان رسول خدا كه تعداد مسلمانان اندك بود اين كار را  ]193: ةالبقر

ند در دين خود دچار كرد مي كشتند يا برده كرديم و فرد به خاطر ترس از اين كه او را مي
انان افزايش يافت اما چون تعداد مسلم -گرداند يعني روي از دين خود بر مي -شد مي فتنه

Pديگر فتنه باقي نماند

)
186F

2(
P. 

روايت است كه اميرالمؤمنين علي، ابن عمر و سعد بن أبي وقـاص را بـه خـاطر ايـن     
آفـرين و مرحبـا بـر ايـن     : موضعي كه داشتند مورد تمجيد قرار داد و در مورد آنان گفت

بزرگـي دارد  موضعي كه سعد بن مالك و عبداهللا بن عمر گرفتند كه اگر نيك است ثواب 

                                           
 .8/95خاريصحيح الب -1

 .229-3/228سير أعالم النبالء -2
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Pو اگر گناه باشد خطاي آناندك است

)
187F

1(
P .آفرين و مرحبا بـر  : در روايت ديگري آمده است

به خدا قسم اگر ايـن كـار آنـان    . اين موضعي كه سعد بن مالك و عبداهللا بن عمر گرفتند
گناه باشد، كوچك و مورد مغفرت است و نيك باشد ثواب آن بزرگ و در خور سـتايش  

Pاست

)
188F

2(
P. 

ابن عمر از آن دسته از صحابهاي بود كه بيشترين پرهيـز را از وقـوع   : يدگو مي خطابي
وي تا زمـان فتنـه عبـداهللا بـن     . داشت در فتنه داشت و مردم را از افتادن در آن برحذر مي

و  شـد  مي زبير زنده بود و در جنگ همراه او نشد و از او دفاع نكرد، اما در نماز همراه او
اگـر  : گفـت  انـد و مـي  خو مي از بخواند با حجاج بن يوسف نمازانست با او نمتو نمي اگر

نماييم و اگر به سـوي   فرمانداران ما را به سوي خدا دعوت كردند دعوتشان را اجابت مي
Pكنيم شيطان فراخواندند آنان را رها مي

)
189F

3(
P. 

از وقتي كه عثمان به قتل رسيد مردم متفرق گشـتند و عبـداهللا بـن    : يدگو مي ابن تيميه
آن مرد صالح به مكه رفت و هم چنان از فتنه كناره جست و با كسي بيعت نكرد تـا  عمر 

 -و او هم با معاويه بيعت كـرد  -اينكه مردم در مورد خالفت معاويه به اتفاق نظر رسيدند
باشـد و او را   بود كه علي مستحق خالفت مـي به اين  گرچه به علي عالقه داشت و معتقد

داد و  زدند مورد مذمت قرار مي كساني را كه به او طعن ميداشت و  ستود و دوست مي مي
Pفقط در جنگهاي فتنه بود كه از موافقت با علي امتناع ورزيد

)
190F

4(
P. 

 بن أكوع رضي اهللا عنه  سلمة -5

                                           
 .4/440مجموع الفتاوي -1

 .7/246؛ مجمع الزوائد120-1/119سير أعالم النبالء -2

 .21-20العزلة، خطابي، ص -3

 .6/285منهاج السنة -4
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وقتي كه عثمان بن عفان به قتل رسيد سلمه بن أكوع به ربذه رفت و در آنجا بـا زنـي   
شد و هم چنان در آنجا بود تا اينكه مدتي قبـل  ازدواج كرد و از آن زن صاحب فرزنداني 

Pاز وفات خود بازگشت و در مدينه سكونت گرفت

)
191F

1(
P. 

 عمران بن حصين رضي اهللا عنه  -6

وي از جمله افرادي بود كه از فتنه كناره گرفتند و همـراه  : يدگو مي ذهبي در مورد وي
Pبا علي وارد جنگ نشد

)
192F

2(
P . وقتـي كـه فتنـه بـه     : از حميد بن هالل روايت است كه گفـت

نزد قومت برو و آنـان را  : تالطم درآمد، عمران بن حصين به حجير بن ربيع عدوي گفت
من در ميان آنـان گمنـام و ناشـناخته هسـتم و امـر مـن را       : حجير گفت. از فتنه نهي كن

: يـد گو مـي  راوي. از جانب من خبر ببر و آنان را نهي كـن : عمران گفت. كنند نمي اطاعت
به خدا قسم اينكه مـن يـك بـرده حبشـي     : مران به خدا قسم ياد كرد و گفتشنيدم كه ع

سياه باشم و بزهايي گريزپا را در باالي كوهها بچرانم تا اينكه مرگ به سراغ من آيد، نـزد  
از اين است كه به سوي يكي از اين دو صف پرتاب نمايم، خواهاين تيـر  تر  من خوشايند

Pبرودبه هدف بخورد و يا اينكه به خطا 

)
193F

3(
P. 

 سعيد بن عاص أموي رضي اهللا عنه  -7

وي از فتنه كناره گرفت و همـراه بـا معاويـه وارد جنـگ     : يدگو مي ذهبي در مورد وي
نشد و چون معاويه به خالفت رسيد سـعيد بـه سـوي او رفـت و معاويـه بـه او احتـرام        

Pگذاشت و مال فراواني به وي عطا كرد

)
194F

4(
P .ان از دنيا رفـت  وقتي كه عثم: يدگو مي ابن كثير

او از فتنه كناره گرفت و در جنگ جمل و صفين حضور پيدا نكرد و وقتي كه معاويـه بـه   

                                           
 .6/285صحيح البخاري -1

 .2/509سير أعالم النبالء -2

 .باشند راويان آن راويان روايات صحيح مي. 18/105ني؛ المعجم الكبير، طبرا10/15مصنف ابن أبي شيبة -3

 .3/446سير أعالم النبالء -4
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Pخالفت رسيد، سعيد نزد وي رفت

)
195F

1(
P .  سعيد به تنهايي از فتنه كناره نگرفت، بلكه عـدهاي

Pبه تبعيت از او از فتنه كنار نشستند تا اينكه جنگ جمل و صفين به پايان رسيد

)
196F

2(
P. 

 بن زيد رضي اهللا عنه  مةاسا -8

اي اسـامه او را  « : اسامه از سخني كه رسول خدا در آن به وي فرمـود : يدگو مي ذهبي
كشتي؟ بهره برد و وارد فتنه نشد و از آن كناره گرفت و » ال إله إال اهللا«: بعد از اينكه گفت

Pدر خانهاش نشست و كار نيكي كرد

)
197F

3(
P . اسـامه  منظور ذهبي از اين سخن روايتي است كه

من و مردي از . رسول خدا مرا در سريهاي اعزام كرد: يدگو مي بن زيد نقل كرده و در آن
انصار به سوي دشمن با هم مسابقه داديم و من بـر مـردي حملـه بـردم و چـون بـه وي       
نزديك شدم آن مرد تكبير سر داد و من به او ضربهاي زدم و او را كشتم و اعتقاد مـن در  

سپس اسامه حـديث را  . د كه آن مرد براي حفظ جان خود تكبير گفتآن هنگام بر اين بو
ال إلـه إال  «اي اسامه كسـي را كـه   : پس پيامبر فرمود: يدگو مي ذكر نمود و در آن از جمله

اي رسول خدا او اين سخن را براي نجات جان خود بـر  : بر زبان آورد كشتي؟ گفتيم» اهللا
گفت كشـتي؟ پيـامبر همـين    » ال إله إال اهللا«را كه  اي اسامه كسي: پيامبر فرمود. زبان آورد

Pطور اين جمله را تكرار كرد

)
198F

4(
P به خدا دوست دارم كه من اين سابقه : تا اينكه اسامه گفت

من با خدا . كشتم م، اما آن مرد را نميشد مي داشتم و امروز مسلمان خود در اسالم را نمي
پـس پيـامبر   . نكشـم » ال إلـه إال اهللا «: ديـ گو مـي  بندم كه ديگر هرگز فردي را كه پيمان مي

Pبعد از شما: اي اسامه بعد از من؟ اسامه گفت: فرمود

)
199F

5(
P. 

                                           
 .8/91البداية و النهاية -1

 .3/446سير أعالم النبالء -2

 .501-2/500همان -3

 .3/116؛ المستدرك، حاكم96صحيح مسلم، شماره -4

 .اسناد آن صحيح و رجال آن ثقه هستند. 2/505سير أعالم النبالء -5
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علي اكنون از تـو  : اسامه مرا نزد علي فرستاد و گفت: از حرمله روايت است كه گفت
اگر : جواب اسامهاين است: يد چرا اسامه به جنگ نيامد؟ به او بگوگو مي خواهد پرسيد و

داشتي من دوست داشتم كه در آنجا با تو باشم، لكن مـن   دهان شير قرار ميتو در گوشه 
Pاعتقادي به شركت در اين جنگ ندارم

)
200F

1(
P. 

وي چنين عذر خود را خواست كه نيامدن وي به جنـگ ناشـي از   : يدگو مي ابن حجر
شـرايط هـم باشـد    تـرين   بخل به علي و كراهت از وي نبوده است و اگر علي در سـخت 

ه با وي بوده و شخصـاً او را يـاري دهـد و علـت نيامـدن وي بـه جنـگ        دوست دارد ك
Pكراهيت از جنگ با مسلمانان است

)
201F

2(
P .  در روايت ديگري ذهبي از زهري روايت كرده كـه

دانستيم، چرا  اي اسامه ما تو را از خود مي: علي با اسامه بن زيد ديدار كرد و گفت: گفت
والحسن به خدا قسم اگر تو يك آرواره شير اي اب: در جنگ همراه ما نشدي؟ اسامه گفت

يا هر دو هالك شويم و  گيرم تا اينكه را بگيري من هم همراه تو آن آرواره ديگر او را مي
به خدا قسم هرگـز داخـل    -فتنه -اما اين كاري كه تو در آن هستي. يا هر دو زنده بمانيم

)P)202F3مشو نمي آن
P. 

 عبداهللا بن عمرو بن عاص رضي اهللا عنه  -9

از وي روايت شده كه در مورد علت خروج وي به جنگ همراه با معاويه و پدرش به 
صفين از وي سوال شد وي در جواب بيان كرد كه او براي جنگ بيرون نرفته است، بلكه 

: از حنظله بن خويلد عنبري روايـت اسـت كـه گفـت    . در اطاعت از پدرش به آنجا رفت
د و در مورد سر عمار بن ياسـر بـا هـم خصـومت     روزي نزد معاويه بودم كه دو نفر آمدن

يكـي از  : عبداهللا بن عمرو بن عـاص گفـت  . ام گفتند من او را كشته داشتند و هر كدام مي

                                           
 .68-8/61صحيح البخاري -1
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عمـار توسـط   : شما به نفع ديگري كنار بكشد، زيرا من از رسول خدا شـنيدم كـه فرمـود   
يي، تـو  گـو  يم اي عمرو چرا اين سخن را: پس معاويه گفت. دشو مي گروهي باغي كشته

پدرم از دست من نزد رسول خدا شكايت كـرد  : عبداهللا گفت! كه خودت نيز با ما بودي؟
من هم در اين جنگ . مادام كه پدرت زنده است از او اطاعت كن: و ايشان به من فرمودند

Pجنگيدم با شما بودم اما نمي

)
203F

1(
P .   از او روايت ديگري نيز وجوددارد كه بـر پشـيماني وي از

Pابن سعد به صورت مسـتند از ابـن أبـي مليكـه    . كند جنگ صفين داللت ميحضور در 

)
204F

2(
P 

من با صفين و جنـگ بـا مسـلمانان چكـار     : عبداهللا بن عمرو گفت: روايت كرده كه گفت
مردم، اما با اين وجود به خـدا   داشتم، به خدا قسم دوست داشتم كه ده سال قبل از آن مي

Pا كمانم تيراندازي نمودمقسم نه از شمشيرم استفاده كردم و نه ب

)
205F

3(
P. 

 صهيب بن سنان رومي رضي اهللا عنه  -10

Pوي از كساني بود كه از فتنه كناره جست و به سراغ كار خود رفت: يدگو مي ذهبي

)
206F

4(
P .

هاي مردم و اختالف آنان  از جعفر بن برقان روايت است كه ميمون بن مهران به بيان دسته
گفت و از جمله چيزهايي كه بيـان   معاويه سخن ميدر مورد امر عثمان و طلحه و زبير و 

بـه سـعد بـن أبـي وقـاص،       تـوان  مي گروهي كه كنار كشيدند از جمله آنان: كرد اين بود
ابوايوب انصاري، عبداهللا بن عمر، اسامه بن زيد، حبيب بن سلمه فهري، صهيب بن سنان، 

اصـحاب رسـول خـدا و     محمد بن مسلمهاشاره كرد كه همراه با بيشتر از ده هزار نفـر از 
ما عثمان و علي را دوست داريم و از هـيچ يـك از آن   : تابعين آنان بودند و همگي گفتند

                                           
 .3/52سند آن صحيح است؛ تهذيب التهذيب2/164مسند احمد -1
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دهـيم و در مـورد    جوييم و بر مؤمن بودن آن دو و پيروان آنان شهادت مـي  دو تبري نمي
Pآنان خوف و رجا داريم

)
207F

1(
P. 

 ابوايوب انصاري رضي اهللا عنه  -11

از حكـم  : اند كه گفت خياط و ابن سعد از شعبه روايت كردهابن أبي شيبه و خليفه بن 
خير، امـا در جنـگ نهـروان    : آيا ابوايوب در جنگ صفين شركت كرد؟ گفت: سوال كردم

Pشركت داشت

)
208F

2(
P. 

 ابوهريره رضي اهللا عنه  -12

وي يكـي از راويـان   . روايت است كه وي در جنگهاي جمل و صفين شركت نداشت
هايي  فتنه: رسول خدا فرمود: يدگو مي وي. كنند مي در فتنه نهياحاديثي است كه از ورود 

بـه  ها  آن ها نشسته باشد بهتر از كسي است كه در روي خواهد داد كه كسي كه در آن فتنه
راه هـا   آن به پا ايستاده باشد بهتر از كسي است كه درها  آن پا ايستاده باشد و كسي كه در

. كند به تندي حركت ميها  آن بهتر از كسي است كه درراه برود ها  آن برود و كسي كه در
هر كس پناهگاه و . اندازند ها او را بهالكت مي قرار بگيرد آن فتنهها  آن هر كس در معرض

Pها پيدا كرد به آنجاها پناه ببرد مفري براي فرار از آن فتنه

)
209F

3(
P. 

 سعد بن أبي سرح رضي اهللا عنه عبداهللا بن -13

اند وي در نبرد صـفين شـركت    گفته. ماندار عثمان در مصر بودوي فر: يدگو مي ذهبي
Pاما رأي ظاهر اين است كه وي به رمله رفت و در آنجا عزلت اختيار كرد. داشت

)
210F

4(
P. 

                                           
 .505-503؛ تاريخ دمشق، ص1/29دول اإلسالم -1

 .3/249؛ الطبقات الكبري196؛ تاريخ خليفه بن خياط، ص15/303مصنف ابن أبي شيبة -2

 .2212-4/2211صحيح مسلم -3

 .3/33سير أعالم النبالء -4



 جنگ جمل   176
 

اينها تنها قطرهاي از درياي سخنان صحابهاي است كه از فتنه كنـار نشسـتند و در آن   
ايـن  . داشـتند  ر آن بر حذر ميشركت نكردند و حتي برخي از آنان ديگران را از حضور د

از هـا   آن بودند و در امر اقتناعي بود كه تكوين يافته از خالل احاديثي بود كه روايت كرده
اين صحابه ميـان  . بودند داد نهي كرده ورود به فتنهاي كه در آينده ميان مسلمانان روي مي

دي از آنـان  جنگ با خوارج و جنگ در جمل و صفين قائل به تفـاوت بودنـد، چـه تعـدا    
چون أبو برزه و أبوأيوب انصاري كه از فتنه ميـان مسـلمانان در جمـل و صـفين عزلـت      

نيز اين گروه از صحابه كه از فتنه عزلت گرفته بودنـد  . گرفته بودند در آن شركت داشتند
بعد از اينكه معاويه خالفت را بعد از كناره گيري حسن بن علي از خالفت و بيعت امـت  

 .رفت، به سرعت با معاويه بيعت كردندبا او بدست گ
همه افرادي چون عبداهللا بن عمر و سعد بن أبي وقـاص و محمـد   : يدگو مي ابن حجر

Pبن مسلمه كه از فتنه كنار كشيده بودند با معاويه بيعت كردند

)
211F

1(
P. 

فهميد اين است كه علـت خـودداري ايـن     توان مي چيزي كه از خالل نصوص مذكور
دليل بوده كه اوضاع بـراي آنـان مشـتبه و    به اين  دو طرف درگير، ياصحابه از همراهي با 

و نتوانستند دريابند كه چه كسي بر حـق و   -يدگو مي آنچنان كه امام نووي -پيچيده بوده
از سخن سعد بن أبـي وقـاص دريافـت، و يـا      توان مي راكه اين  چه كسي بر باطل است

اند، زيرا صلح  دانسته راه حل اين مشكل نمي خاطر بوده كه آنان جنگ را تنهابه اين  اينكه
بهتر است و الزمه صلح اين بود كه جهت اتحاد مسلمانان، دو طرف از برخـي از حقـوق   

از خالل كالم اسامه برداشت كـرد، چـه وي در    توان مي اين نكته را. خود صرفنظر نمايند
ئل به جنگ در كنار او يد كه در اين مورد قاگو مي عذر خواهي از اميرالمؤمنين علي چنين

Pنيست، گرچه به امامت و فضل وي اعتراف دارد

)
212F

2(
P. 
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 :انـد، از جملـه   انـد بحـث كـرده    علما در مـورد عـذر كسـاني كـه وارد جنـگ نشـده      
آن دسته از صحابه كه توقف كردند و در جنگ شـركت  : گفته شده است: يدگو مي قرطبي

اند و به همين دليل از  حمل كردها ه آن نكردند احاديث وارده را بر دست برداشتن از همه
Pاختالف و جنگ ميان صحابه اجتناب ورزيدند

)
213F

1(
P. 

كساني كه توقف ورزيدند حجتشان تنها اين بود كه حق براي آنـان  : يدگو مي ابن حزم
باشد جهت مناظره با او راهي غير از اين  روشن نيست و كسي كه حق برايش روشن نمي

Pشن نماييم تا او آن را ببيندوجود ندارد كه حق را براي او رو

)
214F

2(
P. 

صحيح اين است كه عمل صحابه مذكور حمل بر صحت و درستي : يدگو مي ابن حجر
شود، زيرا كساني كه وارد جنگ شدند دليل و حق برايشان روشن شده بود، زيرا در مورد 

د كسـاني كـه وار  . جنگ با گروه باغي امر وارد شده است و آنان توان انجام آن را داشتند
باشند، يا اينكه توان جنـگ   جنگ نشدند برايشان روشن نشده بود كه كدام گروه باغي مي

اين وضعيت براي خزيمه بن ثابت روي داد، چه او همراه علي بود اما بـا ايـن   . را نداشت
كه عمار كشته شد، او به جنگ پرداخـت و ايـن حـديث را     اما هنگامي. جنگيد وجود نمي

يعني وقتي عمار كشته شد او دريافـت  (د شو مي وهي باغي كشتهعمار توسط گر: بيان كرد
Pاين حديث توسط امام احمد و ديگران روايت شده است). كه سپاه مقابل باغي هستند

)
215F

3(
P. 

عدهاي از صحابه چون سعد و محمد بن مسـلمه و  : اگر گفته شود: يدگو مي جصاص
دليل همراه نشدن : ن استاسامه بن زيد و ابن عمر در جنگ همراه علي نشدند، جواب اي

جايز است كه علت همراهي نكـردن آنـان   . آنان اين نبود كه به جنگ با باغي قائل نباشند
آيـد و   اين كار بر مـي  اين باشد كه آنان معتقد بودند امام همراه با نيروهايي خود از عهده
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خـود جـايز   نيازي به آنان ندارد و با استدالل به همين امر عـدم همراهـي بـا او را بـراي     
دليل كه به اين  بينيم كه آنان در جنگ با خوارج نيز همراه علي نشدند، نه دانستند، چه مي

ديدند كه براي جنـگ   دليل بود كه آنان ميبه اين  آنان جنگ با آنان را واجب ندانند، بلكه
Pبا خوارج افراد زيادي حضور دارند و نيازي به آنان نيست

)
216F

1(
P. 

 

                                           
 .5/281أحكام القرآن -1



 
 

 :پنجم
كه قائل به تأخير انداختن اجراي   عليموضع كساني چون 

 قصاص بر قاتالن عثمان تا هنگام استقرار و ثبات امور بودند

امير المؤمنين علي رضي اهللا عنه منتظر ايـن بـود كـه اوضـاع مسـتقر شـود و آرامـش        
كه طلحه و زبير  حكمفرما گردد و بعد از آن به كار قاتالن عثمان رسيدگي نمايد و هنگامي

شان از او خواستند قصاص را بر آنان جاري گرداند عـذر خـود را بـراي آنـان     و همراهان
ان تـو  نمي باشند و چنين بيان كرد كه تعداد اين اوباش بسيار زياد است و داراي قدرت مي

آنان را دست كم گرفت و از آنان درخواست كرد كه فعـالً صـبر پيشـه سـازند تـا اينكـه       
دد و آنگاه حقوق گرفته شـوند، زيـرا شـرايط بـراي     اوضاع آرامش يافته و امور مستقر گر

اميرالمؤمنين علي با اشارهاينكهاين كار خود، انتخاب كمتـرين  . جلب مصالح مناسب نبود
 -كنم اين چيزي كه من شما را به آن دعوت مي: باشد، گفت شر از ميان دو شر موجود مي

ز جنـگ و ايجـاد   شـري اسـت كـه ا    -يعني صبر كردن در مورد سرنوشت قاتالن عثمـان 
 -صبر كردن در قصاص قاتالن -كه بدتر از آن -استتر  كه شري به مراتب بزرگ -تفرقه

Pباشد بهتر است مي

)
217F

1(
P. 

باشد كه قصاص به تـأخير   امير المؤمنين چنين نظر داشت كه مصلحت مقتضي اين مي
وي . تبيفتد، نهاينكه به طور كلي ترك شود و به همين دليل هم قصاص را به تأخيرانداخ

در حادثـه  . در مورد اين وضعيت، به روش رسول خدا در برخورد با حادثه افك اقتدا كرد
افك گروهي از مردم در مورد عائشه به بدي صحبت كردند و قسمت عمدهاين سناريو را 

اي : رسـول خـدا از منبـر بـاال رفـت و فرمـود      . عبداهللا بن أبي بن سلول بر عهده داشـت 
. گيرد كه به خانواده مـن تهمـت زده اسـت    مرا از اين مردي مي مسلمانان چه كسي انتقام

                                           
 .5/460تاريخ طبري -1
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اي رسول خدا اگر از أوس : برخاست و گفت -از قبيله أوس -پس سعد بن معاذ انصاري
زيرا وي رئيس اوسيان بـود   -زدم گرفتم و گردن او را مي بود من انتقام شما را از او مي مي

خزرج است به ما امر كنيد تا امر شـما را  و اگر از  -و حكم وي در ميان آنان نفوذ داشت
سـپس  . سعد بن عباده رئيس خزرجيان برخاست و پاسخ سعد بن معاذ را داد. انجام دهيم

أسيد بن حضير پسر عموي سعد بن معاذ برخاسـت و جـواب سـعد بـن عبـاده را داد و      
Pپيامبر شروع به ساكت كردن آنان نمود

)
218F

1(
P .رگـي  مسـأله بز كـه ايـن    دانست رسول خدا مي

است، زيرا قبل از آمدن رسول خدا به مدينه، أوس و خزرج با هم به توافق رسيده بودنـد  
كه عبداهللا بن أبي بن سـلول را حـاكم خـود كننـد و او در نـزد آنـان از منزلـت وااليـي         

امـا  . برخوردار بود و هم او بود كه در جنگ احد يك سوم از سپاه را به مدينـه برگردانـد  
ي حد بر عبداهللا بن أبي بن سلول را ترك كـرد؟ علـت كـار ايشـان     چرا رسول خدا اجرا

كـه شـالق زدن وي مفسـده     كـرد  مـي  مصلحت و مفسده بود، زيرا ايشان چنين مشـاهده 
ديد كـه قصـاص را    اميرالمؤمنين علي هم مصلحت را در اين مي. بيشتري از ترك آن دارد

ص مفسـده كمتـري نسـبت بـه     به تأخير بيندازد چرا كه در آن هنگام تأخيرانداختن قصـا 
انسـت قصـاص را بـر    تو نمـي  تعجيل در اجراي آن داشت، زيرا ايشان در آن هنگام اصالً

نـد و هنـوز   كرد مـي  قاتالن جاري گرداند، زيرا آن قاتالن قبائلي داشتند كه از آنـان دفـاع  
ل يد كه آنان علي را نكشـتند؟ حـا  گو مي امنيت برقرار نشده و فتنه پابرجا بود و چه كسي

Pاينكه همان افراد بودند كه بعداً او را كشتند

)
219F

2(
P . 

اميرالمؤمنين علي در مورد سرنوشت قاتالن عثمان منتظر اين بود كه امنيت برقرار شود 
و امت متحد گردند و اولياي دم درخواست اجراي قصاص را بنمايند و شاكي و خواستار 

و شاهدان حاضـر شـوند و   قصاص و متهمان حاضر شوند و جلسه محاكمه برگزار گردد 

                                           
 .4141صحيح البخاري، شماره -1

 .102حقبة من التاريخ، ص -2
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Pدر محكمه قاضي در مورد سرنوشت قاتالن حكم داده شود

)
220F

1(
P .  امت همه اتفاق نظر دارنـد

د، اجـراي  شـو  مي د در حالتي كه اجراي قصاص موجب ايجاد فتنه و تفرقهتوان مي كه امام
Pآن را به تأخير بيندازد

)
221F

2(
P .اتالن اما در مورد بلوايي كه حول اين مسألهايجاد شده كه چرا ق

عثمان در سپاه علي حضور داشتند و چرا علي راضي شد كـه آنـان در سـپاه وي حاضـر     
عدهاي از آن طاغيان و خوارج كه عثمان را به قتل رسـانده  : يدگو مي باشند، امام طحاوي

بودند در سپاه علي حضور داشتند كه برخي از آنان عيناً معلوم نبودند و عدهاي بودند كه 
خود قرار داشتند و برخي از آنان هم دليلي بر اثبات قتـل عليـه آنـان     مورد حمايت قبائل

Pنبود و برخي در دل نفاق داشتند و امكان بروز و اظهار همه آن را نداشتند

)
222F

3(
P. 

جسـت و   در هر حال موضع علي نسبت به آنان محطاطانه بود و از كار آنان تبري مـي 
ي قصاص بر آنان داشت در صورتي كـه  تمايل زيادي به بي نياز شدن از آنان و بلكه اجرا

 :دشو مي اين واقعيت در دو چيز متجلي. شد مي راهي براي اين امر يافت

 موضع علي رضي اهللا عنه نسبت به قاتالن عثمان -الف

علي قتل عثمان را مورد نكوهش قـرار داد و خـود را از قتـل وي مبـرا دانسـت و در      
كه او عثمان را به قتـل نرسـانده و دسـتور     دكر مي هاي خود و موارد ديگر قسم ياد خطبه

قتل وي را نداده و براي اين كار با كسي همدستي نكرده و قاتالن او را ياري نـداده و بـه   
اين موضوع به طريقي قطعي از او روايت شده است كه مفيد يقـين  . آن راضي نبوده است

كه علي به قتل عثمان  دارند اين موضوع خالف آنچه است كه رافضيها اظهار مي. باشد مي
Pراضي بوده است

)
223F

4(
P . حاكم نيشابوري بعد از ذكر برخي از اخبار وارده در مورد كشته شدن

                                           
 .2/156تحقيق مواقف الصحابة -1

 .2/1718احكام القرآن، ابن عربي -2

 .546شرح الطحاوية، ص -3
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اميرالمؤمنين علي در ماجراي قتـل او دسـت   : يندگو مي اينكه اهل بدعت: يدگو مي عثمان
داشته است دروغ و جعل اسـت، زيـرا اخبـار بـه صـورت متـواتر خـالف ايـن را بيـان          

Pاند كرده

)
224F

1(
P. 

علي در قتل عثمان دست . همه دروغ و تهمت به علي استها  اين :يدگو مي :ابن تيميه
نداشته و فرمان آن را نداده و به آن هم راضي نبوده است و تبراي وي از قتل عثمان از او 

Pروايت شده است و او فردي صادق و نيكوكار بود

)
225F

2(
P .پروردگـارا مـن از   : علي گفته است

Pجويم گاه تو تبرا ميخون عثمان از در

)
226F

3(
P . حاكم به صورت مستند از قيس بن عباده روايت

پروردگارا من از خـون عثمـان از   : يدگو مي شنيدم كه علي در جنگ جمل: كرده كه گفت
روزي كه عثمان به قتل رسيد عقل از سرم پريد و به خودم شـك  . جويم درگاه تو تبرا مي

به خدا قسم من از خداوند شـرم دارم  : ن گفتمكردم و آنان براي بيعت نزد من آمدند و م
آيـا از  «: اند كه رسول خـدا در مـورد وي فرمـود    بيعت كنم كه مردي را كشته كه با مردمي

كـنم كـه در    من از خـدا شـرم مـي   . »شرم نداشته باشم كنند مي كسي كه مالئك از او شرم
مـردم برگشـتند و   پس آن . حالي با من بيعت شود كه جنازه عثمان هنوز دفن نشده است

چون جنازه عثمان دفن شد مردم نزد من برگشتند و درخواست بيعت بـا مـن را دادنـد و    
كار ترس دارم و سپس عـزم مـن جـزم شـد و بيعـت      به اين  پروردگار از اقدام: من گفتم

خداوندا از : انگار كه قلبم شكافته شد و گفتم» اي اميرالمؤمنين«: كردم و چون آنان گفتند
Pبگير و به عثمان بده تا اينكه راضي و خشنود گردد حسنات من

)
227F

4(
P. 

به علي خبر رسيد كـه عائشـه در   : امام احمد از محمد بن حنفيه روايت كرده كه گفت
پـس علـي   . كنـد  قاتالن عثمـان را لعنـت مـي    -محلي در فاصله سه مايلي از بصره -مربد

                                           
 .3/103المستدرك -1

 .4/406منهاج السنة -2

 .سند آن حسن است. 7/202البداية و النهاية -3

 .حديث صحيح بر شرط شيخين است، اما مسلم و بخاري آن را تخريج نكردهاند. 3/95المستدرك -4
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دگارا قـاتالن عثمـان را   پرور: دستش را تا نزديك صورتش بلند كرد و دو يا سه بار گفت
Pلعنت كن -يعني در همه جا -لعنت كن، خداوندا آنان را در پستي و بلندي

)
228F

1(
P. 

به خدا قسم من عثمان را بـه  : عباس روايت كرده كه علي سه بار گفت ابن سعد از ابن
قتل نرساندم و دستور قتل او را هم ندادم، بلكه مردم را از آن نهي كردم به خدا قسم مـن  

Pرا نكشتم و دستور آن را هم ندادم، بلكه مغلوب واقع شدمعثمان 

)
229F

2(
P .   همچنـين از ايشـان

بـه  . هر كس از دين عثمان تبري بجويد از ايمان تبري جسته است: روايت است كه گفت
Pام ام و به آن راضي نبوده و دستور آن را ندادهام  خدا قسم من در قتل او همدستي نكرده

)
230F

3(
P .

او بيشتر از همه ما صـله رحـم را بجـا    : گفت داد و مي قرار مي وي عثمان را مورد ستايش
Pكرد مي آورد و بيشتر از ما تقواي خدا را رعايت مي

)
231F

4(
P. 

ما در ساحل رود فرات همراه علي بوديم در : بن سعد روايت است كه گفت ةاز عمير
نـد  خداو: پس علي گفـت . يك كشتي كه بادبانهايش را برافراشته بود و عبور كرد هنگامي

 :يدفرما مي متعال

﴿               ﴾ ]24: الرحمن[  

رياهـا دارد كـه   در د) ها انسان آفريدگان خود به نام(خدا كشتيهائي ساخته و پرداخته «
داده سوگند به كسي كه آن را در دريايي از درياهـاي خـود قـرار    . »همسان كوهها هستند

Pام و در ماجراي قتل او همدستي نكردهام  است من عثمان را نكشته

)
232F

5(
P. 

                                           
 .آن صحيح است سند. 733شماره1/555فضائل الصحابة -1
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 .1/306صفة الصفوة -4
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Pآمـد  در روزي كه عثمان به قتل رسيد كاري از دسـت مـن بـر نمـي    : يدگو مي علي

)
233F

1(
P. 

علـي از  ها  آن رواياتي از علي وارد شده و درها  آن حافظ ابن عساكر طرقي را كه از طريق
ها و ديگر موارد خود بر عدم دست داشـتن در   خون عثمان تبري جسته است و در خطبه

اين موضـوع بـه   . اين ماجرا و عدم رضايت به قتل او قسم خورده است جمع آورده است
Pباشند از علي روايت شده است طرقي كه نزد بسياري از ائمه حديث مفيد يقين مي

)
234F

2(
P. 

ن سپاه تالش علي براي بي نياز شدن از خدمات آن دسته از قاتالن كه در درو -ب
 وي بودند

رفتاري محطاطانه با آنان داشت و حتي  كرد مي علي چون از جانب آنان احساس خطر
كسي به هنگام رفتن به شام مسئوليت كاري را به آنان واگذار نكرد، چه فرزندش محمـد  
بن حنفيه را فراخواند و پرچم را بدست او داد و عبداهللا بن عبـاس را بـر سـمت راسـت     

Pي بن عمر بن جراح را پيش قراول سپاه قرار دادسپاه و ابو ليل

)
235F

3(
P     و قثم بـن عبـاس را بـه

Pجاي خود در مدينه گمارد

)
236F

4(
P. 

پيش دستانه از جانب علي بود تا بدين وسيله برائت خود را از آن اوباشان  اين اقدامي 
اعالم داشته و قدرت خود براي سيطره بر امور مسلمانان بـدون كسـب كمـك از آنـان را     

 ارد، زيرا وي در ميان مسلمانان مواليان و كساني را داشت كه خالفـت او را تأييـد  اعالم د
سـاخت و ايـن    ند و همين افراد او را از كمك گرفتن و دوستي با آنان بي نياز مـي كرد مي

با آن گروه انجام داد و همين براي معذور بـودن   شد مي نهايت چيزي بود كه در آن زمان
نان صدها نفر بودند و عالوه بر اين طوائف و قبائلي داشتند كـه  ، زيرا آكرد مي وي كفايت

                                           
 .5/61المنتظم في تاريخ الملوك و األمم -1

 .7/193البداية و النهاية -2

 .2/158قف الصحابةتاريخ طبري؛ تحقيق موا -3

 .5/470تاريخ طبري -4
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داد  در سپاه علي حضور داشتند و اگر در مورد آنان شدت عملي بيشتر از آن به خرج مـي 
Pشودتر  رفت كه دايره فتنه در ميان امت گسترده خوف اين مي

)
237F

1(
P .   وقتي كه علـي، طلحـه و

با هم صلح  -موضوع بعداً ذكر خواهد شد اين -زبير و عائشه با وساطت قعقاع بن عمرو
كردند امير المؤمنين علي شب آن روز براي مردم خطبه خواند و به بيان جاهليـت و تيـره   
روزي آن ياد كرد و از اسالم و نيكروزي و نعمت همدلي كه خداونـد بعـد از پيـامبر بـه     

ورد و سپس اين وسيله ابوبكر و عمر بن خطاب و عثمان بن عقانبه امت داده بود سخن آ
آن را بر سر امت آوردند كه طالب دنيا بودنـد   -قاتالن عثمان -واقعه روي داد كه عدهاي

 بردنـد و  و به كساني كه خداوند آنان را به سبب فضيلت غنيمتشان كرده بـود حسـد مـي   
بـرد و آنچـه    استند كارها را به حال اول بازبرند، اما خداوند كار خويش را بسر ميخو مي

Pكند مي بخواهد

)
238F

2(
P .كنم، شما نيز حركـت كنيـد،    بدانيد كه من فردا حركت مي: سپس گفت

اند نيايند و سفيهان زحمت خـويش را   ولي هيچ يك از آنان كه بر ضد عثمان كمك كرده
Pاز من كم كنند

)
239F

3(
P. 

قاضي ابوبكر باقالني موضوع اجراي حكم قصاص در مـورد قـاتالن عثمـان را مـورد     
ه و رأي خود را در مورد موضع علي در به تأخيرانداختن اجـراي  بحث و مناقشه قرار داد

چون ثابت شود كه علي از كساني اسـت كـه   : يدگو مي قصاص تا حد امكان بيان داشته و
 باشند كه اگر جمعي يك نفر را به قتـل برسـانند همـه آن جمـع قصـاص      ميبه اين  قائل
مـان را قصـاص كنـد، مگـر     ند، در اين صورت جايز نيست كه وي همه قـاتالن عث شو مي

آنگاه كه بر قاتل بودن آن قاتالن بعينه، بينه وجود داشته باشد و اوليـاي دم در مجلـس او   
حكـم  بـه ايـن    حضور يابند و خواهان خون پدر و ولي خود شوند و امام با اجتهاد خـود 

                                           
 .2/159به نقل از تحقيق مواقف الصحابة 2/52إفادة األخبار، تباني -1

 .5/525تاريخ طبري -2

 .همان -3
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و فسـادي  تـر   برسد كه اجراي قصاص بر قاتالن عثمان، منجر بـه هـرج و مرجـي بـزرگ    
از آن روي دهـد و  تر  اي خطير د كه در آن چيزي مثل قتل عثمان يا حادثهشو نمي شديدتر

به تأخيرانداختن اجراي حد تا هنگام وقت امكان آن و گرفتن و استيفاي حق در آن، براي 
آورد و فساد و تهمت را بهتر  بوده و پراكندگي آنان را بهتر جمع ميتر  امت بهتر و مناسب

Pكند از آنان دفع مي

)
240F

1(
P. 

 ابن حزم در توجيه موضع علي در تأخيرانداختن اجـراي قصـاص بـر قـاتالن عثمـان     
اينكه گفتند از قاتالن عثمان و محاربان بـا خـدا و   : ييمگو مي با توفيق خداوندي: يدگو مي

رسول او و كساني كه در پي ايجاد فساد در روي مين بودند و حرمت اسالم، حرم امامت، 
و سـابقه را زيـر پـا گذاشـتند      -به رسـول خـدا بـودن   صحا -هجرت، خالفت و صحبت

قصاص گرفته شود، امري درست است و علي هـم هرگـز در ايـن مـورد و در برائـت و      
بيزاري جستن از اين قاتالن و اوباش با آنان مخالف نبود، لكن تعداد ايـن اوبـاش بسـيار    

ز ذمـه او سـاقط   بردند و كاري كه در تـوان علـي نباشـد ا    زياد بود و از علي اطاعت نمي
از ذمـه  هـا   آن است، چنان كه اگر مسلماني قادر به انجام نماز و روزه و حج نباشد انجـام 

 :يدفرما مي خداوند متعال. د و بين اين دو فرقي وجود نداردشو مي وي ساقط

﴿          ﴾ ]286: ةالبقر[  

  .»كند انائيش تكليف نمياندازه تو هخداوند به هيچ كس جز ب«
اگر شما را به چيزي امر كردم به قدر تـوان خـود از آن انجـام    : يندفرما مي رسول خدا

Pدهيد

)
241F

2(
P .سـت  توان مي د وشو مي بدين ترتيب علي تقويت كرد مي اگر معاويه با علي بيعت

ـ . حق را از قاتالن عثمان بگيرد ر پس اختالف علي را تضعيف كرد و او نتوانست حق را ب

                                           
 .2/159؛ تحقيق مواقف الصحابة231التمهيد، باقالني، ص -1

 .8/142صحيح البخاري -2
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، آن چنان كه حـق را  كرد مي حق را بر آنان جاري شد نمي آنان جاري گرداند و اگر چنين
Pبر قاتالن عبداهللا بن خباب جاري گرداند

)
242F

1(
Pزيرا وي بر مطالبه قاتالن وي توانا بود ،P

)
243F

2(
P. 

گـذارم   نمـي : يدگو مي علي: كند ابن العربي ديدگاه علي بن أبي طالب را چنين بيان مي
ي شكايت دارد حق خود را از او بگيرد مگر آنگاه كه قاضي بـه نفـع وي   كسي كه از فرد
Pحكم داده باشد

)
244F

3(
P .اينكه در ميان آنان جنگي روي داد قطعاً معلـوم و  : دهد سپس ادامه مي

سبب بوده است، يعني بـه سـبب اخـتالف در مـورد     به اين  هم چنين اينكه. مبرهن است
باشد، اما در اين ماجرا حق بـا علـي    شن ميقصاص از قاتالن عثمان بوده است، امري رو

كند صحيح نيست قاضي جلسـه رسـيدگي بـه آن     بود، زيرا كسي كه خود خونخواهي مي
 باشد و اگر خواهان تهمتي نسبت به قاضي داشت، اين موجب خروج خواهان بـر قاضـي  

پـس اگـر بـراي وي    . كنـد  د، بلكه حق را در نـزد او و در محكمـه او مطالبـه مـي    شو نمي
كند، زيـرا چـه بسـيارند     نداد ساكت مانده و صبر مي پذيرد و اگر حكمي داد كه مي كميح

و  -آنگاه كه با علي بيعت شـد  -دهد و حكم ميها  آن حقهايي كه خداوند متعال در مورد
هزار نفر بر خليفه هجوم بردنـد و او را بـه   : گفت و مي شد مي ولي عثمان نزد علي حاضر

گفت؟ آيا غير از  رادي معلوم و مشخص هستند، علي چه چيزي ميافها  آن قتل رساندند و
ادعايت را ثابت كن و حق خودت را بگير و اين در يك روز قابل : گفت اين را به وي مي

اي . ند كه عثمان مستحق قتل بـوده اسـت  كرد مي اثبات بود، مگر اينكه قاتالن عثمان ثابت
و در آن هنگـام   شـد  نمـي  ليه عثمان ثابـت ع دانيد كه ظلمي مسلمانان به خدا قسم همه مي

Pبودتر  فرصت و شرايط براي طلب حق بهتر و رسيدن به هدف آسان

)
245F

4(
P. 
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علي امام بود و هر كس بر او خروج كرد باغي است و جنگ با وي تـا وقتـي كـه بـه     
باشد و بدون شك اين سخن كه علي در جواب مردم شام گفت  اطاعت برگردد واجب مي

ند و سپس خواهان اجراي قصاص بر قاتالن عثمان شوند، سخني صحيح كه ابتدا بيعت كن
و كـار در دسـت او قـرار     شـد  مـي  و درست بود، زيرا اگر وي قبل از اينكه با وي بيعـت 

 گرفت، قبائل آن قاتالن به هواخـواهي آن افـراد بـر    گرفت از قاتالن عثمان قصاص مي مي
ر اين بود كـه ابتـدا زمـام امـور را     پس علي منتظ. گرفت درمي استند و جنگ سوميخو مي

بدست بگيرد و سپس عليه آن جانيان طرح دعوا شود و سپس در مورد آنـان قضـاوتي از   
Pروي حق انجام دهد

)
246F

1(
P. 

و از جمله امامان مالـك و  ) يعني علماي حديث و موافقان آنان(فقهاي حجاز و عراق 
لي در جنگ خـود بـا اهـل    شافعي و ابوحنيفه و اوزاعي و جمهور متكلمين معتقدند كه ع

كساني كـه بـا علـي جنگيدنـد بـاغي      : يندگو مي نيز. بر حق بود -و نيز اهل جمل -صفين
Pان آنان را به خاطر اين بغي، كافر دانستتو نمي بودند و به او ظلم كردند، اما

)
247F

2(
P. 

او معتقد بود كه بـر معاويـه و يـاران    : كند ابن تيميه رأي علي را اين چنين خالصه مي
اجب است كه از وي اطاعت كنند و با او بيعت نمايند و آنان خارج از اطاعـت وي  وي و

بـه ايـن    پس علي. ورزند و آنان داراي قدرت هستند بوده و از اداي اين واجب امتناع مي
رأي و نتيجه رسيد كه با آنان بجنگد تا اين واجب را ادا نماينـد و از او اطاعـت ببرنـد و    

Pمردم متحد شوند

)
248F

3(
P. 

ا تأخير علي رضي اهللا عنه از اقامت حد شرعي و قصاص قاتالن عثمان به خـاطر  همان
ضرورت بود و براي ايشان كامال واضح و تمام شده بود كه بايـد قصـاص انجـام بگيـرد،     

                                           
 .2/161احكام القرآن، ابن العربي؛ تحقيق مواقف الصحابة -1
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هنگامي كه علي رضي اهللا عنه از مدينه به عراق رفت تا به شام نزديك باشد تـا بـه شـام    
 -لشكر وي حضور داشتند و تعدادشان بسيار زياد بودنزديك باشد و قاتالن عثمان كه در 

در زير سايه قدرت و فخرفروشي قبائل خود همـراه بـا    -خصوصاً از اهالي كوفه و بصره
علي بر اين باور بود كه اجراي قصاص در مورد قاتالن عثمـان  . وي به عراق منتقل شدند

صـحابي بزرگـوار   . را ببندد در مقابل وي دري را خواهد گشود كه چه بسا بعداً نتواند آن
المؤمنين عائشه و طلحـه  ام  برد و در مورد آن با به اين حقيقت پي قعقاع بن عمرو تميمي 

و زبير صحبت كرد و آنان هم به آن اقرار كردنـد و علـي را معـذور دانسـتند و در مـورد      
ا او ضرر بترين  مفسده و ارتكاب كوچكترين  موضع و رأي استوار وي، يعني دفع نزديك

سياست حكيمانه مقتضي همان چيزي بود كه علي بن أبي طالب اظهـار  . هم سخن شدند
داشت و آن اينكه صبر و تحمل شود و عجله به خرج داده نشـود، زيـرا ايـن كـار بـه       مي

اي  اتحاد موضع و سخن براي گـرفتن موضـعي واحـد و رويـارويي بـا آن مبـارزه طلبـي       
، اما اخـتالف نظـر مركـز جديـد خالفـت را      كرد يم نيازداشت كه مركز خالفت را تهديد

Pضعيف كرده و همه آرزوها در مورد اجراي قصاص بر قاتالن عثمان را بر باد داده بود

)
249F

1(
P. 

باشند كه علي نسبت به طلحه و زبير و  داليلي قوي وجود دارند كه بيان گر اين امر مي
 :معاويه بيشتر بر حق بود، اين داليل عبارتند از

! افسوس بـراي عمـار  : ابوسعيد خدري از رسول خدا روايت كرده كه فرمودبخاري از 
Pرسد او توسط گروهي باغي به قتل مي

)
250F

2(
P .در ايـن حـديث يكـي از    : يـد گو مـي  ابن حجر

هاي نبوت وجوددارد و فضيلتي آشـكار بـراي علـي و عمـار اسـت و پاسـخي بـه         نشانه
Pرحق نبوددارند علي در جنگهاي خود ب ناصبياني است كه اظهار مي

)
251F

3(
P .يد گو مي امام نووي
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باشند كه علي بر حـق   روايات وارده از رسول خدا به صورت صريح بيان گر اين نكته مي
نيز بر اين نكته تصريح دارند كه دو طرف . بود و ياران معاويه باغي و داراي تأويل هستند

Pندوش نمي درگير مؤمن بوده و به خاطر اين جنگ از ايمان خارج نشده و فاسق

)
252F

1(
P. 

در حديث صحيحي كه امام مسلم از ابوسعيد خـدري روايـت كـرده اسـت آمـده       -2
باشند كه بدانگاه كه مردم  سخن گفتند كه در ميان امت وي مي ا از قوميرسول خد: است

و در  -يعني خوارج -اند و سرهايشان را تراشيده كنند مي ند آنان خروجشو مي دچار تفرقه
گروه به حق از ميان آن دو، ترين  دترين مخلوقات هستند و نزديكآنان ب: مورد آنان فرمود

Pرسانند آنان را به قتل مي

)
253F

2(
P .اي كـه در ميـان    در هنگام تفرقه: در روايت ديگري آمده است

گروه به حق از ميـان آن دو، آنـان را بـه    ترين  و نزديك كنند مي دهد خروج مردم روي مي
Pرسانند قتل مي

)
254F

3(
P. 

كاري بر اين نكته دارد كه علي نسبت به مخالفان خود در جمـل  اين حديث داللت آش
 .بوده استتر  و صفين، به حق نزديك

 

                                           
 .7/168شرح نووي بر صحيح مسلم -1

 .1065صحيح مسلم، شماره -2

 .21/746همان -3



 
 

 :ششم
خروج طلحه و زبير و عائشه و همراهانشان به بصره براي 

 گري اصالح

آن دو تقريبـاً چهـار مـاه بعـد از     . طلحه و زبير به مكه آمدند و با عائشه ديدار كردنـد 
Pهـ بـه مكـه رسـيدند   36در ربيع اآلخر سال كشته شدن عثمان، يعني

)
255F

1(
P .    سـپس گفتگـو بـا

در آن هنگام فشار رواني زيـادي  . عائشه رضي اهللا عنها در مكه و در مورد رفتن آغاز شد
نمودند كه آنان براي متوقف ساختن عمليات  بر كساني وجودداشت كه چنين احساس مي

ند كه خليفه را تنها كرد مي متهماين  به آنان خودشان را. قتل خليفه مظلوم كاري نكردهاند
اما نبايد . اند و جز رفتن و خونخواهي عثمان، كفارهاي براي گناه آنان وجود ندارد گذاشته

اسـتند از  خو مـي  فراموش كرد كه عثمان به قصد فدا نمودن خود در راه خدا كساني را كه
مظلومانـه كشـته شـده     عثمـان : گفـت  عائشه مي. داشت وي دفاع نمايند از اين كار باز مي

Pكنم به خدا قسم من خون او را مطالبه مي. است

)
256F

2(
P .درباره عثمان كاري از : گفت طلحه مي

Pمن سرزده كه بايد به توبه آن خونم را در راه خونخواهي او بريزم

)
257F

3(
P .مـردم  : گفت زبير مي

خدا كنيم كه خون عثمان گرفته شود و معوق نماند كه معوق ماندنش سلطه  را تشويق مي
را در ميان ما به سستي افكند و اگر مردم از امثال آن باز بمانند همه امامان توسط اينگونـه  

Pندشو مي افراد كشته

)
258F

4(
P. 
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بـراي اينكـه مـردم را بـه      كـرد  مـي  اين احساس كه بر اعصاب و روان آنان فشار وارد
كه آنان ، بلكرد مي حركت درآورد و از محل آسايش و استقرار خود خارج گرداند، كفايت

دانستند كه به سوي امور ترسناك و نامشخصي در آينـده در   ند ميشد مي بدانگاه كه راهي
ايـن انتظـار را    شـد  مي بنابراين هر كدام از آنان كه از خانهاش خارج. حال حركت هستند

به . نداشت كه بار ديگر به خانهاش برگردد و فرزندانشان آنان را با گريه مشايعت نمودند
كسي روزي نديـده  . اند ل روز خروج آنان از مكه به بصره را روز گريه نام نهادههمين دلي

Pبود كه بيش از آن بر اسالم گريسته باشند

)
259F

1(
P. 

اي عوامل دست به دست هم داد و آنان را واداشت تا به فكـر راهـي    در مكه مجموعه
ه بني اميـه  اين عوامل اين بود ك از جمله. مناسب براي محقق ساختن خواسته خود باشند
امير بصـره در زمـان    -نيز عبداهللا بن عامر. از مدينه فرار كرده و در مكه مستقر شده بودند

هم . داد و كمك مادي مي كرد مي در مكه بود و مردم را به خروج تشويق -خالفت عثمان
چنين يعلي بن أميه كه از يمن براي كمك به عثمان آمده بود وقتي به مكه رسيده بود كـه  

اي زيادي با خود داشـت و پيشـنهاد داد    ه كشته شده بود و او اموال و سالح و مركبهخليف
اين امر براي تشـويق  . تا همه آن چيزها براي كمك در قتل قاتالن عثمان بكار گرفته شود

حال كـه وسـايل و   . كرد مي كساني كه به دنبال راهي براي پيگرد قاتالن عثمان بود كفايت
بايست از كجـا   يروي براي خونخواهي عثمان فراهم شده بود، ميعوامل براي گردآوري ن

ند با هـم بـه   شد مي بايست در آن راهي ند؟ آنان در مورد جهتي كه ميكرد مي كار را آغاز
بـه مدينـه   : گفتنـد  -كه عائشه در رأس آنان قرار داشـت  -برخي از آنان. گفتگو پرداختند

همراه با آنـان عليـه قـاتالن عثمـان اجتمـاع      گفتند به شام بروند تا  برخي ديگر مي. بروند
نتيجه رسيدند كه به بصره بروند، زيرا در مدينـه تعـداد   به اين  بعد از بررسي زياد. نمايند

نيـز  . نفرات قادر به رويارويي با آنـان نيسـتند   زيادي حضور داشتند كهاينان به علت كمي
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ل ورود آنان به بصـره بهتـر   به همين دلي. شام به علت حضور معاويه در آنجا محفوظ بود
سـتند نقشـه   توان مـي  بود، زيرا در بصره كمترين نيرو و سلطه وجود داشت و از اين طريق

Pخود را عملي نمايند

)
260F

1(
P .  نقشه و هدف اصلي آنان چه قبل از خروج و چه در اثنـاي راه و

چه در هنگام رسيدن به بصره روشن بود و آن خونخـواهي عثمـان، اصـالح، اعـالم كـار      
Pوباش به مردم و امر به معروف و نهي از منكرا

)
261F

2(
P   و اجراي يكي از حدود الهـي بـودP

)
262F

3(
P  و

اينكه اگر قاتالن عثمان به سزاي خود نرسند همه حكام در معرض قتل بـه وسـيله امثـال    
Pاين افراد قرار خواهند داشت

)
263F

4(
P .بودنـد ورود بـه بصـره و     اي كه آنان ترسـيم كـرده  نقشه

چـه آن   -عانت از مردم آنجا براي گرفتن انتقام از قاتالن عثمانسپس ورود به كوفه و است
و سپس دعوت  -قاتالني كه اهل كوفه بودند و چه آن قاتالني كه اهل جاهاي ديگر بودند

از مردم ديگر شهرها به منظور تنگ كردن عرصه بر قاتالن عثمان حاضر در سـپاه علـي و   
Pدستگيري آنان با كمترين تلفات ممكن بود

)
264F

5(
P. 

سادگي نبود كـه بـراي   به اين  كه صحابه را به حركت درآورد رفتن به بصره و خشمي
موضوع فقط براي خونخواهي عثمان است و انگار كه فقط فردي كه اين  مردم آشكار شد

هـم  . انـد  از عوام الناس به قتل رسيده و سپاهياني براي گرفتن انتقام خون او به راه افتـاده 
ست كه به خشم آمـدن بـه خـاطر آن واجـب و الزم بـوده و      چنين حدي از حدود الهي ا

مستلزم ايجاد چنين ماجرايي است، بلكه جايگاه و شخصيت عثمان و جايگـاه معنـوي او   
عالوه بر ايـن  . به عنوان خليفه و قتل او به آن صورتي كه روي داد، مافوق اين چيزها بود

بت از صاحب شرع در حفـظ  ترور صفتي شرعي يعني خالفت بود كه مسلمانان آن را نيا

                                           
 .418؛ دراسات في عهد النبوة، ص5/476تاريخ طبري -1

 .5/489تاريخ طبري -2

 .419دراسات في عهد النبوة، ص -3

 .5/487تاريخ طبري -4

 .419دراسات في عهد النبوة، ص -5
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Pدانستند دين و اداره امور دنيوي به وسيله آن مي

)
265F

1(
P . بنابراين تجاوز بر آن بدون داشتن دليل

موجه، تجاوز بر صاحب شريعت و توهين به حاكميت او و ضايع ساختن نظام مسلمانان 
Pاست

)
266F

2(
P. 

ك ديدگاه عام أم المؤمنين عائشه و زبير و طلحه و همراهانشان در تالش براي ايجاد ي
در مورد مواجهه با گروه سبئيي بودند كه عثمان را به قتل رساندند و داراي چنـان   اسالمي

ايـن موضـوع را مسـلمانان از    . به آساني از كنار آن گذشت شد نمي قدرتي شده بودند كه
سبئيان و اوباش شـهرها و آشـوبگران قبائـل و بـدويان و     كه اين  خالل اقداماتي فهميدند

نزد آن دسته از صحابه كه همسخن و موافـق عائشـه   . آنان به انجام رساندند حامي بندگان
آشوبگران و سبئيون در سپاه علي وجود دارنـد و بـه   كه اين  بودند كامالً روشن شده بود

همين دليل براي علي مشكل است كه با آنان روياروي شود، چه علي بر جان مردم مدينه 
ان الزم بود كه براي فهماندن موضوع به مسلمانان تالش كنند از اين رو بر آن. بيمناك بود

باشند تقويت نمايند تـا   و جانب كساني را كه خواهان اجراي قصاص بر قاتالن عثمان مي
اين هدفي است كه ما اطمينان داريم . قصاص با حداقل تلفات از بي گناهان به اجرا درآيد

ه در بحث گفتگوي علي و زبيـر و طلحـه   علي هم در تالش براي آن بود و رواياتي هم ك
اينكهاين گروه از صحابه نيت كردند مردم را روشـن  . ذكر شد بر اين موضوع داللت دارد

سازند و امور را برايشان واضح گردانند بر هوشياري و آگاهي كامل آنان از روش و هدف 
دن و عـدم  و هدايت آن به سـمت متالشـي شـ    سبئيان در بازيچه قرار دادن افكار عمومي

و جهت ابطال نقش  زم بود كه در ميدان افكار عموميبنابراين ال. استقرار امت داللت دارد
المـؤمنين  ام  اين عمل در روايات صـحيحي كـه در آن  . و كاركرد آن، با آن رويارويي شود

                                           
 .191مقدمه ابن خلدون، ص -1

 391دور المرأة السياسي، ص -2
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Pباشـد  عائشه از اهداف خروج به بصره سخن گفته است، به خوبي روشن و صريح مي

)
267F

1(
P .

ده كه عثمان بن حنيف والي علي بن أبي طالب بـر بصـره كسـي را نـزد     طبري روايت كر
بـه  : عائشـه در جـواب گفـت   . عائشه فرستاد تا در مورد سبب آمدنش از وي سوال نمايد

رود و خبـر را از فرزنـدان خـود مكتـوم و پنهـان       خدا كسي همانند من به كار نهاني نمي
م پيامبر خدا هجـوم آوردنـد و در آنجـا    آشوبگران واليات و اوباش قبائل به حر. دارد نمي

ها پديد آوردند و حادثه سازان را به آنجا كشانيدند و در خور لعنت خـدا و پيـامبر    حادثه
خدا شدند به سبب آنكه پيشواي مسلمانان را كشتند بي آنكه دليل يـا قصاصـي در ميـان    

د، حرمت شـهر و  باشد خون حرام را حالل دانستند و بريختند و مال حرام را غارت كردن
ماه حرام را رعايت نكردند، حرمت نواميس و تن افراد را رعايـت نكردنـد، بـي رضـايت     
مردم در خانه آنان اقامت گزيدند، چرا كه آن مردم قـدرت مقاومـت نداشـتند و در امـان     

من آمـدهام كـه كـار ايـن جمـع و      . نبودند، ضرر زدند و سود ندادند و از خدا نترسيدند
كه آنجا هستند و آنچه را كه بايد براي اصالح اين وضع بايد انجام داد با را  محنت مردمي

 :مسلمانان بگويم و اين آيه را خواند

﴿                           ﴾ 

  ]114: النساء[
هايشـان خيـر و خـوبي نيسـت، مگـر در نجواهـا و        پـچ  ا و پـچ در بسياري از نجواه«

اي يـا اصـالح بـين     هاي آن كسي كه به صدقه و احساني يا به كار نيكو و پسـنديده  پچ پچ
 . »مردم دستور دهد

                                           
 .394همان -1



 جنگ جمل   196
 

خواهيم كساني را كه خدا گفته و پيامبر خدا فرمان داده از صـغير و كبيـر و مـرد و     مي
انيم و از خـو  مي شما را به معروف. كار ما اين است. زن براي اصالح گري تشويق نماييم

Pكنيم كنيم و به تغيير آن ترغيب مي منكر منع مي

)
268F

1(
P. 

ابن حبان روايت كرده كه عائشه در نامهاي به ابوموسي اشـعري والـي علـي در كوفـه     
من بـراي ايجـاد اصـالح در ميـان     . شما از قتل عثمان و كيفيت آن با خبر هستيد: نوشت

هـاي خـود    كه نزديك تو هستند اعالم كن كه در خانـه  پس به مردمي. امدهمردم خارج ش
بمانند و به عافيت خشنود باشند تا اينكه خبر خوشحال كننده ايجاد صـلح و سـازش در   

Pميان مسلمانان به آنان برسد

)
269F

2(
P .  وقتي كه علي قعقاع بن عمرو را نزد عائشه و همراهـانش

نان سوال نمايد، قعقاع نزد عائشه رفت و به او سالم فرستاد تا در مورد سبب آمدنشان از آ
پسـرم،  : شهر كشانده است؟ عائشه گفتبه اين  مادرجان، چه چيزي شما را: كرد و گفت

Pاصالح در ميان مردم

)
270F

3(
P. 

. خداوند تو را بيامرزد: بعد از پايان نبرد جمل، علي نزد عائشه آمد و به عائشه گفت
Pامرزد، من فقط قصد اصالحگري داشتمخداوند تو را نيز بي: عائشه گفت

)
271F

4(
P . پس عائشه

اين . اعالم كرد كه فقط براي ايجاد اصالح و سازش در ميان مردم خارج شده است
او از : يندگو مي و دهند مي جوابي است به شيعه و روافض كه عائشه را مورد طعنه قرار

ن استقرار يابد، در خانهاش خارج شد حال آنكه خداوند به وي دستور داده بود كه در آ

﴿ :يدفرما مي اين آيه كه              ﴾ ]33:األحزاب[ 

                                           
 .5/489تاريخ طبري -1

 .2/282الثقات، ابن حبان -2

 .5/520تاريخ طبري -3

 .1/42شذرات الذهب -4
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ها  آن و جز براي كارهائي كه خدا بيرون رفتن براي انجام(هاي خود بمانيد  و در خانه«
ردم همچـون جاهليـت پيشـين در ميـان مـ      و )ها بيرون نرويد اده است، از خانهرا اجازه د

زيرا به اجماع سفري كـه در اطاعـت از خـداي متعـال      »ظاهر نشويد و خودنمائي نكنيد
انجام شود با قرار گرفتن در خانه و عدم خروج از آن منافات ندارد و اين همـان چيـزي   

اعتقاد داشت المؤمنين در مورد خروج خود براي اصالح در ميان مسلمانان به آن ام  بود كه
Pو در در اين سفر محرم وي يعني خواهر زادهاش عبداهللا بن زبير نيز همراه وي بود

)
272F

1(
P. 

وي همچون جاهليت پيشين دست : يدگو مي ابن تيميه در جواب رافضيه در اين مسأله
به خودنمايي نكرد و امر به ماندن در خانه با خروج براي انجام يك مصلحت كه در مورد 

ارد منافاتي ندارد، آنچنان كه اگر زن براي حج و عمره خارج شود، يا اينكه آن امر وجود د
اين آيه در زمان حيات رسول خدا نازل شـد و رسـول   . همراه با شوهرش به سفري برود

الـوداع و   حجـة برد، آنچنان كه در  خدا بعد از نزول اين آيه، زنانش را با خود به سفر مي
سفر برد و پيامبر عائشه را همراه با برادرش عبدالرحمن  مواردي ديگر عائشه را با خود به

بعـد از   -بن أبي بكر روانه كرد و عبدالرحمن عائشه را بر ترك خود سوار كـرد و عائشـه  
و  -زيرا در ابتداي ورود به مكه عمره نگذاشـت  -از تنعيم محرم به عمره شد -اتمام حج

به همين . د از نزول اين آيه انجام شدالوداع حداقل سه ماه قبل از وفات پيامبر و بع حجة

ند بعد از وفات ايشان و كرد مي دليل زنان رسول خدا به مانند زماني كه با رسول خدا حج
رفتنـد و عمـر، عثمـان يـا      در زمان خالفت عمر بن خطاب و بعد از آن هم بـه حـج مـي   

اي مصلحتي و اگر سفر آنان بر كرد مي عبدالرحمن بن عوف را مسئول هدايت شتران آنان
پـس  . پس عائشه اعتقاد داشت كه آن سفر به مصلحت مسلمانان اسـت . باشد جائز است

Pداشت -اجتهاد -وي در اين باره تأويل

)
273F

2(
P. 

                                           
 .444اإلنتصار للصحب و اآلل، ص -1

 .570-4/317منهاج السنة -2
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در مورد رفتن وي به جنگ جمل بايد گفت كه وي بـراي جنـگ   : يدگو مي ابن العربي
اش بزرگـي كـه   به آنجا نرفت، بلكه مردم دستاويز به وي شدند و در مورد فتنـه و اغتشـ  

گريبانگير مردم شده بود نزد وي شكايت كردند و اميدوار بودند كه بـه بركـت وي ميـان    
مردم سازش برقرار شود و اميد آن را داشتند كه چون عائشه در مقابل مردم بايستد مـردم  
از وي شرم كنند و عائشه خود هم همين اعتقاد را داشت و به همـين دليـل بـا اقتـدا بـه      

 :آيهخداوند در 

﴿                           ﴾ 

  ]114: النساء[
 -شد، زيرا همه مردم چه زن و چه مرد و چه آزاد و چه برده مخاطب امر بـه اصـالح  

Pهستند -در آيه

)
274F

1(
P. 

 ج عائشه رضي اهللا عنها برخي امور مهم در ماجراي خرو

 آيا عائشه رضي اهللا عنها براي خروج مورد اكراه كسي واقع شد؟  -1
المـؤمنين عائشـه را وادار بـه خـروج كـرده      ام  يعقوبي اظهار داشته كه زبير بـن عـوام  

Pاست

)
275F

2(
P . سةو السيا مةاإلما«نويسنده كتاب«P)276F3(

P و ابن أبي الحديدP

)
277F

4(
P  و دينوريP

)
278F

5(
P  هم چنين

اشاره دارد كه عبـداهللا بـن   به اين  روايتي كه ذهبي بيان كرده است. اند ن كردهچيزي را بيا
Pبر او تسلط داشته اسـت  -دختر اسماء خواهر عائشه -زبير

)
279F

6(
P    و بسـياري از پژوهشـگران

                                           
 .4/317أحكام القرآن -1

 .209-2/180تاريخ اليعقوبي -2

 .69-1/58اإلمامة و السياسة -3

 .9/18شرح نهج البالغة -4

 .145األخبار الطوال، ص -5

 .2/193سير أعالم النبالء -6
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Pچون محمد سيد وكيل

)
280F

1(
P -    وي اظهار داشته زبير و طلحه عائشه را بر خـروج تشـويق و

Pقدوره هيةو زا -ترغيب نمودند

)
281F

2(
P اند،  افرادي ديگر بر اساس همين روايت حركت كرده و

اما اين صحيح نيست، زيرا عائشه از همان لحظهاي كه از قتل عثمان اطالع يافت و قبل از 
رسيدن زبير و طلحه و ديگر بزرگان صحابه به مكه اقدام به خونخواهي عثمان كرد، زيـرا  

: نزد وي آمد و گفـت  ر حضرميروايت شده كه وقتي وي به مكه بازگشت عبداهللا بن عام
علت برگشتن من : المؤمنين، چه چيزي شما را به مكه برگردانده است؟ عائشه گفتام  اي

اوبـاش عهـده دار امـور    كه ايـن   اين است كه عثمان مظلومانه كشته شده است و تا وقتي
پس تقاص خون عثمان را درخواست كنيد و اسـالم  . يابد باشند، اوضاع سر و سامان نمي

Pرا عزيز داريد و عبداهللا اولين كسي بـود كـه درخواسـت وي را اجابـت كـرد     

)
282F

3(
P  و در آن

هنگام هنوز طلحه و زبير از مدينه خارج نشده بودند، بلكه آنان بعد از گذشت چهارماه از 
Pقتل عثمان از مدينه خارج شدند

)
283F

4(
P. 

 آيا عائشه رضي اهللا عنها بر همراهان خود سلطه داشت؟  -2
ني كه همراه با عائشه از مكه خارج شدند جمعي از صحابه رسـول خـدا   در ميان كسا
Pحضور داشتند

)
284F

5(
P      و چنان كه بروكلمان اظهار داشته است وي بـر هـيچ يـك از همراهـان

Pخود سلطه نداشت تا هرجا كه بخواهد مردم را ببرد

)
285F

6(
P .     روايـاتي كـه طبـري آورده اسـت

اهانش در تـالش بـراي اصـالح و ايجـاد     المؤمنين عائشه و همرام  باشد كه بيانگر اين مي

                                           
 .526جولة تأريخية في عصر الخلفاء الراشدين، ص -1

 .184المؤمنين، صام  عائشة -2

 .5/475تاريخ طبري -3

 .5/469؛ تاريخ طبري383دور المرأة السياسي، ص -4

 .384همان -5

 .111،114،117تاريخ الشعوب اإلسالمية، ص -6
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Pسازش مورد تأييد ديگر زنان رسول خدا و تعداد زيادي از مردم بصره بودند

)
286F

1(
P .  اين تعـدا

ان دست كم گرفت، زيرا طلحه و زبير در توصيف آنان اظهار تو نمي زياد از مردم بصره را
Pاند كه از برگزيدگان و نيكان بصره بودنـد  داشته

)
287F

2(
P    ن را افـرادي صـالح   و عائشـه هـم آنـا

Pتوصيف كرده است

)
288F

3(
P .بـه   خروج اين تعداد از افراد صالح فقط به خاطر اعتقاد راسخ آنان

دانسـتند و معتقـد بودنـد مقصـد آن درسـت و       خروج را سودمند ميكه اين  امر بودهاين 
انـد   دانست و اينكه برخي از افراد اظهار داشـته  صحيح است و اميرالمؤمنين هم اين را مي

ني كه با عائشه از مكه خارج شدند جمعي از نادانـان و اوبـاش و آشـوبگران بودنـد     كسا
Pاند سخني مردود رانده

)
289F

4(
P زيرا بعد از جنگ جمل اميرالمؤمنين علي در ميان كشته شدگان ،

Pافراد همراه عائشهايستاد و اقدام به اظهار ترحم بر آنان و بيان فضائل آنان كرد

)
290F

5(
P . بعداً در

ن خروج، خروج عدهاي از اوباش و اغتشاش گـران نبـوده اسـت و اينكـه     اي مورد اينكه
اي از نادانان حكم نرانده است و اينكه خروجي از سر هوشياري بـوده و در   عائشه بر عده

Pاند بحث خواهد شد آن برخي از بزرگان صحابه حضور داشته

)
291F

6(
P. 

 نموضع زنان رسول خداص نسبت به مسأله خروج براي خونخواهي عثما -3
وقتي كـه در مكـه بـه    . در اين سال زنان رسول خدا براي فرار از فتنه عازم حج شدند

مردم خبر رسيد كه عثمان به قتل رسيده است، در حالي كه از مكه خارج شده بودنـد بـه   
و  كننـد  مي آنجا برگشتند و در اين شهر اقامت كردند و منتظر ماندند تا ببينند مردم چكار

                                           
 .5/475تاريخ طبري -1

 .385المرأة السياسي، ص: دور همان به نقل از -2

 .همان -3

 .1/57اإلمامة و السياسة: نك -4

 .5/574تاريخ طبري -5

 .385دور المرأة السياسي، ص -6
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پس وقتي كه با علي بيعت شد برخي از صـحابه كـه بـه    . ندكرد مي الهمواره اخبار را دنب
. خاطر وجود اوباش در مدينه، از مانـدن در آن كراهـت داشـتند از مدينـه خـارج شـدند      

Pبنابراين تعداد زيادي از صحابه و أمهات المؤمنين در مكه اجتماع نمودند

)
292F

1(
P .   ديگـر زنـان

م رأي بودند، اما وقتـي كـه نظـر عائشـه و     رسول خدا در مورد رفتن به مدينه با عائشه ه
مـا بـه   : صحابه همراه وي بر اين شد كه به بصره بروند، از تصميم خود برگشتند و گفتند

Pرويم جايي غير از مدينه نمي

)
293F

2(
P .  أمهات المؤمنين در مورد خروج براي خونخواهي عثمـان

بصره تغيير پيدا كرد،  با هم اختالف نظر نداشتند، بلكه زماني كه مسير حركت از مدينه به
المؤمنين حفصه در مورد رفتن به بصره با عائشـه  ام  .در مورد آن دچار اختالف نظر شدند

پس عدم خروج وي ناشي . موافق بود، لكن برادرش عبداهللا او را قسم داد كه خارج نشود
Pاز عدم موافقت وي نبود

)
294F

3(
P عبداهللا نگذاشت كـه مـن حركـت بكـنم و     : و به عائشه گفت

Pي را براي بيان عذر خود نزد عائشه روانه كردكس

)
295F

4(
P. 

سلمه موافق با رأي عائشه نبود، بلكـه رأي  ام  تقريباً روايات شائع بيانگر اين هستند كه
Pپسنديد علي مي

)
296F

5(
P باشـد كـه وي    روايات به صحت بيـانگر ايـن امـر مـي    ترين  اما نزديك

ا قسم پسرم عمر را كه بيشتر به خد: فرزندش عمر بن أبوسلمه را نزد علي فرستاد و گفت
پـس عمـر   . ها با تو حضـور يابـد  آيد تا در همه صحنه از خودم دوست دارم همراه تو مي

Pهمراه علي شد و همواره در كنار وي حضور داشت

)
297F

6(
P .انتـو  نمي با تحقيق در اين روايت 

نـي  سلمه، يعني فرستادن فرزندش بـه نـزد علـي، بـه مع    ام  كاركه اين  نتيجه رسيدبه اين 

                                           
 .7/241البداية و النهاية -1

 .همان -2

 .386دور المرأة السياسي، ص -3

 .5/487تاريخ طبري -4

 .4/224أنساب األشراف -5

 .257؛ المستدرك، مرويات مخنف، ص387؛ دور المرأة السياسي، ص4/487؛ اإلصابة4/169أسد الغابة -6
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مخالفت وي با نظر أمهات المؤمنين مبني بر ايجاد سـازش در ميـان مؤمنـان اسـت، زيـرا      
چنان كه ديديم و چنان كه در پيگيري وقايع خواهيم ديد، عائشـه و همراهـان وي چنـين    
معتقد نبودند كه با اين خروج خود قصد مخالفت با علي را دارند يا اينكـه قصـد خـروج    

ايم كه داللت بـر   م چنين ما در روايات صحيح چيزي را نديدهه. بر خالفت علي را دارند
اين داشته باشد كه عائشه با نظر أمهات المؤمنين مبني بر اهميت تالش براي ايجاد سازش 

Pو اصالح مخالفت كرده است

)
298F

1(
P .دانستند كه خـروج بـراي اصـالح و     أمهات المؤمنين مي

اجب كفائي است و ضابطه و معيار ايجاد سازش در ميان مسلمانان داخل در چهارچوب و
در فرض كفائي اين است كه در اين نوع از واجب، طلب متوجه تك تك مكلفان نيست، 

كـار،  به اين  بلكه متوجه كساني است كه اهليت اقدام به انجام آن را دارند و اهليت اقدام
ال و يعني ايجاد سازش در ميان مسلمانان به صورت كامل و از حيث جايگاه و سن و سـ 

علم و توانايي، در خانم عائشه صديقه وجود داشت و به اجماع جمهور مسـلمانان وي از  
Pهمه آنان به احكام شرعي داناتر بود

)
299F

2(
P .   جامعـه اهتمـام    هم چنين وي بـه مسـائل عمـومي

اين شخصيت وي دستاورد چند چيز . داشت و از شخصيتي بسيار فرهيخته برخوردار بود
. ابوبكر صديق بود كه بهايام العرب و نسبهاي آنان دانـا بـود   نخست اينكه وي دختر: بود

، آن خانهاي كـه بنيانهـاي اداره دولـت    كرد مي دوم اينكه وي در خانه رسول خدا زندگي
علمـا ايـن جايگـاه    . هم چنين وي دختر خليفه اول مسلمانان بود. از آن برخاست اسالمي

مـن بـا عائشـه مصـاحبت     : يـد گو مي زبير عروه بن. اند واالي وي را مورد تأكيد قرار داده
اندازه او به آيات قرآن، واجبات، سنتها و شعر داناتر بـوده و   داشتم و كسي را نديده كه به

روايات بيشتري داشته و نسبت بهايام العـرب و انسـاب و فـالن و فـالن و قضـا و طـب       

                                           
 .387دور المرأة السياسي، ص -1

 .2/183سير أعالم النبالء -2
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Pباشدتر  آگاه

)
300F

1(
P .ي اظهـار شـگفتي   شعبي در مورد وي سخن رانده و از فقاهت و دانايي و

عائشـه  : يـد گو مـي  عطـا ! در مورد ادب نبوت چه گماني داريد؟: يدگو مي كند و سپس مي
Pمردم بودترين  نيك رأي مردم و در مورد امور عموميترين  فقيه

)
301F

2(
P .  أحنف بن قيس رئـيس

من خطبـه ابـوبكر و عمـر و عثمـان و علـي و      : يدگو مي بني تميم و يكي از بليغان عرب
و تـر   ام كـه باعظمـت   ام، اما سخني را از دهن مخلوقي نشنيده آنان را شنيدهخلفاي بعد از 

Pمعاويه هم چنين چيزي را گفته است. نيكوتر از سخن عائشه باشد

)
302F

3(
P. 

ايـن كـار   . وقتي كه عائشه راهي بصره شد سائر أمهات المؤمنين وي را بدرقـه كردنـد  
Pباشد انجام كارش ميآنان يكي از معاني و مفاهيم ياري دادن و تشويق وي به 

)
303F

4(
P. 

 گذر حضرت عائشه رضي اهللا عنها بر آب حوأب -4
از يحيـي بـن   . به طرق صحيحي روايت شده كه عائشه بر آب حوأب گذر كرده است

سعيد بن قطان از اسماعيل بن أبوخالد از قيس بن حازم روايت است كه رسول خـدا بـه   
پـارس كنـد چـه حـالي خواهـد      اگر سگان آب حوأب بر يكي از شـما  : زنان خود فرمود

)P)304F5!داشت؟
P      از طريق شعبه از اسماعيل نيز روايت شده اسـت و لفـظ شـعبه چنـين اسـت :

: وقتي كه عائشه به آب حوأب رسيد صداي پارس كردن سگان آنجا را شنيد، پـس گفـت  
سگان آب حـوأب بـر كـدام    : گردم، زيرا رسول خدا به ما فرمود كنم كه من بر مي فكر مي

چـه بسـا    -برنگرد –! گردي؟ آيا بر مي: پس زبير به وي گفت. كنند مي ارسيك از شما پ

                                           
 .همان -1

 .185همان -2

 .183همان -3

 .389دور المرأة السياسي، ص -4

 .6/97مسند أحمد -5
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Pكه خداوند به وسيله تو ميان مردم سازش برقرار نمايد

)
305F

1(
P . يعلي بن عبيد هم همين لفظ را

Pاز اسماعيل روايت كرده است كه حاكم آن را ذكر كرده است

)
306F

2(
P .سـند آن  : يدگو مي الباني

از بزرگان أئمه حديث، ابن حبان و ذهبي و ابن كثيـر   :يدگو مي به حقيقت صحيح است و
Pاند و ابن حجر آن را صحيح دانسته

)
307F

3(
P. 

در اين روايات صحيح شهادت دروغ يا تدليس، يعني چيزهايي مقام صحابه منزه از آن 
وجـود   -و بعداً ذكر خواهنـد شـد   -اند باشد و از چيزي كه روايات ضعيف بيان داشته مي

Pندارد

)
308F

4(
P. 

اند تأمل وانديشه كند چيـزي   را صحيح دانستهها  آن ر اين روايات كه علمااگر كسي د
را ها  آن يابد كه بر نهي از چيزي يا امر به چيزي داللت داشته باشند تا عائشه نميها  آن در

فهمد اين است كه رسول خدا سوال كرده كدام يك  ميها  آن انجام دهد، بلكه چيزي كه از
 در» إيـاك «كند؟ اما رواياتي كه بر نهي داللت دارند و لفـظ   مياز شما بر آب حوأب گذر 

)P)309F5»إيـاك أن تكـوني يـا حميـراء    «: يـد گو مـي  آمده است، مانند اين روايت كـه ها  آن
P ) اي

اند و  را صحيح ندانستهها  آن علما) مواظب باش كه تو آن شخص نباشي -عائشه -حميراء
ين است كه عبور عائشه بر آب حـوأب  از اين رو رأي صحيح ا. باشند رواياتي ضعيف مي

اند و اثر زيادي بر روان عائشـه   باشد كه روايات جعلي ساخته و پرداخته فاقد اثر سلبي مي
فكر برود كه برگردد و كار ايجاد صـلح  به اين  نگذاشت به طوري كه او به صورت جدي

نهايت چيزي كه  در ميان مسلمانان و تالش براي استوارسازي گامهاي آنان را رها نمايد و
بازگشتن به ذهنش خطور كرد و  -گمان -»ظن«يك لحظه  براي وي روي داد اين بود كه

                                           
 .همان -1

 .3/120المستدرك -2

 .474شماره1/767سلسلة األحاديث الصحيحة -3

 .405دور المرأة السياسي، ص -4

 .آمده است صحيح نيستند» يا حميراء«لفظ ها  آن همه احاديثي كه در: يدگو مي ذهبي -5
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و ) گردم كنم كه من بر مي فكر مي( »إال راجعـة يما أظننـ«: خود وي هم در تعبير از آن گفت
اين فقط يك ظن و گمان بود و وي فقط براي مدتاندكي درنگ ورزيـد و سـپس بعـد از    

چه بسا خداوند به وسيله او ميـان مسـلمانان سـازش و اصـالح ايجـاد      : فتاينكه زبير گ
Pنمايد، دوباره هدفش روشن و واضح گرديد

)
310F

1(
P .  هميشه و همواره مسـأله آب حـوأبP

)
311F

2(
P  و

احاديث مذكور در مورد آن جوالنگاه و مرتعي خوشـگوار بـراي شـيعه و كسـاني ديگـر      
ت و در مسـأله خـروج وي بـراي    جهت طعنه وارد كردن برام المؤمنين عائشـه بـوده اسـ   

خونخواهي عثمان به آن باور دارند و حتي كارشان به جايي رسيده كه با ادعاي مخالفـت  
عائشه با نهي رسول خدا از وارد شدن بر آب حوأب، صفت مجتهد بودن را از عائشه نفي 

الني طبري آن را طـي يـك روايـت طـو    . اند منابع تاريخي اين ماجرا را ذكر كرده. اند كرده
باشد و ابن عدي در مورد اين  بيان داشته است كه اسماعيل بن موسي فزاري راوي آن مي

Pاند صفت غلو و تشيع او را مورد نكوهش قرار داده: يدگو مي راوي

)
312F

3(
P .  فزاري اين خبـر را

Pانـد  از علي بن عابس أرزق روايت كرده كه ابن حجر و نسائي وي را ضـعيف دانسـته  

)
313F

4(
P. 

Pكند كه فردي ناشناس است روايت را از خطاب هجري روايت ميعلي بن عابس اين 

)
314F

5(
P  و

Pاين هجري مجهول آن را از فرد ناشناس ديگري به نام صفوان بن قبيعـه أحمسـي  

)
315F

6(
P  و او

كنـد كـه وي در واقـع     تر به نام عزني صاحب الجمل روايت مي آن را از شخصي ناشناس
Pصاحب الجمل نيست، بلكه صاحب آن يعلي بن أميه است

)
316F

7(
P. 

                                           
 .168-2/167سير أعالم النبالء -1

 .از آبهاي عرب در راه بصره و در نزديكي آن و بر سر راه مكه به بصره -2

 .406دور المرأة السياسي، ص -3

 .1/413؛ ميزان اإلعتدال1/528اء الرجالالكامل في ضعف -4

 .1/697تقريب التهذيب -5

 .400؛ دور المرأة السياسي، ص2/392همان -6

 .3/225؛ لسان الميزان3/434ميزان اإلعتدال -7
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بوي تشيع و رفـض را احسـاس كـرد،     توان مي در متن اين روايت و در انتهاي روايت
كنـد كـه بـراي بدسـت گـرفتن خالفـت        زيرا راوي بر زبان علي بن أبي طالب بيـان مـي  

از ابوبكر و عمر و عثمان است، حال آنكه روايات صحيح و ثابت خـالف ايـن   تر  مستحق
Pكنند مي را بيان

)
317F

1(
P .روايـت صـحيح   كه اين  دشو مي سابق براي ما روشن بر اساس مباحث

Pباشد نمي

)
318F

2(
P .    روايات ديگري هم در باب اين ماجرا وجود دارد كه همـه از جهـت سـند و

طعنه زدن به بزرگان و فضالي صحابه و بيان اين ها  آن باشند و هدف اصلي متن باطل مي
خصي چون دارايي امر است كه هدف آنان از خروج خود، محقق ساختن مطامع دنيوي ش

كند و اينكه آنان در اين راه  و رياست و غيره بوده است و اينكه هدف وسيله را توجيه مي
از برافروختن آتش فتنه و جنگ در ميان مسلمانان هـراس و پرهيـزي نداشـتند و هـدف     

Pباشد اصلي همهاين روايات، دو صحابي بزرگوار، يعني طلحه و زبير مي

)
319F

3(
P .   نيـز بافنـدگان

دو صحابه بزرگوار جرأت زيـر  كه اين  ايات قصد بيان و تأكيد بر اين امر را دارنداين رو
المـؤمنين عائشـه   ام  پا گذاشتن حرمتهاي الهي را داشتند، چه در اين روايـات آنـان بـراي   

آب حوأب نيست و عالوه بر اين هفتاد كه اين  يندگو مي و كنند مي قسمهاي سختي را ادا
را آوردند تا بر صداقت سخنشان شهادت بدهند و ايـن كـار    -نفرو به روايتي پنجاه  -نفر

بندد اولين شهادت دروغ در اسـالم   چنان كه مسعودي شيعه و رافضي بر آن افراد افترا مي
Pاست

)
320F

4(
P. 

اين روايات در تالش براي اين امر هستند تا نشان دهند كه طلحه و زبير وام المؤمنين 
اهد چنين نشـان  خو مي ند و هدفشان يكي نبود وعائشه نيت و قصد پاك و خالصي نداشت

                                           
 .400؛ دور المرأة السياسي، ص5/486أسد الغابة -1

 .402دور المرأة السياسي، ص -2

 .5/483تاريخ طبري -3

از همان طريق روايـت شـده   . 2/47سند آن ضعيف و منقطع است؛ أنساب األشراف. 15/283بةمصنف ابن أبي شي -4

 .اين روايات با روايات صحيح و ثابت مخالفت دارند. است
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دهند كه عائشه قلباً موافق طلحه بود و دوست داشت كه وي خليفه شود، زيرا طلحه هـم  
باشند كـه طلحـه و    هم چنين در پي نشان دادن اين امر مي. به مانند عائشه از بني تيم بود

مشتاق اين بودند كه خالفـت   زبير هم با يكديگر رقابتي داخلي داشتند و هر كدام از آنان
 باشـند، چـه سـند برخـي از     اين روايات داراي ضعفهاي بسيار قوي مي. را بدست بگيرند

منقطع است و در سند برخي ديگر افـراد مجهـولي وجـود دارد كـه شـناخته شـده       ها  آن
Pوجود داردها  آن باشند، يا اينكه هر دو عيب در نمي

)
321F

1(
P .  بسياري از نويسندگان و مؤرخـان

اند،  نقش داشتهها  آن تكيه كرده و در نشرها  آن اند و بر حت تأثير اين روايات قرار گرفتهت

تأليف عقـاد و  » علي يةعبقر«اين روايات بي پايه و اساس هستند، ماننند كتاب  حال آنكه
Pتأليف طه حسين و برخي ديگر از نويسندگان معاصر» علي و بنوه«كتاب 

)
322F

2(
P. 

 اقدامات آنان در بصره -5
Pوقتي كه طلحه و زبير و همراهانشان به بصره رسيدند در كنار خريبه

)
323F

3(
P  فرود آمدنـدP

)
324F

4(
P 
و از آنجا كساني را نزد بزرگان و برگزيدگان قبائل فرستادند تا از آنان عليه قاتالن عثمـان  

بسياري از مسلمانان بصره و ديگر شهرها اجراي قصاص بر قاتالن عثمـان  . كمك بگيرند
، اما برخي از اين افراد معتقد بودند كـه ايـن كـار در اختيـارات خليفـه      را دوست داشتند

لكـن  . باشد و خروج براي انجام اين امر بدون فرمـان و اطاعـت وي، معصـيت اسـت     مي
خروج اين صحابه بزرگواري كه مژده بهشت به آنـان داده شـده بـود و خـروج اعضـاي      

زن ترين  عالقه رسول خدا و فقيهالمؤمنين عائشه، همسر مورد ام  شوراي خالفت و خروج
اسالم و درخواست شرعي و روشن آنان كه كسي از صحابه آن را انكار نميكردند، برخي 

                                           
 .2/367مروج الذهب -1

 .133خالفة علي بن أبي طالب، عبدالحميد، ص -2

 .العلمي) 122-114(خطط البصرة و منطقها: نك. محلي در كنار بصره -3

 .132خالفة علي بن أبي طالب، عبدالحميد، ص -4
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زبيـر شخصـي را نـزد    . را واداشت كه به آنان بپيوندنـد  -از قبائل مختلف -از مردم بصره
 فرستاد تا در مسأله خونخواهي عثمـاني از او طلـب يـاري    أحنف بن قيس سعدي تميمي

 احنف از رؤساي تميم بود و سخن وي در ميان آنان رواج داشـت و از او اطاعـت  . نمايد
مسألهاي بسيار سخت بر من : يدگو مي احنف خود در مورد سختي اين موقعيت. ندكرد مي

اينكه من اين افـراد  : عرضه شد كه تا به حال چنين چيزي بر من عرضه نشده بود و گفتم
باشند رها كنم، ايـن   هم با آنان مي -زبير بن عوام -رسول خدا المؤمنين و حواريام  را كه

Pكاري بسيار بد خواهد بود

)
325F

1(
P .   اما وي كناره گرفت و شش هزار نفر از قـومش كـه از وي

بردند كناره گرفتند، اما بسياري از آنان از او سرپيچي كردند و مطيـع طلحـه و    اطاعت مي
Pزبير وام المؤمنين شدند

)
326F

2(
P .ه كه عامه مردم بصره از آنان تبعيت كردنـد زهري بيان كردP

)
327F

3(
P .

بدين ترتيب افراد جديدي به طلحه و زبير پيوستند تا در كاري كه آنان قصد اجراي آن را 
 -والـي علـي در بصـره    -عثمان بن حنيف به حد توان خـود . داشتند به آنان كمك نمايند

كنتـرل وي خـارج شـد     خواست امور را سر و سامان داده و اصالح نمايـد، امـا امـور از   
بخشـي از مـردم شـام در ميـان مـا فـرود       : يكي از آنان در مورد بصـره گفـت   بطوري كه

Pاند آمده

)
328F

4(
P .حتي معاويه بعدها تالش كرد تا با كمك مردم بصره بر بصره استيال يابد. 

اند كه عثمان بن حنيف به حكيم بن جبلـه اجـازه    برخي از منابع غير معتمد بيان كرده
رد جنگ شود، اما چنين چيزي ثابت نشده و در منابع صحيح هـم چنـين مطلبـي    داد تا وا

Pروايت نشده است

)
329F

5(
P. 

                                           
 .133خالفة علي بن أبي طالب، عبدالحميد، ص -1

 .5/456طبقات ابن سعد -2

 .سند آن صحيح و به صورت مرسل از زهري روايت شده است. 5/456مصنف عبدالرزاق -3

 .6/333طبقات ابن سعد -4

 .137د، ص، خالفة علي بن أبي طالب، عبدالحمي13/26فتح الباري -5
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 كشته شدن حكيم بن جبله و اوباش همراه او -6
بعد از اينكه عائشه براي مردم بصره خطبه اي خواند حكيم بن جبله آمـد و جنـگ را   

باال بردند و نگهداشتند كه  هاي خود را ياران عائشه و طلحه و زبير نيزه. شعله ور ساخت
جنگ نشود، اما حكيم و همراهان او دست بردار نشدند و هم چنان به جنگ با آنان ادامه 
دادند و طلحه و زبير و عائشه فقط از خود دفاع كردنـد، امـا حكـيم هـم چنـان سـواران       

Pنمود و تشويق مي كرد مي خويش را تحريك

)
330F

1(
P .  عليرغم اين امر عائشه اصرار داشـت كـه 

پس بهياران خود دستور داد كه به سمت چـپ برونـد و از جنگجويـان    . جنگ برپا نشود
تـا   -و آن مردم بر آنان تاختنـد  -بماندند -قبرستان بني مازن -دور شوند و مدتي در آنجا

Pاينكه شب آنان را از هم جدا كرد

)
331F

2(
P .  وقتي كه صبح فرارسيد حكيم بن جبله در حالي كـه

دستش نيزهاي قرار داشت و بـه سـوي عائشـه و همراهـان وي     گفت آمد و در  ناسزا مي
رسيد و آن فرد كار وي در ناسـزاگويي   حكيم در سر راه به هر مرد يا زني كه مي. رفت مي

Pرساند داد، به قتل مي به عائشه را مورد نكوهش قرار مي

)
332F

3(
P .  در اين هنگام مردم عبـدالقيس

تو ديشب چنان كردي و امروز اكنون نيز : جز آنان كه گمنام بودند به خشم آمدند و گفتند
سپس رفتند و . گذاريم تا خدا از تو قصاص بگيرد به خدا قسم مي. كارت را از سر گرفتي

افرادي از پراكندگان قبائل كه همراه حكيم به جنگ با عثمان رفته بودند . او را ترك كردند
نستند كه ديگر در بصرهاي دا آنان مي. و در محاصره وي شركت داشتند به راه خود رفتند

جايي ندارند پس گرد حكيم جمع شدند و بهياران عائشه رسيدند و جنـگ سـختي را بـا    
Pهم انجام دادند

)
333F

4(
P .كه دسـت از   كرد مي زد و آنان را دعوت منادي عائشه بر آنان بانگ مي

                                           
 .138-137خالفة علي بن أبي طالب، عبدالحميد، ص -1

 .5/494تاريخ طبري -2

 .495همان -3

 .499همان -4
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Pپذيرفتند جنگ بردارند، اما آنان نمي

)
334F

1(
P بـا   هيچكس را نكشيد مگر آنكه: گفت و عائشه مي

در . كـرد  مي اما حكيم به دعوت منادي توجه نكرد و همچنين جنگ افروزي. شما بجنگد
اين هنگام و بعد از اينكه طبيعت اين افراد جنگجـو بـراي طلحـه و زبيـر روشـن شـد و       

گذارنـد و در افـروختن    دريافتند كه آنان از چيزي پرهيز ندارند و هر حرمتي را زير پا مي
حمد خدايي را كه انتقام مـا را از مـردم بصـره    : باشند، گفتند آتش جنگ داراي هدفي مي

خدايا هيچ يك از آنان را باقي مگذار و از آنـان قصـاص بگيـر و همـه را     . فراهم ساخت
هر كس كه از جمله قاتالن عثمان نيست، از : گفتند سپس به جنگ آنان رفتند و مي. بكش

اتالن عثمان را داريم و با كسي جنگ را جنگ با ما كنار برود، زيرا ما فقط قصد جنگ با ق
Pسپس جنگ سختي را با هم انجام دادند. كنيم آغاز نمي

)
335F

2(
P .  از ميان قاتالن بصرهاي عثمـان

اگر در قبيله شما كسي : زدند منادي طلحه و زبير ندا مي. فقط يك نفر توانست فرار نمايد
Pما بياوريدهست كه در جنگ مدينه و قتل عثمان دست داشته است او را نزد 

)
336F

3(
P .  گروهـي

در تـاريكي شـب بـه سـراغ وي آمـده       -يدگو مي چنان كه عائشه -از آن نادانان و اوباش
بودند تا وي را بكشند و حتي تا آستانه خانه او هم رسيده بودند و فردي راهنما به همراه 

سـيله  خود داشتند تا آنان را به سوي عائشه راهنمايي نمايد، اما خداوند شر آنـان را بـه و  
گروهي كه گرد خانه عائشه بودند دفع كرد و آسياب جنگ بر آنان برگشـت و مسـلمانان   

Pدورشان را بگرفتند و آنان را كشتند

)
337F

4(
P. 

طلحه و زبير و همراهانشان توانستند بر بصره سيطرهيابند و به غذا و كمك غذايي نياز 
پس سپاه زبير بـه  . بودند ها بر آنان سپري شده و آنان مهمان كسي نشده داشتند، زيرا هفته

                                           
 .همان -1

 .همان -2

 .501همان -3

 .503همان -4



 211 رويدادهاي پيش از جنگ جمل
 

داراإلماره بصره و سپس به بيت المال رفت تا ارزاق خود را از آنجا تهيه نمايند و عثمـان  
Pبن حنيف را رها كردند و او به نزد علي رفت

)
338F

1(
P. 

بدين ترتيب طلحه و زبير وام المؤمنين عائشه بر بصره استيال يافتند و تعداد زيـادي از  
اند و  مدينه دست داشتند كه تعداد آنان را هفتاد نفر برآورد كرده افرادي را كه در هجوم بر

در رأس آنان حكيم بن جبله، رئيس شورشيان بصره حضور داشت و بـه جنـگ و آتـش    
در اين جنگ زبيـر فرمانـده بـود و در ايـن     . افروزي عالقه زيادي داشت، به قتل برسانند

Pمورد با وي بيعت شد

)
339F

2(
P. 

 عائشه رضي اهللا عنها به ديگر شهرها المؤمنينام  هاي نامه -7
عائشه تمايل زيادي داشت تا حقيقت جنگي را كه با اهل بصره روي داد بـراي مـردم   

نيـز نامـه اي   . به همين دليل براي مردم شام و كوفه و يمامه نامـه نوشـت  . روشن گرداند
از . بر گردانـد اند آنـان را بـاخ   براي مردم مدينه نوشت تا در مورد كارهايي كه انجام داده 

آمـده بـوديم تـا از جنـگ     : اش براي مردم نوشت اين بـود  جمله چيزهايي كه وي در نامه
جلوگيري كنيم و كتاب خداي عزوجل را بپابداريم و حدود خدا را در باره شريف و غير 

نيكـان و نجيبـان مـردم    . شريف و كم و زياد اجرا كنيم مگر آنكه خدا ما را از آن بـازدارد 
ا بيعت كردند و اشرار و اوباش به مخالفت ما برخاستند و دست به اسلحه بردند بصره با م

بـه ايـن    گيريم المرمنين را به گروگان ميام  و از جمله سخناني كه به ما گفتند، اين بود كه
خداي عزوجل روش مسلمانان . سبب كه آنان را به سوي حق خوانده و ترغيب كرده بود

چون حجت و دسـتاويزي نمانـد قـاتالن اميرالمـؤمنين عثمـان      را مكرر به آنان وانمود و 
دليري نمودند، اما از پاي درآمدند و جز حرقوص بن زهير كسي از آنان جان بدر نبرد كه 

شما را به خدا شما نيز چنان كنيد كـه  . كند اگر خداي سبحان بخواهد او را نيز گرفتار مي

                                           
 .138؛ خالفة علي بن أبي طالب، عبدالحميد، ص493همان -1

 .139بدالحميد، صسند آن حسن است؛ خالفة علي بن أبي طالب، ع. 2/93أنساب األشراف -2
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باشـيم كـه تكليـف خـويش را انجـام      ما كردهايم كه ما و شما در پيشـگاه خـدا معـذور    
Pدادهايم

)
340F

1(
P. 

 اختالف بين عثمان بن حنيف و سپاه عائشه و زبير و طلحه رضي اهللا عنهم  -8
وقتـي  : طبري از ابومخنف از يوسف بن زيد از سهل بن سعد روايت كرده كـه گفـت  

د عثمان بن حنيف را گرفتند ابان بن عثمان را پيش عائشه فرستادند و نظـرش را در مـور  
ايام المؤمنين، ترا به خدا : زني به عائشه گفت. او را بكشيد: عائشه گفت. عثمان خواستند

وقتي كـه  . ابان را برگردانيد: عائشه گفت. با عثمان كه صحابه پيامبر خدا بوده چنين مكن
اگـر  : ابـان گفـت  . عثمان را نكشيد، بلكه در حبس كنيد: بگو: او برگرداندند، عائشه گفت

: مجاشع بن مسعود به آنـان گفـت  . گشتم كه مرا براي اين برگرداندهايد بر نميدانستم  مي
آنان چهل تازايانه به او زدند و موي ريش و سـر  . عثمان را بزنيد و موي ريشش را بكنيد

Pو ابروان و مژههايش را بكندند و او را در حبس كردند

)
341F

2(
P .  در سند اين روايت ابومخنـف

ضي و محترق است و از طريق صحيحي ثابت نشـده كـه   وجوددارد كه فردي شيعي و راف
چيـزي  . باشند بتوان بر آن اعتماد كرد و صحابه بزرگوار از انجام چنين كار قبيحي منزه مي

از روايت سيف فهميد اين است كه اوباش و اغتشاشگران اين كار را بـر سـر    توان مي كه
نستند و اين خبـر را بـه سـمع    وي آوردند و طلحه و زبير اين كار را زشت و بسيار بد دا

Pاهد برودخو مي او را رها كنيد تا هر جا كه: عائشه رساندند و عائشه گفت

)
342F

3(
P .  اين روايـت

با تفصيالتي كه ابومخنف نقل كرده است تعارض دارد، زيرا در اين روايت ذكر نشده كـه  
ـ . به قتل يا حبس كردن يا كندن موهاي صورت وي امر شده باشد ر ايـن  نويري و ابن كثي

                                           
 .5/501تاريخ طبري -1

 .497همان -2

 .همان -3
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Pاند را برگزيده -روايت سيف -روايت

)
343F

1(
P .   ذهبي بيان داشته كه مجاشع بن مسـعود قبـل از

Pورود به خانه عثمان بن حنيف كشته شده بود

)
344F

2(
P .  حتي اگر هم فرض شود كه مجاشع بـن

مسعود به قتل نرسيده بود، رهبري و فرماندهي بدست وي نبود تا ايـن فرمانهـا را صـادر    
Pنمايد

)
345F

3(
P. 

                                           
 .7/233؛ البداية و النهاية20/38نهاية اإلرب -1

 .359تاريخ اإلسالم، مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري، ص -2
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 :هفتم
 به كوفه  وج اميرالمؤمنين علي بن أبي طالبخر

خروج اميرالمؤمنين علي بن أبي طالب از مدينه مورد تأييد صحابه موجـود در مدينـه   
اين موضوع وقتي روشن شد كه علي تصميم گرفت به شام برود تـا بـا مـردم آنجـا     . نبود

Pكند ديدار كرده و ببيند معاويه چه نظري دارد و چكار مي

)
346F

1(
P .قـد بـود كـه مدينـه     علي معت

كـه برخـي ديگـر از شـهرها در آن مرحلـه زمـاني داشـتند،         ديگر داراي آن عناصر الزمي
Pمردان بزرگ عرب و داراييها در عـراق هسـتند  : باشد و گفت نمي

)
347F

2(
P .    وقتـي كـه ابوايـوب

اي امير مؤمنان، كـاش شـما در   : انصاري از اين تمايل خليفه اطالع پيدا كرد به وي گفت
يد، زيرا پناهگاهي استوار و محل هجرت رسول خدا است و مـزار  كرد مي متاين شهر اقا

پس اگر اعـراب از شـما اطاعـت    . و منبر ايشان و خمير مايه اصلي اسالم در آن قرار دارد
بر شما شوريد آنان  بردند شما هم در اين شهر به مانند افراد قبلي خواهيد بود و اگر قومي

د، اما اگر اكنون چارهاي جز رفتن نداريـد، برويـد، شـما    را با دشمنانشان دفع خواهي كر
خليفه نظر وي را پذيرفت و تصميم به اقامـت در مدينـه گرفـت و عمـال     . معذور هستيد

Pخود را به شهرها فرستاد

)
348F

3(
P .     اما حوادث سياسي جديـد و زيـادي روي داد كـه خليفـه را

بـه مـردم شـام نزديـك      وادار به ترك مدينه كرد و علي تصميم گرفت به كوفـه بـرود تـا   
Pباشد

)
349F

4(
P .بـه وي خبـر رسـيد كـه      شـد  مي كه علي داشت براي رفتن به كوفه آماده هنگامي

Pاند عائشه و طلحه و زبير به بصره رفته

)
350F

5(
P .  پس مردم مدينه را تشويق كرد تا به وي كمـك

                                           
 .161؛ األنصار في العصر الراشدي، ص2/283الثقات، ابن حبان -1

 .همانجاها -2

 .همانجاها -3

 .183استشهاد عثمان و وقعة الجمل، ص -4

 .5/507تاريخ طبري -5
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چون برخي از اوباش در سپاه علي حضور داشتند، و نيز به خاطر روش برخـورد و  . كنند
ل با آنان، برخي از مردم مدينه در همراه شدن با علي درنگ ورزيدند، زيرا بسياري از تعام

 مردم مدينه معتقد بودند كه فتنه هم چنان پابرجاست و الزم است تا وقتي كه امور آشكار
دانيم چكار كنيم، زيرا اين  خير، به خدا قسم ما نمي: گفتند ند تأمل و غور شود و ميشو مي

ا مشتبه است و ما تا وقتي كه موضوع برايمان روشـن و آشـكار شـود در    موضوع براي م
طبري روايت كرده كه علي با همان آرايشي كه براي حركت به سوي شام . مانيم مدينه مي

به سپاه خود داده بود از مدينه بيرون رفت و جمعي از كوفيان و بصريان نيـز سـبكبار بـا    
Pوي روان شدند كه همه هفتصد كس بودند

)
351F

1(
P .  در مورد اينكه تعداد زيادي از مردم مدينـه

: از همراهي با علي و اجابت دعوت او درنگ ورزيدند، ادله زيادي وجـود دارد، از جملـه  
Pاز اين امر شكايت كرده اسـت ها  آن هاي زيادي از علي بن أبي طالب كه وي در خطبه

)
352F

2(
P ؛

امري واضح و روشـن   پديده گوشه گيري بسياري از صحابه بعد از كشته شدن عثمان كه
است؛ همچنين تعدادي از صحابهاي كه در نبرد بدر حضور داشتند، بعـد از كشـته شـدن    

Pخـارج نشـدند  هـا   آن هاي خود ماندند و تا هنگـام وفـات از   عثمان در خانه

)
353F

3(
P .  ابوحميـد

در مورد حزن وانـدوه خـود بـه خـاطر      -از صحابه حاضر در نبرد بدر -ساعدي انصاري
دهم كه تا وقتي  پروردگارا من در پيشگاه تو تعهد مي: يدگو مي بن عفانكشته شدن عثمان 

Pكنم، نخندم كه با تو مالقات مي

)
354F

4(
P . آنان معتقد بودند كه خارج شدن از مدينه در آن مرحله

دهـد كـه از عواقـب آن در     از تاريخ، آن را به سوي لغزش و افتادن در فتنهاي سـوق مـي  

                                           
 .481همان -1

 .163؛ األنصار في العصر الراشدي، ص3/237الطبقات -2

 .164البداية و النهاية به نقل از األنصار في العصر الراشدي، ص -3

 .تاريخ اإلسالم في عهد الخلفاء الراشدين -4
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Pهراس هستند

)
355F

1(
P گذشته آنان و ثواب جهاد آنان در كنار رسـول خـدا    ترسند سالمت و مي

Pدر معرض خطر قرار گيرد

)
356F

2(
P. 

معني نيست كه كسي از صحابه خليفـه را همراهـي نكـرد، بلكـه     به اين  آنچه ذكر شد
غير از علي، عمار، : يدگو مي شعبي. برخي از آنان همراه وي شدند، اما تعدادشان زياد نبود

اگـر كسـي نفـر    . ل خدا در جنگ جمل حضور نداشتندطلحه و زبير كسي از صحابه رسو
Pديگري را ذكر كند پس من دروغگو هستم

)
357F

3(
P .اگر كسي بـه  : در روايت ديگري آمده است

انـد، او را   شما گفت كه از صحابه حاضر در نبرد بدر بيشتر از چهـار نفـر شـركت داشـته    
قـرار  علي و عمار در يـك طـرف جنـگ و طلحـه و زبيـر در طـرف ديگـر        . تكذيب كن

Pداشتند

)
358F

4(
P .غير از شش نفر از افراد حاضر در نبرد بدر كـس  : در روايت ديگري آمده است

Pديگري همراه علي به بصره نرفت

)
359F

5(
P. 

پس روشن شد كه منظور روايات سابق، آن دسته از صـحابه اسـت كـه در نبـرد بـدر      
 .در هر حال تعداداندكي از انصار در فتنه مشاركت داشتند. اند حضور داشته

وقتي كه فتنه در مدينه روي داد، اصحاب رسـول خـدا   : يندگو مي بن سيرين و شعبيا
پـس  . بيشتر از ده هزار نفر بودند در حالي كه كمتر از بيست نفـر در آن شـركت نمودنـد   

Pجنگ علي و طلحه و زبير و صفين فتنه ناميده شد

)
360F

6(
P. 

ه علي عازم بصره د كه تعداد صحابهاي كه همراشو مي بنابراين از مباحث سابق روشن
ان به صورت يقيني بيـان داشـت كـه آنـان در جنـگ جمـل       تو نمي شدند بسيار كم بود و

                                           
 .164ألنصار في العصر الراشدي، صا -1

 .همان -2

 .8/710؛ مصنف ابن أبي شيبة16تاريخ خليفه بن خياط، ص -3

 .165؛ األنصار في العصر الراشدي، ص175العثمانية، جاحظ، ص -4

 .356الخالفة الراشدة من تاريخ ابن كثير، كنعان، ص -5

 .همان -6
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به علت سـختي ايـن مـاجرا و كثـرت وقـائع آن، منـابع تـاريخي بـه         . اند مشاركت داشته
Pاشاره نكردهانـد  مشاركتهاي صحابه يا شهدا و يا افراد زخمي

)
361F

1(
P    و تنهـا يكـي از روايـات 

كوفيان و بصريان نيز سبكبار با وي روان شدند كه همه هفتصد كـس   جمعي از: يدگو مي
Pبودند

)
362F

2(
P .آيـد ايـن اسـت كـه بـه واقعيـت آن مرحلـه         چيزي كه از اين روايت بدست مي
دليل كـه  به اين  هم چنين. بوده و با مسير حركت حوادث انسجام بيشتري داردتر  نزديك

لت داشـتند و برخـي از مشـاركت در    مردم مدينه دو دسته شده بودند و برخي ميل به عز
Pورزيدند وقائع درنگ مي

)
363F

3(
P. 

 نصيحت عبداهللا بن سالم به امير مؤمنان علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه  -1

عبداهللا بن سالم صحابي رسول خدا خواست علي بن أبي طالب را از تصميمش مبنـي  
ه شده بـود نـزد وي   به همين دليل وقتي كه علي براي رفتن آماد. بر خروج منصرف سازد

ترسم كـه نـوك    من مي: آمد و ترس خود در مورد رفتن وي به عراق را بيان كرد و گفت
هم چنين بـه وي گفـت كـه اگـر منبـر       -يعني تو كشته شوي -شمشير به تو اصابت كند

علي اين چيزها را از رسول خدا . رسول خدا را ترك نمايد ديگر آن را هرگز نخواهد ديد
به خدا سوگند رسول خـدا ايـن چيزهـا را بـه مـن      : در جواب وي گفتشنيده بود، پس 

افرادي از اهالي كوفه و بصره كه با علي بودند چنان جرأت يافتـه بودنـد كـه بـه     . اند گفته
وضعيت چنان شده بود كه قتل مسلماناني كه در سر راه . بگذاريد او را بكشيم: علي گفتند

 ا عمـل كسـي در مـورد جـان خـود احسـاس خطـر       گرفتند، يا اگر از قول ي آنان قرار مي
اين سخن و . ند، براي آنان امر آساني شده و در مورد آن اشكالي مشاهده نميكردندكرد مي

تهاجم آنان بر اين داللت دارد كـه ورع و تقـوايي نداشـتند و صـحابه بزرگـوار را در آن      

                                           
 .165األنصار في العصر الراشدي، ص -1

 .5/481بريتاريخ ط -2

 .388اإلنصاف فيما وقع في تاريخ العصر الراشدي من الخالف، ص -3
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ن دسـتور داده بـود تـا    دادند كه رسول خدا به مردم بعد از آنا جايگاه شايستهاي قرار نمي
اما علي بن أبي طالـب آنـان را نهـي كـرد و     . آنان را در آن جايگاههاي شايسته قرار دهند

Pعبداهللا بن سالم مرد صالحي است: گفت

)
364F

1(
P. 

 نصيحت حسن بن علي به پدرش -2

Pكه به ربذه اميرالمؤمنين از مدينه خارج شد و هنگامي

)
365F

2(
P   رسيد، همراه با افراد خـود در

رسـيد نـزد وي    و زد و تعدادي از مسلمانان كه تعدادشـان بـه دويسـت نفـر مـي     آنجا ارد
Pآمدند

)
366F

3(
P .و خوف و ناراحتيش نسبت بـه   كرد مي در ربذه پسرش حسن در حالي كه گريه

اختالف و پراكندگي و تفرقهاي كه دچار مسلمانان شده بود، آشكار بود نزد وي آمد و به 
ي و شـو  مـي  را نشنيده گرفتي، فردا دچار باليي به تو چيزي گفتم اما تو آن: پدرش گفت

كني، چه گفتي كه من انجام  پيوسته مانند زن ناله مي: علي گفت. كند كسي تو را ياري نمي
وقتي عثمان را محاصره كردند به تو گفتم از مدينه بيرون شو تا وقتي : ندادم؟ حسن گفت

شته شد به تو گفتم بيعت نكن تـا  پس از آن، روزي كه او ك. كشند آنجا نباشي كه او را مي
دو كه اين  پس از آن وقتي. فرستادگان واليات و قبائل بيايند و بيعت هر شهر نزد تو بيايد

ات بنشين تا توافق كنند و اگر فسادي شد بدست ديگـري   مرد چنان كردند گفتم در خانه
ن را محاصـره  پسرم اينكه گفتي چرا وقتي عثما: علي گفت. باشد، اما به من گوش ندادي

اينكـه گفتـي   . بودنـد  كردند از مدينه خارج نشدي، به خدا ما را نيز چون او محاصره كرده
بيعت نميكردي تا بيعت شهرها بيايد، كار بدست مردم مدينـه بـود و نخواسـتم كـار تبـاه      

به خدا قسم از . آنچه درباره خروج طلحه و زبير گفتي، اين براي مسلمانان وهن بود. شود
ام پيوسته بر من چيره بودهاند و اختيار نداشتم و چنان كه بايد تسلط  ه خليفه شدهوقتي ك

                                           
 .سند آن صحيح است: يدگو مي محقق كتاب. 1/381مسند أبي يعلي -1

 .شرق مدينه 204kmدر فاصله  -2

 .143؛ خالفة علي بن أبي طالب، ص2/45أنساب األشراف -3
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آمدنـد   نشستم، با تكليف خود و با كساني كه پيش من مي اينكه گفتي در خانه مي. نداشتم
نيست، نيسـت،  : استي مثل كفتار باشم كه محاصرهاش كنند و بگويندخو مي م؟كرد مي چه

اگر در تكاليف خالفت كه بر عهده من . ا ببندند و بيرون بكشنداينجا نيست، تا پاهايش ر
Pباشد، ننگرم، پس چه كسي در آن بنگرد؟ پسرم پس دست از سرم بردار مي

)
367F

1(
P. 

 اميــر المــؤمنين در مــورد ايــن قضــيه تصــميم قــاطع و روشــني گرفتــه بــود و كســي
مد بن جعفـر  وي محمد بن أبوبكر صديق و مح. انست او را از تصميمش برگرداندتو نمي

امـا ايـن دو در مأموريـت    . را از ربذه به بصره فرستاد تا مردم بصره را به كمك فراخواند
خود موفق نبودند، زيرا ابوموسي اشعري فرماندار علي در كوفـه مـردم را بازداشـت و از    
خروج و جنگ در فتنه نهي كرد و هشدار رسول خدا در مورد حضـور در فتنـه را بـراي    

Pآنان بيان كرد

)
368F

2(
P . بن أبي وقـاص را فرسـتاد، امـا او هـم بـه       عتبةبعد از آن علي هاشم بن

Pخاطر تأثيري كه ابوموسي بر مردم گذاشته بود، دست خالي برگشت

)
369F

3(
P. 

Pفراخواندن مردم كوفه از ذي قار -3

)
370F

4(
P توسط علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه 

روج خود از مدينه، علي سپاه خود را به ذي قار برد و بعد از گذشت هشت روز از خ
Pهمراه با قريب نهصد نفر در آنجا اردو زد

)
371F

5(
P .     وي اين بار عبداهللا بـن عبـاس را بـه كوفـه

سـپس علـي عمـار بـن ياسـر و      . فرستاد، اما مردم وي را معطل گذاشتند و با او نيامدنـد 
بن كعـب را بـه    ظةفرزندش حسن را فرستاد و ابوموسي را از سمت خود عزل كرد و قر

                                           
 .5/482تاريخ طبري -1

 .سند آن حسن است. 15/12ن أبي شيبة؛ مصنف اب5/514تاريخ طبري -2

 .3/486؛ سير أعالم النبالء144خالفة علي بن أبي طالب، ص -3

 .4/393معجم البلدان. آبي متعلق به بكر بن وائل در نزديكي كوفه -4

 .521-5/519تاريخ طبري -5
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Pنصوب كردجاي او م

)
372F

1(
P .     قعقاع نقش زيادي در قانع ساختن مـردم كوفـه داشـت، چـه در

اهم راه صواب را خو مي من خيرخواه و دلسوز شمايم و: ميان آن به سخن ايستاد و گفت
گفتار درست اين است كه ناچار بايد زمامـداري  . يمگو مي گيريد و سخني درست با شما

آورد و حق را از ظالم بگيرد و مظلـوم را نيـرو    وجود داشته باشد كه كار مردم را به نظام
. نمايـد  كنـد و بـه صـلح دعـوت مـي      اينك علي زمامدار است و دعوت منصفانه مي. دهد

Pحركت كنيد و كار را از نزديك ببينيد و بشنويد

)
373F

2(
P . حسن بن علي تأثير روشني در اين امر
اميـر خـويش پاسـخ     اي مردم به نداي: داشت، چه در ميان مردم به سخن ايستاد و گفت

به خدا اگـر  . بايد كساني براي اين كار روان شوند. بگوييد و سوي برادرانتان حركت كنيد
دعوت مـا را بپذيريـد و مـا را در    . خردمندان به آن اقدام كنند براي حال و بعد بهتر است

Pاين گرفتاري مشترك كمك كنيد

)
374F

3(
P .   بسياري از مردم كوفه دعوت آنان را قبـول كردنـد و

ابين شش تا هزار نفر از آنان همراه عمار و حسن به نزد علي رفتند و سپس دو هزار نفر م
از مردم بصره هم به آنان پيوستند و سپس عدهاي ديگر از قبائل مختلف نزد آنان آمدند و 

Pبدين ترتيب تعداد افراد سپاه وي در هنگام وقوع جنگ قريـب دوازده هـزار نفـر شـد    

)
375F

4(
P .

اي مـردم كوفـه، شـما شـوكت     : نزد علي رسيدند علي به آنان گفـت وقتي كه مردم كوفه 
عجمان و شاهانشان را ببرديد و جماعتهايشان را پراكنده كرديد و ميـراث آنـان بـه شـما     
. رسيد و شما ناحيه خويش را توانگر كرديد و مردمان را بر ضد دشمنانشان يـاري داديـد  

ببينيد، اگر بازآمدند و دست برداشتند ايـن   ام تا همراه ما برادران بصرهاي را دعوتتان كرده
گيريم  كنيم و از آنان كناره مي اهيم و اگر اصرار ورزيدند مدارا ميخو مي همان است كه ما
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إن شـاء  . داريم تا تجاوز آغاز كنند و كاري را كه موجب اصالح باشد بر تباهي مرجح مي
Pاهللا كه نيرويي جز به كمك خدا وجود ندارد

)
376F

1(
P. 

 دشو نمي ف نظر موجب ابطال دوستياختال -4

باشد، زيرا آنان با وجود  اين سخن بر وضعيت صحابه در ماجراي فتنه منطبق مي
اختالف نظر، كسي از آنان نسبت به برادران خود كينهاي نداشت، مانند اين ماجرايي كه 

را  وقتي كه علي عمار: در كوفه روي داد كه بخاري آن را از أبووائل نقل كرده كه گفت

 عقبةنزد مردم كوفه فرستاد تا آنان را براي كمك فراخواند، ابوموسي اشعري و أبومسعود 
از زماني كه اسالم آوردهاي كاري را انجام : بن عمرو انصاري نزد وي رفتند و گفتند

: عمار گفت. از تعجيل و سعي تو در اين موضوع باشدتر  ندادهاي كه نزد ما ناخوشايند
تر  ام كه نزد من ناخوشايند ه شما اسالم آوردهايد كاري را از شما نديدهمن هم از زماني ك

كه فردي  -ابومسعود: در روايت ديگري آمده است. از تأخير شما در اين قضيه باشد
اي غالم دو حله بياور و يكي را به عمار و ديگري را به : به غالمش گفت -توانگر بود

Pآن به نماز جمعه برويد آن را بپوشيد و با: ابوموسي بده و گفت

)
377F

2(
P .در اين ماجرا مشاهده 

دانند، اما با اين وجود ابومسعود  د كه ابومسعود و عمار همديگر را خطاكار ميشو مي
دهد تا آن را بپوشد و با آن در نماز جمعه حاضر شود، زيرا در آن  حلهاي را به عمار مي

پوشش جنگي بود و  هنگام عمار لباس سفر بر تن داشت و حالت پوشش وي حالت
اين كار بر اين . ابومسعود دوست نداشت كه عمار در آن لباس در نماز جمعه حاضر شود

داللت دارد كه آن دو با هم نهايت دوستي را داشتند، كار يكديگر در فتنه را عيب و خطا 
 دانستند، زيرا عمار معتقد بود كه تأخير ابوموسي و ابومسعود در تأييد و كمك به علي مي

خطا است و ابوموسي و ابومسعود معتقد بودند كه شتاب و تعجيل عمار در تأييد علي 
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ند براي خود داليلي قانع كننده كرد مي عيب و خطا است و هر دو در مورد كاري كه
داشتند، چه ابومسعود و ابوموسي معتقد بودند كه به دليل وجود احاديثي در مورد ترك 

ه وعيدهايي كه در مورد حمل سالح عليه مسلمانان وجود جنگ در زمان فتنه و با توجه ب
دارد بايد جنگ را رها كرد و عمار به مانند علي معتقد بود كه با باغيان و پيمان شكنان 

﴿ :يدفرما مي قول الهي تمسك جست كهبه اين  جنگ شود و        ﴾  

ورد جنگ را بر كسي حمل كرد كه بر و معتقد بود كه وعيد وارده در م ]9 :حجراتال[
هر دو گروه تمايلي به قتل يكديگر نداشتند و هر دو از . نمايد ديگري تعدي مي

اسباب براي جلوگيري از ايجاد جنگ قبل از وقوع آن و جلوگيري از ترين  كوچك
بردند، زيرا هر دو جنگ با هم را دوست  گسترش يافتن آن بعد از وقوع بهره مي

Pنداشتند

)
378F

1(
P. 

 سواالتي در راه -5

ابورفاعه بن رافع بن مالك عجالن انصاري وقتي كه علي قصد خروج از ربذه را  -الف
 آنچه كه: بري؟ علي گفت اهي و ما را كجا ميخو مي اي امير مؤمنان چه: كرد به وي گفت

. اهيم و قصد آن را داريم صلح است اگر از ما بپذيرند و دعوت ما را اجابت نمايندخو مي
كنـيم و حقشـان را    بـا عذرشـان رهايشـان مـي    : اگر قبول نكردند چه؟ علي گفـت : تگف
تا با مـا كـاري نداشـته    : اگر راضي نشدند چه؟ علي گفت: گفت. كنيم دهيم و صبر مي مي

. كنـيم  دفـاع مـي  : اگر كاري داشتند چه؟ علـي گفـت  : او گفت. باشند با آنان كاري نداريم
واالت و جوابها را شنيد و به آن راضي و خشـنود  وي اين سلسله از س. نيكو است: گفت

كنم چنان كه به گفتار خشنودم كردي و اين شعر را  تو را به كردار خشنود مي: شد و گفت
 :خواند
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 ل الفوتـها قبـها دراکـدراک

 وتـانفر بنا واسم بنا نحو الصو 
Pإن هبت الموت يال وألت نفس

)
379F

1( 
جانم . ما را به طرف اين صدا ببر. بروددرياب درياب، پيش از آنكه فرصت از دست (

 ).نماند اگر از مرگ بترسم
وقتي مردم كوفه نـزد  . سوال عدهاي از اهل كوفه و از جمله اعور بن بنان منقري -ب

امير المرمنين علي در ذي قار رسيدند عدهاي از مردم كوفه از جمله أعور بن بنان منقري 
يجاد سازش و خاموش كردن جنگ دشـمني  اصالح و ا: علي به وي گفت. نزد وي رفتند

بر من الزم است تا كه شايد خداوند به وسيله ما پراكندگي ايـن امـت را جمـع نمايـد و     
اگر قبول نكردند، چه؟ : أعور گفت. جنگ را به پايان برساند، اگر دعوت ما را قبول كردند

اگر مـا را  : أعور گفت. كه كاري با ما نداشته باشند با آنان كاري نداريم مادامي: علي گفت
آيا به مانند آنچه از اين : أعور گفت. كنيم از خودمان دفاع مي: رها نكردند چه؟ علي گفت

براي آنان نيـز   يعني چنين احكامي(باشد براي آنان نيز خواهد بود؟  موارد كه عليه آنان مي
Pآري: علي گفت) باشد؟ جايز مي

)
380F

2(
P. 

به نظـر  : ايشان گفت كه از او سوال كرد و بهدأالني از جمله كساني بود  مةابوسال -ج
اند از اين كار خداي عزوجل را منظـور داشـته    تو اگر اين قوم كه به خونخواهي برخاسته

آيا تو نيز به خـاطر تـأخيري   : ابوسالمه گفت. آري: باشند معذور خواهند بود؟ علي گفت
كاري نامشخص باشد آري، وقتي : دهي معذور هستي؟ علي گفت كه در اين كار انجام مي

ابوسالمه . است و نفع شامل تري دارد انجام دادتر  بايد ابتدا كاري را كه به احتياط نزديك
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اگر فردا چارهاي جز جنگ وجود نداشت حال ما و حال آنان چگونه خواهد بود؟ : گفت
 د خداوند او را واردشو مي اميدوارم كه هر كس از ما و آنان با قلب پاك كشته: علي گفت

Pبهشت گرداند

)
381F

1(
P. 

اگر با اين قـوم رو در  : مالك بن حبيب نيز از علي بن أبي طالب سوال كرد و گفت -د
معلوم داشتهايم كه صـالح دسـت نگـه داشـتن     : رو شدي چكار خواهي كرد؟ علي گفت

است، اگر با ما بيعت كردند چه بهتر، اما اگر جز جنگ راهي نبـود در ايـن صـورت ايـن     
اگـر از جنـگ چارهـاي نبـود وضـع      : مالـك گفـت  . نخواهد آمد شكافي است كه به هم

هر كه خداي عزوجل را مدنظر داشـته اسـت   : كشتگان ما چگونه خواهد بود؟ علي گفت
)P)382F2دشو مي اين كار برايش سودمند واقع شده و مايه نجات وي

P. 
هدف اميرالمؤمنين ايجاد صلح و خاموش كردن آتش فتنه بود و جنگ در دستور كـار  

كسـي كـه   . داد اين دردي بود كه درمان نداشت ر نداشت، زيرا اگر جنگ روي ميوي قرا
رسيد در گرو نيتش بود، خواه در كنـار اميرالمـؤمنين    در اين جنگ از دو طرف به قتل مي

دارد كه مسلماناني كه بعد  بدين ترتيب علي بن أبي طالب بيان مي. جنگيد يا عليهايشان مي
اند دنبـال اصـالح و از بـين بـردن فتنـه       ن قضيه خروج كردهاز شهادت عثمان در مورد اي

انـدازه اخـالص آنـان در نيـت و پـاكي قلبشـان        باشند و اجرشان بـه  هستند و مجتهد مي
Pاست

)
383F

3(
P. 
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 :هشتم
 هايي براي برقراري صلح تالش

قبل از اينكه علي سپاه خود را به طرف بصره حركـت دهـد چنـد روز را در ذي قـار     
ي از بين بردن فتنه و تفرقه با وسـائل مسـالمت آميـز و دور سـاختن     هدف و. اقامت كرد

طلحـه و زبيـر نيـز    . مسلمانان از شر جنگ و درگيري مسلحانه به قدر توان و وسـع بـود  
تعدادي از صحابه و بزرگان تابعين كه از فتنه كنـاره گرفتـه   . چنين نيت و وضعيتي داشتند

 :دادند، از جملهبودند براي برقراي صلح تالشهايي را انجام 

 عمران بن حصين رضي اهللا عنه  -1

. وي كسي را به ميان مردم فرستاد تا عزم آنان بر جنـگ و رويـارويي را سسـت كنـد    
. فرسـتاد  -آنان تعداد زيادي بودند كه به زبير پيوسته بودند -سپس كسي را نزد بني عدي

عمـران بـن حصـين    : تفرستاده وي نزد آنان كه در مسجد خود بودند آمد و به آنان گفـ 
كند و به خداي يگانه  صحابه رسول خدا مرا نزد شما فرستاده است و شما را نصيحت مي

باشـد و در بـاالي كوههـا     -بيني بريده -رد كه اگر بردهاي حبشي و مجدعخو مي سوگند
از تـر   گوسفنداني را بچراند و تا دم مرگ بر همين وضعيت باشد نزد وي دوست داشـتني 

به سوي يكي از اين دو گروه تيري پرتاب كند كه به هدف بخورد يا به خطا اين است كه 
: مـردم در جـواب وي گفتنـد   . پس پدر و مادرم به فدايتان باشد دست نگـه داريـد  . برود

منظورام المؤمنين عائشه  -دست از سر ما بردار، به خدا قسم ما هرگز بازمانده رسول خدا
Pكنيم را به خاطر چيزي رها نمي -است

)
384F

1(
P. 

 كعب بن سور رضي اهللا عنه -2
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او در اين راه تالش زيادي به خرج داد و چنان نقشـي  . وي يكي از بزرگان تابعين بود
او همچنان به تالش خود براي صلح ادامـه داد  . ايفا كرد كه هر كسي قادر به اداي آن نبود

زيـرا وي در  تا اينكه چيزي كه از آن بيم داشت روي داد و قرباني تالشـهاي خـود شـد،    
حالي كه در ميان دو صف قرار داشت و مردم را به داور قرار دادن قرآن و دست برداشتن 

Pبه قتل رسيد كرد مي از صلح دعوت

)
385F

1(
P. 

 قعقاع بن عمرو تميمي رضي اهللا عنه -3

را براي انجام صلح نزد طلحه و زبير فرسـتاد   اميرالمؤمنين علي قعقاع بن عمرو تميمي 
اين دو مرد برو و آنان را به الفت و اتحاد دعوت كن و خطر تفرقه را  نزد: و به وي گفت

مادر جـان بـراي   : قعقاع به بصره رفت و از عائشه شروع كرد و به وي گفت. به آنان بگو
پس قعقـاع از  . پسرم براي اصالح ميان مردم: چه سوي اين واليت آمدهاي؟ عائشه گفت

ستد تـا آن دو حاضـر شـوند تـا در حضـور      وي خواست تا كسي را نزد طلحه و زبير بفر
 .عائشه با آنان صحبت نمايد

 گفتگوي قعقاع با طلحه و زبير رضي اهللا عنهما* 

وقتي كه آن دو حاضر شدند قعقاع در مورد سبب حضورشان از آنان سؤال كرد و آنان 
ـ   : قعقاع به آن دو گفـت . براي اصالح بين مردم: هم به مانند عائشه گفتند د بـه مـن بگويي

طريقهاين اصالح چيست؟ به خدا اگر آن را بدانيم همراه با شما به اصالح دست زنـيم و  
كار قاتالن عثمان است كه بايـد بـه كشـته    : آن دو گفتند. دهيم اگر ندانيم آن را انجام نمي

شوند، زيرا اگر بدون قصاص رها شوند اين ترك قرآن و تعطيل كردن احكام آن اسـت و  
 : قعقـاع گفـت  . رفته شود ايـن احيـاي قـرآن و دسـتورات آن اسـت     اگر از آنان قصاص گ
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در بصره ششصد نفر از قاتالن عثمان حضور داشتند كه شما همـه را جـز حرقـوص بـن     
زهير سعدي به قتل رسانديد و چون او از دست شما فرار كرد نزد قـومش از بنـي سـعد    

به قتل برسانيد قومش شـما   كه شما خواستيد او را از آنان بگيريد و پناهنده شد و هنگامي
را از اين كار منع كرد و شش هزار نفر از مردم بني سعد كه از شـما كنـاره گرفتـه بودنـد     

حـال اگـر   . براي حمايت از او بپاخواستند و به مانند فرد واحدي در مقابل شما ايسـتادند 
د و آن ييگو مي شما حرقوص را ترك كنيد و او را نكشيد، در واقع شما چيزي را كه خود

كنيد ترك كردهايد و اگر به خاطر دستيابي به حرقوص بـا علـي    را از علي درخواست مي
گيريد و آنان  يابند و شما را شكست دهند در محذور قرار مي بجنگيد و آنان بر شما غلبه

شما به خاطر اينكـه  . يد كه خوشايند شما نيستشو مي كنيد و گرفتار چيزي را تقويت مي
ه كرديد ربيعه و مضر را به خشم آورديد، زيرا آنان براي كمك بـه بنـي   حرقوص را مطالب

اين وضعيت كـه بـراي شـما روي    . سعد براي جنگ با شما و رها كردنتان اجتماع كردند
 .داد، براي علي هم روي داد، زيرا قاتالن عثمان در سپاه وي حضور داشتند

 راه حل پيشنهادي قعقاع
المؤمنين عائشه و همراهـانش تحـت   ام  .رامش بودراه حل وي صبر و درنگ و حفظ آ

اي قعقـاع  : تأثير منطق قعقاع و استدالل مقبول وي قرار گرفتند وام المؤمنين به وي گفت
عالج اين كار حفـظ آرامـش اسـت و در گـرفتن     : به نظر تو بايد چكار كرد؟ قعقاع گفت

ت به پايان رسيد و امت قصاص از قاتالن عثمان بايد بردباري و تأمل كرد و چون اختالفا
در مورد امير المؤمنين علي به اتفاق نظر دسـت پيـدا كـرد وي بـراي گـرفتن قصـاص از       

اگر شما با علي بيعت كنيد و با او هم نظر گرديد اين نشـان  . يابد قاتالن عثمان فراغت مي
ورزيـد و  خير و آثار رحمت و توانايي بر گرفتن انتقام عثمان است، اما اگر از اين كار ابا ب

پس عافيـت را مـرجح   . به تكليف گرايش يابيد اين نشان شر و از دست رفتن انتقام است
بـه  . كليد خير باشيد چنان كـه در ابتـدا هـم چنـين بوديـد     . دانيد تا از آن بهره مند شويد
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معرض بليه مرويد و ما را هم در معرض آن قرار ندهيد كه هم ما و هـم شـما را از پـاي    
يم و بيم آن دارم كه كار سامان نيابد تا خدا گو مي قسم اين سخنان با شمابه خدا . درآورد

حادثـه  كه اين  اين امت را كه كارش آشفته و اين حادثه بر آن فرود آمده به محنت افكند
يكي يكـي را كشـته    را نبايد آسان گرفت كه چون كارهاي ديگر نيست و چنان نيست كه

آنان به سخن قانع كننده و از . قبيلهاي را كشته باشند باشد يا گروهي يكي را و يا قبيلهاي
سر صدق و اخالص قعقاع قانع شدند و در مورد دعوت وي به صلح موافقت كردند و به 

نكو گفتي و صواب آوردي، بازگرد، اگر علي بيايد و رأي او نيـز هماننـد تـو    : وي گفتند
موفق شده بـود بـه ذي قـار و     قعقاع كه در مأموريت خود. باشد اين كار به اصالح گرايد

نزد علي برگشت و ماجرا را براي علي بيان كرد و علي از اين موضوع خوشـحال شـد و   
Pمردم در نزديكي صلح قرار گرفتند، عدهاي ناخشنود و عدهاي راضي

)
386F

1(
P. 

 هاي اتفاق نظر در ميان دو گروه بشارت
Pوقتي كه قعقاع برگشت و خبر را به علي داد علي دو نفـر 

)
387F

2(
P  نـزد عائشـه و زبيـر و    را
آن دو نزد علي برگشـتند  . همراهانشان فرستاد تا در مورد خبر قعقاع كسب اطمينان نمايد

. اند كه قراردادي كه با قعقاع بستيم پابرجاست، پس اينجا بيا و گفتند كه طلحه و زبير گفته
فـرود  پس علي رفت و در ميان آنان فرود آمد و افراد هر قبيلهاي پهلـوي قبيلـه خـويش    

آمدند، مضريان، نزد مضريان، افراد قبيله ربيعه نزد ربيعه و اهل يمن نـزد اهـالي يمـن، و    
رفتنـد و جـز صـلح     آنان پهلوي هم بودند و پيش هم مي. دشو مي ترديد نداشتند كه صلح

Pسخن و نيتي نداشتند

)
388F

3(
P .   اميرالمؤمنين علي وقتي كه قصد رفتن كرد تصميم مهـم خـود را
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شـما نيـز    -يعني بـه سـوي بصـره    -كنم بدانيد كه من فردا حركت مي: اعالم كرد و گفت
Pنياينداند  حركت كنيد، ولي هيچ يك از آنان كه به نحوي بر ضد عثمان كمك كرده

)
389F

1(
P. 
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 :نهم
 برپايي جنگ

 نقش سبئيان در برپايي جنگ -1

 در اردوگاه لشكر علي، تعدادي از آن طاغيان و خوارج كه عثمان را بـه قتـل رسـانده   
بودند حضور داشتند كه برخي از آنان بعينه معلوم نبودند و برخـي ديگـر مـورد حمايـت     
قبائل خود بودند و عدهاي هم بودند كه دليلي در مورد اتهام آنان وجود نداشت و برخي 

Pديگر منافق بودند و توانايي اظهار نفاق خود را نداشتند

)
390F

1(
P .   پيروان ابن سبا جهـت نجـات

مايل زيادي به برافروخته ساختن آتش فتنـه و شـعله ور سـاختن    يافتن خود از قصاص ت
Pآتش آن داشتند

)
391F

2(
P . وقتي مردم فرود آمدند و آرام گرفتند علي روان شد و طلحه و زبير نيز

روان شدند و به هم رسيدند و درباره مورد اختالف با هم سخن گفتند و وقتـي دريافتنـد   
ي رسيد كـاري را بهتـر از صـلح و جلـوگيري از     ان به جايتو نمي كه كار به تفرقه افتاده و

از هم جدا شدند و علي به اردوگاه خـود   -با چنين توافقي -بدين ترتيب. جنگ ندانستند
طلحـه و زبيـر پـيش سـران گـروه خـود       . و طلحه و زبير هم به اردوگاه خـود بازگشـتند  

مـان را محاصـره   فرستادند و علي نيز پيش سران قوم خود فرستاد، البته بجز آنهايي كه عث
آن شب به نيت صلح و عافيت گذشت و شـكي در وقـوع صـلح نداشـتند و     . بودند كرده

رفتند و جز صلح نيـت و سـخن    برخي نزد برخي ديگر بوده و برخي نزد برخي ديگر مي
اما كساني كه در ماجراي فتنه و قتل عثمان دست داشـتند بـدترين شـب    . ديگري نداشتند
آنان آن شب را با هم به . زيرا در شرف مرگ قرار گرفته بودند گذراندند، عمر خود را مي

حال طلحه و زبير را دانسـته بـوديم،   : گفت -مالك اشتر -يكي از آنان. مشورت پرداختند

                                           
 .526همان -1

 .2/120؛ تحقيق مواقف الصحابة527همان -2



 جنگ جمل   234
 

آنان اين موضوع را وقتي فهميدند كـه علـي از   . اما حال علي را تا به امروز ندانسته بوديم
كسي از افرادي كه به نحوي در قتـل عثمـان   مردم درخواست كرد كه فردا حركت كنند و 

به خدا راي مردم در مـورد  : آن فرد همچنين گفت. دست داشته است با وي حركت نكند
Pما يكسان است و اگر با علي صلح كنند بر سر خون ماست

)
392F

1(
P .كه در ميان  -عبداهللا بن سبأ

اختالط با آنـان  اي مردم پيروزي شما در : گفت -گرفت آنان بود و مورد مشورت قرار مي
و چون فردا افراد بـه مالقـات    -يا با آنان مخلوط شويد -پس با آنان مماشات كنيد. است

آمدند ميان آنان جنگ اندازيد و فرصت تفكر به آنان ندهيد تا كسي كه بـا وي هسـتيد از   
صلح بازبماند و خدا علي و طلحه و زبير و موافقـان آنـان را از كـاري كـه شـما خـوش       

آنان اين رأي را پسنديدند و بر اين قرار پراكنده شدند و سـاير مـردم از   . ز بداردنداريد با
Pاين ماجرا بي خبر بودند

)
393F

2(
P.       آنان مخفيانه در مورد اين رأي بـا هـم بـه توافـق رسـيدند و

صبحدم بي آنكه همسايگان بدانند رفتند و پنهاني به كار پرداختند و مضريان نزد مضريان 
مـردم بصـره و   . ان و يمنيان نزد يمنيان رفتند و سالح در آنان نهادندو ربيعيان سوي ربيعي

طلحه و زبير با سران . ديگر افراد در برابر كساني كه به آنان حمله آورده بودند بپا خاستند
قوم مضر آمدند و عبدالرحمان بن حارث بن هشـام را جهـت آرايـش دادن و فرمانـدهي     

سيد را جهت آرايش دادن و فرماندهي سـمت  سمت راست و عبدالرحمان بن عتاب بن أ
مـردم  : چه شده است؟ گفتـه شـد  : چپ فرستادند و خود در مركز سپاه ايستادند و گفتند

دانستيم كه علي تا خون نريزد  مي: پس طلحه و زبير گفتند. كوفه شبانه بر ما حمله آوردند
. بصـره برگشـتند   سپس با مردم. كند دارد و با ما صلح نمي و حرمت نشكند دست بر نمي

Pمردم بصره مهاجمان را بكوفتند و سوي اردوگاهشان راندند

)
394F

3(
P.     علي و اهـل كوفـه سـر و
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اهنـد بـه   خو مـي  سبئيون يكي را نزد علي نهاده بودند تا آنچه را كه خـود . صدا را شنيدند
ناگهـان جمعـي از   : چه شده است؟ آن مـرد گفـت  : علي گزارش دهد و چون علي گفت

علي به فرمانده سـمت راسـت   . را به عقب رانديمها  آن يخون زدند و مامخالفان به ما شب
در اين اثنا . سمت چپ برو: به فرمانده سمت چپ گفت. به سمت راست برو: سپاه گفت

Pپرداختنـد  سبئيان پيوسته به تحريك جنگ مي

)
395F

1(
P .     گرچهـاين آغـاز جنـگ روي داد امـا دو

عيـت مـاجرا روشـن شـود و علـي و      ند تا اينكـه واق كرد مي طرف هم چنان خويشتنداري
همراهانش بر اين اتفاق داشتند كه جنگ را آغاز ننمايند تا اينكه طلحـه و زبيـر جنـگ را    

آنـان بـا ايـن    . آغاز نمايند تا بدين ترتيب حجت را تمام كرده و حق جنگ داشـته باشـند  
تحريـك   كشتند و زخميها را خالص نميكردند اما سبئيان پيوسته به وجود فراريان را نمي

Pپرداختند جنگ مي

)
396F

2(
P . در جانب ديگر طلحه كه روي مركب خود بود و مردم اطراف او را

يد؟ امـا مـردم بـه او توجـه نميكردنـد و      شو مي اي مردم آيا ساكت: گفت گرفته بودند مي
أف بر شما، أف بر شما، شما فقـط بـه ماننـد    : ند و او فقط توانست بگويدشد نمي ساكت
Pو مگسـان طمـع هسـتيد    -به معني نـاداني و سبكسـري   -شهاي اطراف آت پروانه

)
397F

3(
P .  آيـا

بلكه تالشها بـراي  ! باشند؟ پروانگان گرد آتش و مگسان طمع كسي غير از اين سبئيان مي
 .يابد انجام صلح تا آخرين لحظات نبرد ادامه مي

 و تأثير ابن سبا و پيروان سبئي او را در نبرد مشاهده كرد توان مي از خالل اين مباحث
گـذارد تمايـل زيـاد     و به صورتي كه جاي شك و شـبهه بـاقي نمـي    -به روشني توان مي

اين همان سـخن حقـي اسـت    . صحابه بهايجاد صلح و متحد ساختن مردم مشاهده نمود
Pكند و انسان در مورد آن احساس آرامش مي كنند مي نصوص آن را ثابت

)
398F

4(
P. 
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اشـاره كنـيم    الزم به ذكر است كه قبل از اينكه وارد بحث در مورد مراحل نبرد شويم
تأثير سبئيه در نبرد جمل تقريباً مورد اجماع علما است، خواه آنان را مفسدان يا اوباش دو 
طائفه و يا قاتالن عثمان يا سفيهان و كم خردان يا اوباشان نام برده و يا به صورت صريح 

Pآنان را سبئيه نام نهاده باشند

)
399F

1(
P .  صوصـي كـه مؤيـد ايـن امـر      حال در زير بـه برخـي از ن

 :دشو مي باشند اشاره مي

آمده است كساني كه قتل عثمان بـه آنـان    شبةعمر بن » ةأخبار البصر«در كتاب  -الف
به همين دليـل  . منسوب شد ترسيدند كه دو گروه در مورد قتل آنان با هم به توافق برسند

Pانداختند و آن ماجراها روي داد ميان آنان جنگ به راه

)
400F

2(
P. 

فتنه جمـل بـدون اختيـار علـي و طلحـه روي داد، بلكـه       : يدگو مي امام طحاوي -ب
Pانداختند مفسدان بدون اختيار افراد سابق آن را به راه 

)
401F

3(
P. 

صلح انجام شد و دو گروه با رضايت از هـم جـدا   : يدگو مي قاضي ابوبكر باقالني -ج
بنـابراين  . را احاطه نمايند سلطهيابند و آنانها  آن پس قاتالن عثمان ترسيدند كه بر. شدند

با هم جمع شدند و به مشورت پرداختند و در مورد راه حل ماجرا با هـم اخـتالف نظـر    
داشتند، اما بعد از مدتي بر اين امر به اتفاق رسيدند كه در ميان دو گروه پراكنده شـوند و  

د و گروهي كـه  هنگام سحر در ميان دو اردوگاه جنگ را آغاز نمايند و با آنان اختالط يابن
در اردوگاه علي قرار دارند فرياد برآورند كه گروه طلحه و زبير بـه مـا خيانـت كردنـد و     

ماجرا . گروهي كه در اردوگاه طلحه و زبير هستند فرياد برآورند كه علي به ما خيانت كرد
پس هر يك از . بودند روي داد و جنگ آغاز شد به همان شكلي كه آنان طرح ريزي كرده

و از ريخته شدن خون خـود   كرد مي وه مكروهي را كه براي وي روي داده بود دفعدو گر
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نمود و وقوع اين كار از دو گروه و دفـاع آنـان از خـود، درسـت و طاعـت       جلوگيري مي
باشد و من هم با آن تمايـل دارم و بـه آن    اين رأي صحيح و مشهور مي. باشد خداوند مي

Pباشم قائل مي

)
402F

1(
P. 

ر معتزلي اقوال علما در مورد به توافق رسيدن علي، طلحه، زبيـر و  قاضي عبدالجبا -د
عائشه در مورد صلح و ترك جنگ و استقبال از گفتگو در مورد اين امر را نقل كرده است 
و نيز نقل نموده كه آن دسته از دشمنان عثمان كـه در ميـان اردوگـاه بودنـد از ايـن امـر       

به همين دليـل دربـاره   . مورد آنان فراغت يابند ناخشنود بودند و ترسيدند كه دو گروه در
يعني جنـگ   -انديشي زدند و آن وقايع دست به چاره -كه امري معروف است -آن واقعه

Pروي داد -جمل

)
403F

2(
P. 

آنان به هم نزديك شدند . علي به بصره وارد شد: يدگو مي قاضي ابوبكر بن العربي -ه
ن را رها نگذاشته و شروع به خـونريزي  اما هوي و هوس پرستان آنا. تا تدبيري بينديشند

همهـاين  . كردند و در ميان آنان جنگ برپا شد و غوغاء و هـرج و مـرج مسـتولي گشـت    
خاطر بود كه حجت و برهاني ارائه نگشته و آنچه پنهان بود آشكار نگردد و به اين  مسائل

شـكر را فاسـد   د تدبير آن لتوان مي قاتالن عثمان نهان بمانند، زيرا شخصي واحد در لشكر
 )P)404F3!اينكه هزار نفر اين كار را انجام بدهند كند، حال چه رسد به

دليل اين امر اين است كه آنان با هم اجتمـاع كردنـد و بـا هـم بـه      : يدگو مي ابن حزم
وقتي كه شب فرا رسيد قاتالن عثمان دريافتند كه حمله و تدبير دو گروه . جنگ نپرداختند

انه وارد اردوگاه طلحه و زبير شدند و بر آنان حمله بردند و پس شب. عليه آنان خواهد بود
مردم دست به دفاع از خود زدند تا اينكه با اردوگاه علي در هم آميختند و افـراد اردوگـاه   

                                           
 .233التمهيد، ص -1

 .299تثبيت دالئل النبوة، عبدالجبار همداني، ص -2

 .157-156صم، صالعواصم من القوا -3
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و در اين شـكي وجـود    -بردند علي هم به دفاع از خود پرداختند و هر دو گروه گمان مي
ت و كار در هم آميخت و مردم فقط قادر بـه  كه گروه ديگر جنگ را آغاز كرده اس -ندارد

دفاع از خود بودند و فاسقاني كه عثمان را بـه قتـل رسـانده بودنـد و سـبئيون دسـت از       
بنـابراين دو گـروه در هـدف و    . داشـتند  تحريك جنگ و برافروخته سـاختن آن بـر نمـي   
ال خود زبير برگشت و جنگ را به ح. اند مقصود خود مصيب هستند و از خود دفاع كرده

يعنـي   -وانهاد و تيري ناشناس به سوي طلحه كهايستاده بود و از حقيقـت ايـن اخـتالط   
اصابت كرد كه در روز جنگ احد و در حضور  بي خبر بود آمد و به زخمي -اختالط افراد

بعـد از   -زبير هم. رسول خدا برداشته بود اصابت كرد و او برگشت و در جا از دنيا رفت
. نشست در وادي السباعدر فاصله كمتر از يك روزي بصره كشته شـد اينكه از نبرد عقب 

Pآري وضعيت چنين بود

)
405F

1(
P. 

Pجنگ جمل را نادانان دو گروه برافروختند: يدگو مي ذهبي

)
406F

2(
P .دو گـروه  : يـد گو مـي  نيز

با هم صلح كردند و علي و طلحه قصد جنگ نداشتند و حتي آنان در مورد اتحاد سـخن  
به هم تيراندازي كردند و بدين سان آتش جنگ روشـن شـد و    اما اوباش دو گروه. گفتند

Pمردم بـر هـم شـوريدند   

)
407F

3(
P .  جنـگ را اوبـاش بـه    : آمـده اسـت  » دول اإلسـالم «در كتـاب

Pانداختند و كار از دست علي و طلحه و زبير خارج شد راه

)
408F

4(
P. 

چـه مـانعي وجـود    : يم بگوييمتوان مي بعد از اين: يدگو مي ةدكتر سليمان بن حمد عود
امر دارد كه سبئيه در ماجراي جنگ جمـل نقـش   به اين  ارد كه روايت طبري كه تصريحد

اند اين تعميم را تفسير نموده و آن مسمياتي را كه در منقوالت اين علما آمده اسـت   داشته
بـا سـبئيه نداشـته و     مشخص نمايد؟ حتي اگر ايـن گروههـاي اوبـاش ارتبـاط مسـتقيمي     

                                           
 .158-4/157الفصل في الملل و النحل -1

 .195؛ عبداهللا بن سبأ، عودة، ص1/37العبر -2

 .195؛ عبداهللا بن سبأ، عودة، ص1/15تاريخ االسالم -3

 .همانجاها -4
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امر زمينه را فراهم ساخت و كه اين  نباشد، چرا نتوان گفت اهدافشان به مانند اهداف آنان
ابن سبأ و پيروان سبئي او از آن بهره بردند، آنچنان كه رسـم در حركتهـاي اغتشاشـگرانه    

 )P)409F1!د؟شو مي چنين است كه از جانب مفسدان مورد بهره برداري واقع
امـر  . نقش كـرد  فراموش نكنيم كه فتنه و فضاهاي آن در شكل گيري اين وقائع ايفاي

بيننـد   مسلم اينكه مردم در زمان وقوع فتنه و آشوب چيزهايي را كه ديگران به وضوح مي
تراشـند و   و در مـورد آن تـأويالتي را انجـام داده و چيزهـايي را مـي      كننـد  نمـي  مشاهده

همچنين . دانند سازند كه ديگران حقيقت آن را روشن و بدون نياز به تحمل سختي مي مي
بودند براي اينكه بصيرت و تفكر را بـر آنـان    زيادي كه در اين فتنه اجتماع كرده هاي توده

Pكرد مي ببندد كفايت

)
410F

2(
P .يكي از كساني كـه در   -اين امر بعيدي نيست، چه احنف بن قيس

د تا به علي بن أبي طالب كمك كند شو مي از خانه خارج -ماجراهاي جمل حضور داشت
Pو در راه ابوبكره

)
411F

3(
P اي أحنف قصد كجـا داري؟ گفـت  : يدگو مي رسد و به وي به وي مي: 

اي أحنف برگرد زيرا من : ابوبكره گفت. اهم به پسر عموي رسول خدا ياري بدهمخو مي
اگـر مسـلمانان بـا شمشيرهايشـان رو در روي هـم قـرار       : از رسول خدا شنيدم كه فرمود

اي : -نكـه كسـي گفـت   يـا اي  -پس گفتم. باشند بگيرند هم قاتل و هم مقتول در جهنم مي

                                           
 .195عبداهللا بن سبأ، عودة، ص -1

 .196همان -2

گفتـه شـده   . اين قول را به اكثر علما نسبت داده اسـت امام احمد . نفيع بن حارث بن كلده ثقفي: به نقل امام احمد -3

نام وي مسروح بـوده  : يدگو مي قولي هم. باشد و ابن سعد آن را بهيقين پذيرفته است وي نفيع بن مسروح مي: است

مشـهور   -يعنـي ابـوبكرة   -در هر حال وي به كنيه خود. است و ابن اسحاق به صورت يقيني اين را پذيرفته است

در مـورد سـبب   . وي از فتنه روز جمل و صفين كناره گرفت. از فضالي صحابه و از مردم طائف بود وي. باشد مي

خود را به قلعه طائف نزديك كرد و بـه همـين    -شتر جوان -وي با يك بكرة: اند كنيه گفتهبه اين  مكني شدن وي

 .ه در بصره وفات يافت52وي در سال. دليل به آن مشهور شد
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او : د؟ فرمـود شـو  مـي  رسول خدا، وضعيت قاتل كه روشن است اما چرا مقتول در جهنم
Pقصد قتل طرف مقابل را داشت

)
412F

1(
P. 

جنگ در كنار علي حق و درست بود و كساني كـه در كنـار وي كشـته شـدند شـهيد      
شده اسـت كـه   اما ابوبكره حديثي را كه در مورد غير حالتي وارد . هستند و دو اجر دارند

در علي در آن قرار داشت حمل بر حالت جنگ با باغيان كرده بود و او اين موضوع را از 
ها و موانع متعـددي كـه    به گردنه توان مي از اين روايت. آن فهم كرده بود اما درست نبود

در جنگ با ديگران در سر راه علي قرار داشت پي برد، از جمله ماننـد ايـن فتـاوايي كـه     
ه از تقوا بود و بيشتر از فتاوايي تأثير داشتند كـه بـه صـورت درسـت ارائـه شـده       برخاست
Pبودند

)
413F

2(
P .خاطر احنف همراه علي نشد و در جنگ جمل همراه هيچ يك از دو به اين  پس

Pطرف نشد

)
414F

3(
P. 

ايـن  : يـد گو مي زبير كه يكي از اركان اساسي اين نبرد بود در مورد واقعيت اين ماجرا
آيـا  : غالم آزاد شدهاش به وي گفـت . گفتيم در مورد آن سخن مي همان فتنهاي است كه

بينـيم،   نگريم اما نمـي  واي بر تو، مي: زبير گفت! كني؟ و در آن جنگ مي نامي آن را فتنه مي
دانـم رو بـه    هيچ كاري نبود كه جاي پايم را در اثناي آن نديده باشم، جز اين كار كه نمي

Pجلو داريم يا رو به عقب

)
415F

4(
P . ما وقتي كـه بـر ضـد    : يدگو مي امربه اين  نيز در اشارهطلحه

Pجـوييم  ديگران همدل بوديم اينكه دو كوه آهن شدهايم كه همـديگر را مـي  

)
416F

5(
P .  در طـرف

ديگر نبرد هم ياران علي بر فتنه بودن اين ماجرا تأكيد دارنـد و عمـار در كوفـه در مـورد     

                                           
 .4/2213صحيح مسلم -1

 .4/1711األساس في السنة و فقهها، السيرة النبوي -2

 .10/18شرح نووي بر صحيح مسلم -3

 .5/506تاريخ طبري -4

 .همان -5
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بر شـما اسـت، لكـن شـما بـه      عائشه در دنيا و آخرت همسر پيام: يدگو مي خروج عائشه
Pوسيله عائشه مورد ابتال قرار گرفتهايد

)
417F

1(
P. 

 مرحله نخست در جنگ جمل -2

سبئيون به تالشهاي خود در دو سپاه براي برپايي جنـگ و هجـوم بـر گـروه ديگـر و      
فريفتن گروه مقابل با گروه ديگر و تشويق آنان بر جنگ افزودند و جنگ سخت و شديد 

المـرمنين عائشـه در   ام  گذاري اين جنگ به جمل اين اسـت كـه  دليل نام. جمل درگرفت
وي سوار بر آن شتري . مرحله دوم نبرد سوار بر يك شتر در وسط ميدان نبرد ايستاده بود

عائشـه سـوار بـر آن    . بود كهيعلي بن أميه آن را كه از يمن خريده بود در مكه به وي داد
ايـن جنـگ در روز جمعـه    . ن سـوار شـد  شتر از مكه به بصره آمد و در اثناي نبـرد بـر آ  

علـي از  . در منطقه زابوقـه در نزديكـي بصـره روي داد   ه 36شانزدهم جمادي الثاني سال 
اي مردم دست از جنـگ  : ماجرا آزرده و محزون شد و به منادي خود دستور داد تا بگويد

د اما كسي صداي او را نشنيد، زيرا همه مشغول به جنـگ بـا طـرف مقابـل خـو     . برداريد
Pبودند

)
418F

2(
P .در مرحله اول آن طلحه و زبير فرمانده سپاه بصره . جنگ جمل دو مرحله داشت

Pبودند و از طلوع فجر تا قبل از ظهر ادامهيافت

)
419F

3(
P .  علي و طلحه و زبير در ميان سپاه خـود

فراريان را نكشيد، زخميان را خالص نكنيد و به سراغ كساني كه خـارج  : فرياد برآوردند
Pاند نرويد دارند و آن را ترك كردهاز نبرد قرار 

)
420F

4(
P. 

قبل از اين جنگ زبير به پسرش عبداهللا وصيت كرده بود كه بدهيش را بدهـد و گفتـه   
كـنم كـه    ند يا ظالم هستند و يا مظلوم، و من فكـر مـي  شو مي امروز كساني كه كشته: بود

                                           
 )مترجم(دانم آن را از كجا آورده است؟  قسمت دوم سخن عمار در تاريخ طبري نبود نمي. 516همان -1

 .541همان -2

 .245؛ الخلفاء الراشدون، خالدي، ص543-541همان -3

 .5/541تاريخ طبري -4
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در ذمـه  دغدغهاي كه دارم بـدهي اسـت كـه    ترين  م و بزرگشو مي امروز مظلومانه كشته
Pدارم

)
421F

1(
P . در اين أثنا مردي نزد زبير آمد و به وي پيشنهاد قتل علي را داد، بدين صورت كه

اما زبير اين  -ترور كند -وارد سپاه علي شود و سپس او را غافلگير كرده و به قتل برساند
مومن مؤمن ديگر را غاقلگيرانـه بـه   : پيشنهاد وي را به شدت مورد انكار قرار داد و گفت

)P)422F2دشـو  مـي  رساند، يا ايمان مانع قتل كسي به صورت غافلگيري ل نميقت
P .   بنـابراين زبيـر

. قصد كشتن علي يا هر شخص ديگري كه در ماجراي قتل عثمان بي گنـاه بـود، نداشـت   
سـخنان بـا وي   تـرين   عبارات و كوتـاه ترين  اميرالمؤمنين علي زبير را فراخواند و با لطيف

دا را به وي يادآور شد كه در آن رسول خـدا بـه زبيـر    سخن راند و اين حديث رسول خ
Pداري جنگي و در اين جنگ نسبت به او ظلم روا مي تو با علي مي: فرمود

)
423F

3(
P .   ايـن حـديث

Pسند صحيحي ندارد

)
424F

4(
P .دانند  برخي ديگر از روايات سبب انصراف زبير از جنگ را اين مي

قابل اطـالع يافـت از جنـگ    كه وي چون قبل از جنگ از وجود عمار بن ياسر در سپاه م
)P)425F5»رسـد  عمار توسط گروهي باغي بـه قتـل مـي   «منصرف شد، زيرا وي گرچه روايت 

P  را
Pروايت نكرده بود اما شايد آن را به دليل شهرتش از برخي از صحابه شنيده بود

)
426F

6(
P . برخي

ديگر معتقدند كه سبب برگشتن وي اين بود كه در مورد صحت موضعي كه در اين فتنـه  
Pگرفته بـود دچـار شـك شـد     -ناميد اسم ميبه اين  كه خود آن را چنان –

)
427F

7(
P .  در روايـت

                                           
 .سند آن صحيح است. 3/108؛ طبقات ابن سعد15/279مصنف ابن أبي شيبة -1

 .سند ان صحيح است: يدگو مي احمد شاكر محقق كتاب. 3/19مسند أحمد -2

مؤلف طرق مختلف حديث را تخريج كرده و سپس آن را ضعيف دانسـته  . 201استشهاد عثمان و وقعة الجمل، ص -3

 .است

 .4468؛ المطالب العلية، شماره2/324المدينة النبوية فجر اإلسالم -4

 .سند ان صحيح است: يدگو مي احمد شاكر محقق كتاب. 11/38، 49-1/47مسند أحمد -5

 .154خالفة علي بن أبي طالب، ص -6

 .5/506همان؛ تاريخ طبري -7
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ديگري سبب انصراف وي اين بيان شده كه عبداهللا بن عباس خويشاوندي نزديـك او بـا   
تو پسر صفيه دختر عبدالمطلب هستي و با شمشـير  : علي را بهيادش آورد و به وي گفت

Pجنگي خود با علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب مي

)
428F

1(
P .  پس زبير از ميدان نبرد خارج شـد

Pو ابن جرموز به او رسيد و او را به قتل رساند

)
429F

2(
P    كه تفصيل اين مطلب بعداً ذكـر خواهـد

 .شد
هوشيار و آگاه بود، اما چون ديد كه  -يعني اصالح -بنابراين زبير در مورد هدف خود

بـا  : عبـاس بـه وي گفـت    اينكه ابن. سالح جاي اصالح را گرفته است برگشت و نجنگيد
جنگي؟ در اين سخن مفهوم آن حذف شده است و  شمشير خود با علي بن أبي طالب مي

Pيا اينكه براي اصالح و ايجاد اتحاد آمدهاي؟: اين مفهوم اين است

)
430F

3(
P    ،بعد از ايـن سـخن

شايد عوامل متعددي و تو در تويي در خروج زبير از . زبير برگشت و ميدان را ترك نمود
اما طلحه بن عبيداهللا فرمانده دوم سپاه بصره در همـان آغـاز   . نبرد دخيل بوده استميدان 

نبرد زخميشد، چه تيري ناشناس به وي اصابت كرد و خـون زيـادي از بـدن وي جـاري     
ها شو تـا   هستي، پس برو و داخل خانه اي ابومحمد، تو زخمي: يارانش به وي گفتند. كرد

اي غالم مرا ببر و جاي : پس طلحه به غالم خود گفت. در آنجا مورد معالجه قرار بگيري
او را به بصره برد و در خانهاي قرار داد تا معالجه شود، اما هـم  . مناسبي را برايم پيدا كن

چنان از زخم وي خون جاري شد تا اينكه در اثر آن زخم در همان خانه از دنيـا رفـت و   
Pسپس در بصره دفن شد

)
431F

4(
P .نين اشاره آمده كه طلحه و زبير مردم را اما روايتي كه در آن چ

اند و اينكه زبير زماني كه شكست خوردن مردم بصره را ديد ميـدان   به جنگ تشويق كرده

                                           
 .155سند آن صحيح است؛ خالفة علي، ص3/110طبقات ابن سعد -1

 .186؛ تاريخ خليفه، ص3/10ابن سعد طبقات -2
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Pنبرد را خالي كرد و رفت صحت ندارد

)
432F

1(
P     زيرا اين خبر بـا عـدالت صـحابه در تعـارض ،

فقـط بـراي   باشند كـه اصـحاب جمـل بـراي      نيز با رواياتي كه بيان گر اين امر مي. است
چگونهاين عمـل زبيـر بـا هـدف وي بـه هنگـام       . اصالح خارج شده بودند تعارض دارد

و در عمل هم ! خروج از مكه به بصره، يعني اصالح در بين مردم توافق و سازگاري دارد؟
موضع زبير تا آخرين لحظات، تالش براي اصالح بـود و ايـن چيـزي اسـت كـه حـاكم       

لي روايت كرده و در آن آمده است كه زبير بـراي ايجـاد   نيشابوري از طريق أبواألسود دؤ
بـه   صلح در ميان مردم تالش كرد، لكن جنگ درگرفت و كار مردم اختالف يافت و زبير

Pخاطر رفت و جنگ را تـرك كـرد  اين 

)
433F

2(
P .        همچنـين طلحـه بـراي اصـالح آمـده بـود نـه

صـريح كـرده   اما در مورد كشته شدن طلحه چنان كه احنف بن قـيس بـه آن ت  . خونريزي
Pاست در ابتداي نبرد روي داد

)
434F

3(
P. 
با كشـته شـدن و زخميشـدن    . رود رود و طلحه از دنيا مي زبير از ميدان نبرد بيرون مي

. در اين مرحله غلبه با سپاه علي بود. رسد تعدادي از دو طرف مرحله اول نبرد به پايان مي
ديد ناراحت و  طرف را مي علي سير نبرد را زير نظر داشت و وقتي كشتگان و زخميان دو

علي نزد پسرش حسن رفت و او را در آغوش گرفـت و شـروع بـه    . شد مي آزرده خاطر
حسـن  . پسرم، اي كاش پدرت بيست سال قبل از اين مـرده بـود  : گريه كرد و به او گفت

فكر نميكـردم تـا ايـن حـد     : علي گفت. پدر جان، من شما را از اين امر نهي كردم: گفت
 اين ديگر زندگي چه فايـدهاي دارد؟ و بعـد از ايـن انتظـار چـه خيـري را       بعد از. برسد

Pداشت؟ توان مي

)
435F

4( 

                                           
 .5/540تاريخ طبري -1
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 مرحله دوم نبرد جمل -3

المؤمنين عائشه رسيد، پس سوار بر شتر خـود و در حـالي كـه قبائـل     ام  خبر جنگ به
كعب بن سور همـراه عائشـه بـود و عائشـه     . أزدي اطراف وي را گرفته بودند خارج شد

المؤمنين پيش رفـت  ام  .ه وي داد تا مردم را به متوقف ساختن جنگ دعوت نمايدقرآني ب
و همه اميدش اين بود كه مردم به خاطر جايگاهي كه وي در قلب مردم دارد سـخنش را  

Pبشنوند و مانع آنان شود و آتش اين فتنهاي را كه آغاز شـده اسـت خـاموش گردانـد    

)
436F

1(
P. 

پيشاپيش سپاه بصره به حركت درآمد و سپاه علي را كعب قرآن را با خود به همراه برد و 
اي مردم، من كعب بن سور قاضي بصره هستم، شما را به كتاب خـدا و  : فرياد زد و گفت

سبئيون كه در پيشاني سپاه علي . كنم عمل به دستورات آن و صلح بر اساس آن دعوت مي
ه به سوي او تيراندازي به همين دليل هم. بودند ترسيدند كه تالش كعب به موفقيت برسد

كردند و او را به شهادت رساندند و او در حـالي كـه قـرآن را در دسـت داشـت از دنيـا       
Pرفت

)
437F

2(
P .  تيرهاي سبئيون به شتر و كجاوه عائشه اصابت كرد، به همين دليل عائشه نـدا زد
و  اي فرزندان من، خدا را در نظر داشته باشيد، خدا را در نظر داشته باشيد، خـدا : و گفت

دادنـد   اما سبئيون جواب وي را نمي. روز قيامت را يادآور شويد و دست از جنگ برداريد
ند و علي هـم كـه پشـت سـر آنـان قـرار       كرد مي و هم چنان اقدام به حمله به سپاه بصره

داد، امـا   داشت آنان را به دست برداشتن از جنگ و عدم هجوم بر مردم بصره دستور مـي 
بردنـد و   اه بودند توجهي نميكردند و فقـط حملـه و هجـوم مـي    سبئيون كه در پيشاني سپ

و كعـب بـن سـور در     كنند نمي وقتي كه عائشه ديد آنان به سخن وي توجه. جنگيدند مي
سـپس  . را لعنـت كنيـد  هـا   آن اي مردم قاتالن عثمان و پيـروان : مقابل او كشته شد، گفت

صـداي مـردم   . تادن بر آنان كردعائشه شروع به دعا كردن عليه قاتالن عثمان و لعنت فرس

                                           
 .رسد و صحيح است به زهري مي سند آن. 5/456مصنف عبدالرزاق -1

 .7/253البداية و النهاية -2
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بصره در دعا عليه قاتالن عثمان و لعنت كردن آنان بلند شد و علي چون اين دعاي بلند را 
كند  عائشه عليه قاتالن عثمان دعا مي: اين چيست؟ به وي گفتند: از سپاه بصره شنيد گفت

ن عليـه قـاتالن   شما هم همراه م: پس علي گفت. كنند مي و مردم هم با وي عليه آنان دعا
پس صـداي دعـاي سـپاه علـي در     . عثمان و پيروانشان دعا كنيد و بر آنان لعنت بفرستيد

Pلعنت كردن و دعا عليه قاتالن عثمان بلند شد

)
438F

1(
P پروردگارا قاتالن عثمـان را  : و علي گفت

Pدر پستي و بلندي لعنت كن

)
439F

2(
P.   جنگ شدت يافت و شعله بركشيد و مردم با نيزه به جـان

بـا هـم بـه زد و    هـا   آن دند و چون نيزههايشان شكسته شد شمشير بركشيدند و باهم افتا
Pخورد پرداختند تا اينكه شمشيرهايشان شكسته شد

)
440F

3(
P . مردم به همديگر نزديك شـدندP

)
441F

4(
P .

پـس سـپاه   . بعد از اين سبئيون تالش خود را متوجه پي كردن شتر عائشه و قتل او كردند
و شتر وي شتافتند و در مقابل شتر شروع بـه مقاومـت    بصره فوراً براي حمايت از عائشه
، زيـرا نبـرد در مقابـل شـتر بسـيار      شد مي گرفت كشته كردند و هر كس افسار شتر را مي

شديد و سخت بود و كجاوه عائشه به خاطر تيرهاي زيادي كه به آن اصـابت كـرده بـود    
Pچنان شد كه انگار يك جوجه تيغي است

)
442F

5(
P.    از مسـلمانان أزد و  در اطراف شـتر بسـياري

و جوانان قريش بعد از اينكه شجاعت و دالوري كم نظيري از خود نشان دادنـد   ضبةبني 
Pكشته شدند

)
443F

6(
P . كـرد  مـي  عائشه دچار حيرت شديدي شد و بسيار احساس حرج و گنـاه ،

زيرا وي قصد جنگ نداشت، لكن برغم ميل وي جنگ روي داد و در وسط آشوبي قـرار  
هـر كـس   . داد زد اما كسي به وي جواب نمي ا با حركت دست ندا ميگرفته بود و مردم ر

                                           
 .همان -1

 .سند آن صحيح است. 2/236سند آن صحيح است؛ سنن سعيد بن منصور. 15/268مصنف ابن أبي شيبة -2
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آمد و افسـار   -سجاد -سپس محمد بن طلحه. شد مي گرفت كشته افسار شتر عائشه را مي
دسـت از  : دهيـد؟ عائشـه گفـت    مادر جان چه دستور مي: شتر را گرفت و به عائشه گفت

ـ . جنگ بردار Pام كـرد و كشـته شـد   پس وي شمشير خود را كه بركشيده بود در ني

)
444F

1(
P .  هـم

چنين عبدالرحمان بن عتاب بن أسيد كه تالش كرده بود مالك اشـتر را بـه قتـل برسـاند،     
گرچه خود نيز با وي كشته شود، كشته شود، زيرا وي مالك اشتر را بر زمين زد و هر دو 

Pمن و مالك را با هم بكشـيد : نفر بر زمين افتادند و ابن عتاب به اطرافيانش گفت

)
445F

2(
P  زيـرا ،

به دليل نقش بارزي كه مالك در تشويق مردم عليه عثمـان ايفـا كـرد، عبـدالرحمان كينـه      
معـروف نبـود و   » مالـك «زيادي از او در دل داشت، اما چون اشتر در ميان مردم به اسـم  

من و اشـتر  : گفت أجلش فرا نرسيده بود مردم به وي حمله نكردند و اگر عبدالرحمان مي
Pراً با شمشيرهايشان به وي حمله ميآوردندرا بكشيد، مردم فو

)
446F

3(
P . عبداهللا بن زبير هم جنگ

كم نظيري را انجام داد و خود را در ميان شمشيرها انداخت و وقتي او را از ميـان كشـته   
جاي چهل واندي ضـربه شمشـير و    -در حالي كه كشته نشده بود -شدگان بيرون آوردند

ين آن ضربهاشتر بود، زيرا از روي خشم نسبت به و آخرترين  نيزه بر بدن او بود كه شديد
راضي نشد كه در حالي كه بر روي اسب نشسته است به او ضـربه  به اين  عبداهللا بن زبير

بزند، بلكه بر روي ركابهاي اسب خود بلند شد و ضربهاي بر سـر او وارد آورد و گمـان   
Pنمود كه وي را كشته است

)
447F

4(
P .  به و أزد هـم بـه قتـل    تعداد زيادي از بني عدي و بنـي ضـ

بني ضبه در دفاع ازام المؤمنين فداكاري و جان نثاري و دالوري زيادي از خـود  . رسيدند
يكي از سران آنان، يعني عمر بن يثربي ضبي در رجزي كه در اين مورد بيـان  . نشان دادند
 :يدگو مي كرده است

                                           
 .سند آن صحيح است. 1/110؛ التاريخ الصغير، بخاري281نسب قريش، ص -1
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 وت نزلـوت إذا المـل ننازل المـضبة أصحاب جم ينحن بن
Pدنا أحلی من العسل ننعی ابن عفان بأطراف األسلالموت عن

)
448F

1( 
مـرگ در نـزد مـا    . آميـزيم  ما بني ضبهايم و ياران شتر و چون مرگ بيايد با او در مي(

 ).كنيم از عسل است و با دم شمشير بر ابن عفان نوحه ميتر  شيرين
ت كه باقي داشت درياف  اميرالمؤمنين علي با مهارت و تيزبيني نادري كه در امور نظامي

المـؤمنين در ميـدان   ام  د و مادام كهشو مي ماندن شتر موجب استمرار جنگ و هالك مردم
نيز بـاقي مانـدن   . دارند نبرد باشد اصحاب جمل شكست نخورده و دست از جنگ بر نمي

عائشه در ميدان نبرد خطري براي جان وي بود، زيـرا كجاوهـاي كـه عائشـه در آن قـرار      
Pتيغي پر از تير شده بودداشت به مانند جوجه 

)
449F

2(
P .    پس به چند نفر از افـراد سـپاه خـود از

و عبداهللا بن بـديل دسـتور داد تـا شـتر را پـي       -المؤمنينام  جمله محمد بن أبوبكر برادر
Pو عائشه را از هودج خارج كنند -يعني ساقهاي شتر را با شمشير بزنند -كنند

)
450F

3(
P . آنان شتر

عبداهللا بن بديل كجاوه را برداشـتند و در مقابـل علـي    را پي كردند و محمد برادر عائشه 
Pگذاشتند و علي دستور داد تا او را به منزل عبداهللا بن بديل ببرند

)
451F

4(
P . علـي   برداشت نظـامي
داشـت تـا بـا عشـق و      درست بود، زيرا همين كه سبب يا انگيزهاي كه بصريان را وا مـي 

از ميدان نبرد خارج شد، سپاه بصره عالقه به سوي مرگ بروند، برداشته شد وام المؤمنين 
جنـگ تـا زمـاني كـه سـپاه بصـره،        شـد  نمي اگر چنين سياستي اتخاذ. عقب نشيني نمود

وقتـي كـه سـپاه    . يافـت  رفتند ادامه مي اصحاب جمل يا سپاه علي به طور كامل از بين مي
و زخميـان   بصره عقب نشيني نمود، علي يا منادي او ندا در داد كه فراريان را دنبال نكنند

را خالص نكنند و جز تجهيزات يا سالحهايي كه به ميدان نبـرد يـا اردوگـاه آورده شـده     

                                           
 .159سند آن حسن است؛ خالفة علي، عبدالحميد، ص. 190تاريخ خليفة، ص -1
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انند چيـزي را ببرنـد و آنـان را از    تو نمي است چيزي را به غنيمت نگيرند زيرا غير از اين
البتهاين ندا وي به همين جا ختم نشد، بلكه به كساني . ها شوند نهي كرد اينكه داخل خانه

اگر چيزي از وسايل خود را در نزد افراد سـپاه  : جنگيدند گفت هل بصره كه با وي مياز ا
پس مردي نزد جماعتي از سپاه علي آمد كه داشتند . يد آن را پس بگيريدتوان مي من ديديد

پختند و او آن ديگ را از آنـان گرفـت و از روي    در ديگي كه متعلق به او بود گوشت مي
Pآنان محتويات ديگ را ريخت خشم و عصبانيت نسبت به

)
452F

1(
P. 

 تعداد كشته شدگان -4

در اين جنگ سخت تعداد زيادي از دو طرف به قتل رسيدند، اما در مورد تعداد آنـان  
اختالف در مورد تعـداد كشـتگان   كه اين  مسعودي بيان كرده. روايات مختلفي وجوددارد

Pگردد بر ميها  آن به تمايالت و خواستهاي راويان

)
453F

2(
P. 

Pبيان كرده كه در اين جنگ بيست هزار نفر كشته شدند قتاده

)
454F

3(
P . روشن است كه در اين

در حول همين مقدار يا كمتر از  آمار مبالغه زيادي شده است، زيرا تعداد هر دو سپاه رقمي
مبالغه زيادتري به خرج داده و به  -بر اساس اميال خود -ابومخنف رافضي. آن بوده است

دانسته كه كاري بسيار بد است و عنـوان داشـته    است، اما نمي گمان خود كار خوبي كرده
Pكه تنها از سپاه بصره بيست هزار نفر كشته شد

)
455F

4(
P .    سيف ذكر كرده كـه در ايـن جنـگ ده

. هزار نفر كشته شدند كه نصف آنان از ياران علي و نصف ديگر آن از ياران عائشه بودند
ته شدند كه پنج هـزار نفـر آن از مـردم    پانزده هزار نفر كش: در روايت ديگري آمده است

كوفه و ده هزار نفر آن از مردم بصره بودند كه نصف ايـن مقـدار در مرحلـه اول نبـرد و     

                                           
 .همانجاها -1

 .3/367مروج الذهب -2

 .همان -3

 .سند آن مرسل است. 186تاريخ خليفة بن خياط، ص -4
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Pنصف ديگر آن در مرحله دوم نبرد كشته شدند

)
456F

1(
P .  اين دو روايت به دليل وجود انقطـاع و

الغه زيـادي روي  نيز در آمارهاي ارائه شده مب. ضعيف هستندها  آن قوادحي ديگر در سند
روايت كرده كه در اين نبرد بيش از شش هزار نفر كشـته شـدند،    شبةعمر بن . داده است

Pاما سند اين روايت ضعيف است

)
457F

2(
P . يعقوبي پا را از همهاينها فراتر نهاده و اظهار داشته كه

Pدر اين جنگ سي و دو هزار نفر به قتل رسيدند

)
458F

3(
P .ـ   كه اين  به درستي ز آمارهـا مبالغـه آمي

 :موارد زير استها  آن دليل اعمال اين مبالغه در. هستند
رغبت و اشتياق دشمنان سبئي صحابه و پيروان اين سبئيون به توسـعه دادن بـه    -الف

دائره اختالف درميان فرزندان امتي كه قدر مشترك آنان عشق به صحابه و اقتـدا بـه آنـان    
 .باشد بعد از رسول خدا مي

ن و افراد قبائل در بزرگ جلوه دادن اين ماجرا ايفاي نقش برخي از شعرا و جاهال -ب
كردند تا اين آمار با اشعاري كه آنان درست كرده و به برخـي از سـران و سـواران خـود     

هـاي شـبانه و راويـان     عالوه بر اين قصه گويان قصه. تناسب داشته باشد كنند مي منسوب
پي كسب نظر مردم هستند در اين امر  اخباري نيز كه از خالل وقائع و ماجراهاي مهيج در

 .اند نقش داشته
ها  ايجاد اعتماد به نفس در ميان پيروان اوباش و سبئيون براي اثبات موفقيت نقشه -ج

Pو تدابير آنان

)
459F

4(
P. 

در مورد تعداد واقعي كشته شدگان اين جنگ بايد گفت كه تعـداد آنـان بسـيار زيـاد     
 :نبوده است، به چند دليل از جمله

                                           
 .555-5/542تاريخ طبري -1

 .باشد سند آن منقطع است و سند آن به قتاده حسن مي. 186تاريخ خليفة بن خياط، ص -2

 .13/62؛ فتح الباري7/546أبي شيبةمصنف ابن  -3

 .455اإلنصاف، ص -4
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Pبا سند صحيح روايت شيبةمدت جنگ بسيار كم بود، زيرا ابن أبي  -الف

)
460F

1(
P  كرده است

كه جنگ بعد از ظهر آغاز شد و چون آفتاب غروب كرد كسي از افـرادي كـه در اطـراف    
 .ند باقي نماندكرد مي شتر دفاع

 .نـد كرد مـي  سبك و سياق نبرد دفاعي بـود و هـر دو گـروه فقـط از خـود دفـاع       -ب
نـد، زيـرا بـه حرمـت زيـاد خـون       كرد مي ر مورد جنگ احساس حرجهر دو گروه د -ج

 .مسلمان اطالع داشتند
در جنگ يرموك سه هزار نفر شهيد شدند و در جنگ قادسيه هشت هزار و پانصد  -د

پس اگر جنگ جمل را با اين دو . نفر شهيد شدند، حال آنكهاين جنگ سه روز ادامهيافت
عالوه بر اين . كشته شدگان جنگ جمل زياد نيست مقايسه كنيم پي خواهيم برد كه تعداد

آن دو جنگ از نوع جنگهاي تعيين كننده در تاريخ امتها بودند و شدت جنـگ جمـل بـه    
 .رسيد پاي شدت و سختي آن دو نمي

انـد ذكـر    كساني را كه در جنگ جمل كشـته شـده   خليفه بن خياط ليستي از اسامي -و
Pباشند كرده است كه قريب به صد نفر مي

)
461F

2(
P .   پس اگر فرض كنيم كه تعداد آنـان دويسـت

نفر بوده است و نه صد نفر، اين بدان معني است كه كشته شدگان نبـرد جمـل بيشـتر از    
است كه دكتر خالد بن محمد غيث در رساله خود تحت  اين رقمي. باشد دويست نفر نمي

 سةالطبري، دراالجمل في مرويات سيف بن عمر في تاريخ  قعةاستشهاد عثمان و و«عنوان 

Pترجيح داده است» يةنقد

)
462F

3(
P . 

 
 

                                           
 .13/62؛ فتح الباري7/546مصنف ابن أبي شيبة -1

 .190-187تاريخ خليفة بن خياط، ص -2

 .215استشهاد عثمان و وقعة الجمل، ص -3
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آيا صحت دارد كه طلحه بن عبيداهللا توسط مروان بن حكم به قتل رسيده  -5
 است؟

امر اشاره دارند كه طلحه بن عبيداهللا توسط مروان بن حكـم  به اين  بسياري از روايات
Pبه قتل رسيده است

)
463F

1(
P .يم كه مـروان در ايـن   رس اما با بررسي اين روايات به اين نتيجه مي

 :امر دخالتي نداشته است و از اين تهمت مبرا است، به داليل زير
تير را به سـوي طلحـه پرتـاب كـرد     كه اين  اند كه كسي گفته: يدگو مي ابن كثير -الف

مـن ايـن   . كسي ديگر اين تير را پرتاب كرده بـود : اند نيز گفته. مروان بن حكم بوده است
Pواهللا أعلم. استتر  بينم، گرچه قول اول مشهور مي قول را به واقعيت نزديك

)
464F

2(
P. 

مروان طلحه را به قتل رسانده است، چه كسي جز : يندگو مي :يدگو مي ابن العربي -ب
خداوند از اين امر اطالع دارد، حال آنكه كسي كه روايـت وي صـحيح باشـد آن را نقـل     

Pنكرده است

)
465F

3(
P. 

ه در مورد قتل طلحه به وسيله مـروان  اين خبر وارد: يدگو مي محب الدين خطيب -ج
Pبه مانند يك بچه سر راهي است كه پدر و مادر آن معلوم نيست

)
466F

4(
P. 

سببي كه بيان شده كه مروان به خاطر آن طلحـه را بـه قتـل رسـانده اسـت باطـل        -د
كـرده بـود كـه در    به اين  اين سبب مورد ادعا اين است كه مروان طلحه را متهم. باشد مي

اين سبب ادعا شده صحيح نيست، زيرا از طريق صـحيحي  . ت داشته استقتل عثمان دس
 .ثابت نشده كه كسي از صحابه در ماجراي قتل عثمان دست داشته است

مروان و طلحه در روز جنگ جمل در صف واحدي حضور داشتند و هر دو مردم  -ه
Pاندندخو مي را به اصالح و سازش فرا

)
467F

1(
P. 

                                           
 .185؛ تاريخ خليفة، ص4/1170؛ تاريخ المدينة3/223طبقات ابن سعد -1

 .7/248البداية و النهاية -2

 .160-157العواصم من القواصم، ص -3

 .همانجا -4
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پس اگر اين قضـيه  . روان را والي مكه و مدينه كردمعاويه در زمان خالفت خود م -و
 .سرزمينها در نزد خدا نميكردترين  داشت معاويه او را والي مسلمانان و مقدس صحت مي

Pدر صحيح بخاري -ي

)
468F

2(
P - دانيم نويسنده آن يعني بخاري در موضوع پـذيرفتن   كه مي

پس اگر اقـدام مـروان    .روايتي از مروان آمده است -كرد مي روايات بسيار دقت و بررسي
بود همين عامل براي رد روايت او و قدح در عـدالت وي كـافي    به قتل طلحه صحيح مي

Pبود مي

)
469F

3(
P. 

 نداي اميرالمؤمنين علي بعد از جنگ -6

مجروحان را خالص نكنيد، : بعد از اينكه جنگ رو به اتمام نهاد منادي علي ندا در داد
هر كس سالح بـر زمـين بگـذارد در    . اي مردم نشويده فراريان را دنبال نكنيد، وارد خانه

سپاه علي از غنائم نصيبي نـدارد  . امان است، هر كس در خانه خود را ببندد در امان است
اننـد چيـز   تو نمي اند و غير از اين مگر از سالح و چهارپاياني كه به ميدان نبرد آورده شده

در داد كه اگر كسي از آنان وسايل  سپس منادي علي در ميان سپاه بصره ندا. ديگري ببرند
Pد آن را از آنان بازستاندتوان مي خود را در دست سپاه من ديد

)
470F

4(
P .   برخي از سـپاهيان علـي
پس در اين مورد سخن . گمان برده بودند كه علي اسرا را در ميان آنان تقسيم خواهد كرد
را غافلگير ساخت و بـه   راندند و آن را ميان مردم منتشر ساختند، اما علي بسيار زود آنان

و ميراث بر اساس  -يعني زنانشان را اسير كنيد -وليد بگيريدام  انيدتو نمي شما: آنان گفت
هر زني كه شوهرش كشته شـده اسـت بايـد    . فرائضي است كه خداوند تعيين كرده است

: ندپس اين گروه از سپاهيان علي از سر انكار و تأويل گفت. چهارماه و ده روز عده بشمارد

                                                                                                             
 .202استشهاد عثمان و وقعة الجمل، ص -1

 .203؛ استشهاد عثمان، ص2/520فتح الباري -2

 .202استشهاد عثمان و وقعة الجمل، ص -3

 .سند آن صحيح است. 15/286؛ مصنف ابن أبي شيبة168خالفة علي بنأبي طالب، عبدالحميد، ص -4
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دانيد اما زنانشان را براي ما حالل  اي امير المؤمنين آيا شما خون آنان را براي ما حالل مي
تيرهايتـان را  : سـپس گفـت  . دشو مي در مورد مسلمانان چنين عمل: دانيد؟ علي گفت نمي

بياوريد و در مورد اينكه عائشه كه فرمانده و سركرده آنان است قرعه بيندازيد و ببينيد كه 
از خـدا طلـب آمـرزش    : پس آنان پراكنده شدند و گفتند!! دشو مي كدام يك از شماسهم 

. پس بدين طريق برايشان روشن شد كه سخن و گمان آنان خطاي فاحشـي دارد . كنيم مي
اما علي براي اينكه آنان را راضي گرداند به هر كدام از آنان از بيت المـال پانصـد درهـم    

Pداد

)
471F

1(
P. 

 ان و ترحم وي بر آنانبازديد علي از كشتگ -7

بعد از پايان جنگ علي همراه با چند نفر از ياران خود خارج شد تا در ميان كشتگان 
إنا هللا : افتاد و گفت) سجاد(در اين اثنا چشمش به محمد بن طلحه. جستجو و بازديد كند

سپس غمگين و محزون نشست و . و إنا إليه راجعون، به خدا قسم او جواني صالح بود
و عدهاي از  -يا رحمت فرستاد -كشتگان دعاي مغفرت كرد و بر آنان ترحم كرد براي

Pآنان را به خير و شايستگي ستود

)
472F

2(
P . علي به منزل خود برگشت و ديد كه زنش و دو

 دخترش براي عثمان و خويشاونديش و زبير و طلحه و ديگر خويشان قريشي خود گريه
 از كساني باشيم كه خداي متعال در مورد آنان من اميدوارم كه: ، پس به آنان گفتكنند مي

﴿ :يدفرما مي                    ﴾ ]و «] 47:حجرال

اروي كشيم، و برادرانه بر تختها روي هايشان بيرون مي توزي و دشمنانگي را از سينه كينه
نباشيم پس آنان چه  -افراد مورد اشاره در آيه -اگر ما از آنان: پس گفتس. »نشينند هم مي

                                           
 .13/57ابن حجر سند آن را صحيح دانسته است. 15/286ي شيبةمصنف ابن أب -1

، سند آن حسن لغيره است؛ خالفة علي بن أبي طالب، 3/103،104،375؛ المستدرك15/261مصنف ابن أبي شيبة -2

 .169ص
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علي ! ند باشند؟توان مي اگر ما از آنان نباشيم پس آنان چه كساني! ند باشند؟توان مي كساني
Pهمين طور اين را تكرار كرد به طوري كه من دوست داشتم كه ديگر سكوت كند

)
473F

1(
P. 

 بيعت مردم بصره -8

لي تمايل زيادي به اتحاد مردم و احترام گذاشتن بـه رعايـاي دولـت و    اميرالمؤمنين ع
اين برخورد بزرگ منشانه تأثير زيادي در بيعـت مـردم   . انجام رفتار كريمانه با آنان داشت
وي در شب روز نبرد جمل اسـرا را در مكـان خاصـي    . بصره با اميرالمؤمنين علي داشت

موسي پسر طلحه بن عبيداهللا را فراخوانـد و او   كه نماز صبح را خواند قرار داد و هنگامي
را به خود نزديك كرد و در آغوش گرفت و در كنار خود نشاند و در مـورد احـوال او و   

مـا ايـن زمـين شـما را     : برادران و خواهرانش از وي سوال كـرد و سـپس بـه وي گفـت    
را غارت كننـد آن   نگرفتهايم تا آن را براي خود ببريم، ما به خاطر ترس از اينكه مردم آن

اي برادر زاده اگر نيازمند شدي نزد مـا  : را گرفتيم و سپس درآمد آن را به وي داد و گفت
. علي با برادرش عمران بن طلحه نيز همين كار را كرد و آن دو با علـي بيعـت كردنـد   . بيا

ي با پس عل. وقتي كه اسرا اين موضوع علي را ديدند نزد علي رفتند تا با وي بيعت نمايند
Pآنان بيعت كرد و ديگران هم گروه گروه و قبيله به قبيله با وي بيعت نمودند

)
474F

2(
P . هم چنين

خويشاوندي نزديك مرا به مهرباني با او : علي در مورد مروان بن حكم سوال كرد و گفت
مـروان كسـي را نـزد    . خواند و او با اين وجود يكي از جوانان بزرگ قريش اسـت  فرامي

عباس فرستاده بود تا در مورد وي بـا علـي سـخن بگوينـد و علـي       نحسن و حسين و اب
اما با وجـود ايـن بزرگـواري و بـزرگ     . اهد برودخو مي او در امان است هر جا كه: گفت

Pمنشي علي خود را راضي نكرد كه نزد علي رفته و با او بيعت كند

)
475F

3(
P . هم چنين مروان كار

                                           
 .169؛ خالفة علي، عبدالحميد، ص269-15/268مصنف ابن أبي شيبة -1

 .377-3/376ستدركسند آن حسن است؛ الم3/224طبقات ابن سعد -2

 .سند آن حسن است. 2/337سنن سعيد بن منصور -3
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من هيچ فرد غالبي را به بزرگـواري  : فتعلي را مورد تقدير قرار داد و به پسرش حسن گ
ام، زيرا وقتي كه ما در روز نبرد جمل عقب نشيني كرديم منادي وي نـدا در   پدرت نديده

Pفراريان را دنبال نكنيد و زخميان را خالص نكنيد: داد

)
476F

1(
P. 

بدين ترتيب مردم بصره با أميرالمؤمنين علي بيعت كردند و علي پسر عموي خـودش  
 علـي . س را والي آنان كرد و زيـاد بـن أبيـه را مسـئول خـراج آنجـا نمـود       عبداهللا بن عبا

است مدت بيشتري در بصره اقامـت نمايـد، اگـر مالـك اشـتر او را بـه تعجيـل وا        خو مي
داشت، زيرا اشتر در اين طمع داشت كه علي واليت جايي را به او بدهـد، امـا چـون     نمي

علـي  . آمد و ميـان قـوم خـود رفـت     عباس والي بصره شده است به خشم دريافت كه ابن
ترسيد كه مبادا او فتنه و شري برپا نمايد به همين دليل سپاه را به حركت درآورد و بـه او  
رسيد و او را به خاطر حركت انفرادي مورد سرزنش قرار داد و چنـين وانمـود كـرد كـه     

Pنشنيده است -اشتر -اصالً چيزي در مورد وي

)
477F

2(
P. 

 خدا از رسول ةحديث ابي بكر -9

)P)478F3»اگر مسلمانان با شمشير در مقابل هم بايستند قاتل و مقتول در آتش جهنم هستند«
P .

كـه در ايـن    -اين حديث در مورد صـحابه رسـول خـدا   : يندگو مي علما: يدگو مي قرطبي
 :يدفرما مي نيست، زيرا خداي متعال -جنگ فتنه شركت كردند

﴿                                  
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﴾ ]10 – 9: الحجرات[  

 .هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در ميان آنان صلح برقرار سـازيد «
بـا آن  ) و صـلح را پـذيرا نشـود   (ورزد  اگر يكي از آنان در حق ديگري ستم كند و تعدي

ورزد بجنگيد تا زماني كه به سوي اطاعـت از فرمـان    كند و تعدي مي اي كه ستم مي دسته
هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذيرا شد، در . شود گردد و حكم او را پذيرا مي خدا برمي

عـدالت  ) رائط آندر اجراي مـواد و انجـام شـ   (ميان ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد و 
فقط مؤمنان برادران همديگرند، پس ميـان    .بكار بريد، چرا كه خدا عادالن را دوست دارد

داشته باشيد، تا به شما رحـم   برادران خود صلح و صفا برقرار كنيد و از خدا ترس و پروا
 .»شود
اغيـان  پس خداي متعال دستور داده كه با باغيان جنگ شود و اگر مسلمانان از جنـگ بـا ب   

قاتـل و  «اين امر بر اين داللت دارد كه قول . دشو مي دست بردارند يكي از فرائض الهي تعطيل
در مورد صحابه رسـول خـدا نيسـت، زيـرا بـر اسـاس تأويـل        » مقتول در آتش جهنم هستند

اگر در همه اختالفـات بـين دو گـروه از    : يدگو مي طبري. اجتهادي كه داشتند با هم جنگيدند
اجب باشد كه مسلمانان از آن فرار كنند و در منازل خود بنشينند و شمشيرهايشـان  مسلمانان و

يابنـد   د و اهل نفاق و فجور راهي ميشو نمي را بشكنند، هرگز حدي اجرا نشده و باطلي ابطال
كه در آن همه چيزهايي را كه خداوند بر آنان حرام كرده است، از قبيل اموال مسلمانان، اسـير  

شمرند، بدين صورت كه عليه مسلمانان دسته  ان و ريختن خون آنان را حالل ميكردن زنان آن
اي اسـت كـه مـا از     ايـن فتنـه  : يندگو مي دارند و گيرند و مسلمانان دست از سر آنان بر مي مي

Pايم كه در اين فتنه دست برداريم و از آن فـرار كنـيم   ايم و مأمور شده جنگ در آن نهي شده

)
479F

1(
P .

د كـه تأويـل   شـو  مـي  حمـل بـر كسـي   » قاتل و مقتـول «اينكه گفته است : يدگو مي امام نووي
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اينكه گفتـه اسـت   . اجتهادي ندارند و جنگ آنان از روي تعصب و چيزهايي از اين قبيل است
باشند و گاهي باانداختـه   معني است كه مستحق آتش جهنم ميبه اين  باشند در آتش جهنم مي

ايـن مـذهب   . دهد خداوند او را مورد عفو قرار ميشدن در آتش جهنم مجازات شده و گاهي 
. ندشـو  مـي  تمام موارد نظير اين قضيه هم بر اين قضيه تأويـل .... است -اهل سنت -اهل حق

ند و شـو  نمـي  بدانيد كه خونهايي كه در جنگهاي ميان صحابه جاري شد مشمول ايـن وعيـد  
تن بـه مشـاجرات ميـان    مذهب اهل سنت و اهل حق، حسن ظن به آنان و خودداري از پرداخ

انـد و   آنان و تأويل جنگ آنان است و اينكه آنان مجتهد بوده و اجتهاد كـرده و تأويـل داشـته   
اند، بلكه هر گروهي از آنـان بـر ايـن     قصد گناه و معصيت و دستيابي به محض دنيا را نداشته
با باغي بـر وي  به همين دليل جنگ . اعتقاد بودند كه آنان بر حق بوده و مخالفشان باغي است

واجب است تا او را به امر خداوند برگرداند و برخي از آنان مصيب بودند و برخـي ديگـر در   
بودند در ايـن خطـا معـذور هسـتند و      فته و به خاطر اينكه اجتهاد كردهاجتهاد خود به خطا ر

ايـن مـذهب و   . مجتهد اگر خطا كند گناهي بر او نيسـت و علـي در آن جنگهـا مصـيب بـود     
جنگها مشتبه بود و حتـي گروهـي از صـحابه    به اين  قضاياي مربوط. اه اهل سنت استديدگ

دچار حيرت شدند و از دو گروه كنـاره گرفتنـد و وارد جنـگ نشـدند و بـه صـورت يقينـي        
Pدانستند كه چه چيزي درست و صحيح است و به همين دليل به آنان كمك نكردند نمي

)
480F

1(
P. 

 تاريخ نبرد جمل -10

 :در مورد تاريخ واقعه جمل با هم بر اقوال زيادي اخـتالف نظـر دارنـد   تاريخ نويسان 
خليفه بن خياط از طريق قتاده روايت كرده كه دو گروه در روز پنج شنبه نيمه جمادي  - أ

Pاآلخر سال سي و شش با هم رو در رو شدند، اما جنگ در روز جمعه روي داد

)
481F

2(
P. 
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نيمه جمادي اآلخر سال سـي و شـش    واقعه دركه اين  روايت كرده شبةعمر بن  - ب

Pروي داد

)
482F

1(
P. 

طبري از طريق واقدي روايت كردهكهاين واقعه در روز پنج شنبه دهـم جمـادي    - ت
Pاآلخر سال سي و شش روي داد

)
483F

2(
P. 

واقعه در روز پنج شنبه دهم جمـادي األولـي بـوده    كه اين  مسعودي روايت كرده - ث
Pاست

)
484F

3(
P. 

ـ  اط از طريـق قتـاده روايـت كـرده اسـت ارجـح       قول اول يعني قولي كه خليفه بن خي
 .آيد باشد، زيرا سند وي در اين باب اصح به شمار مي مي

 آيا در حالي كه اين زنان مسلمان هستند دست از سر آنان بر نداريم؟ -11

پس اجـازه  . المؤمنين عائشه در آن اقامت داشتام  اي وارد شد كه اميرالمؤمنين به خانه
در آن هنگام زناني كه . سالم كرد و عائشه به او خوش آمد گفت ورود گرفت و به عائشه

در خانه بني خلف بودند براي كشتگان خود از جملـه عبـداهللا و عثمـان فرزنـدان خلـف      
وقتـي كـه   . عبداهللا در كنار عائشه و عثمان در كنار علي كشته شده بودنـد . ندكرد مي گريه

خداونـد فرزنـدانت را   : حات به وي گفتعلي وارد شد صفيه زن عبداهللا، مادر طلحه الطل
وقتـي كـه علـي    . اما علي جوابي به وي نداد. يتيم كند، آنچنان كه فرزندان مرا يتيم كردي

خارج شد آن زن دوباره سخن خود را تكرار كرد و علي بازهم سكوت كرد و جوابي بـه  
زن را  اي اميرالمؤمنين چرا در حـالي كـه سـخن ايـن    : پس مردي به علي گفت. وي نداد

واي بر تو، ما امر شدهايم كه از زنان مشرك : دهي؟ علي گفت شنوي جواب او را نمي مي

                                           
 .13/61فتح الباري -1
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زنـان مسـلمان هسـتند دسـت از سـر آنـان بـر        كه ايـن   دست برداريم، پس آيا در حالي
Pنداريم؟

)
485F

1(
P  

 ثقفي از قبول امارت بصره ةعذر خواهي ابوبكر -12

علـي بـه او   . علي آمد و با او بيعت كرد عبدالرحمن بن ابوبكرة ثقفي نزد اميرالمؤمنين
اي اميـر مؤمنـان بـه    : كجاست؟ عبدالرحمن گفت -يعني پدر عبدالرحمن -مريض: گفت

پيشـاپيش  : علي گفـت . خدا او مريض است و به شادي شما و دلخوشيتان عالقمند است
 ابوبكره عذر خود را براي علـي . پس نزد پدر او رفت و از او عيادت كرد. من حركت كن

سپس علي پيشنهاد امارت بصره را بـه وي داد، امـا وي امتنـاع    . بيان كرد و علي پذيرفت
. بايد مردي از خاندان تو عهده دار اين امارت شود كه مردم بدو آرام گيرنـد : كرد و گفت

سپس پيشنهاد داد كه عبداهللا بن عباس را به جاي وي والي بصره كند و علي هم پذيرفت 
او داد و زياد بن أبيه را در كنار او مسئول خراج و بيت المـال بصـره    و واليت بصره را به

Pعباس امر كرد كه به مشورت زياد عمل كند كرد و به ابن

)
486F

2(
P. 

موضع علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه در مقابل كساني كه به عائشه رضي اهللا  -13
 عنها ناسزا گفته بودند

پس . يندگو مي نه هستند و به عائشه ناسزااي امير مؤمنان دو مرد بر در خا: مردي گفت
علي به قعقاع بن عمرو دستور داد تا هر كدام از آنان را در حالي كه لباس بر تـن ندارنـد   

Pصد ضربه شالق بزند

)
487F

3(
P .قعقاع هم دستور وي را اجرا كرد. 
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 المؤمنين عائشه رضي اهللا عنها ام  دفاع عمار بن ياسر از -14

مردي نزد علي برخاست و به عائشه ناسـزا  : ست كه گفتاز محمد بن عريب روايت ا
يد؟ گو مي اين چه كسي است كه به همسر رسول خدا ناسزا: پس عمار آمد و گفت. گفت

Pساكت اي قبيح بي صاحب مورد سرزنش و رانـده و مانـده  

)
488F

1(
P .    در روايـت ديگـري آمـده

Pي؟آزار گم و دور شده اي رانده شده، آيا محبوبه رسول خـدا را مـي  : است

)
489F

2(
P   در روايـت

آيا همسـر رسـول   : نزد علي مردي به عائشه ناسزا گفت و عمار گفت: ديگري آمده است
Pآزاري؟ خدا را مي

)
490F

3(
P  
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 :دهم
 المؤمنين عائشه و امير مؤمنان علي بن أبي طالبام  بين

رومـان  ام  المؤمنين صديقه دختر صديق ابوبكر، عبداهللا بـن عثمـان و مـادرش   ام  عائشه
وي چهار يا پنج سال بعد از بعثت رسول خدا صلي اهللا عليـه و  . كناني استدختر عويمر 

وقتي كه وي شش سال داشت رسول خدا او را بـه عقـد خـود در    . آله و سلم به دنيا آمد
عروسي رسول خدا با وي در شـوال  . آورد و چون عائشه نه ساله شد با وي عروسي كرد

و پاكدامني عائشـه توسـط خداونـد و از    برائت . سال اول هجري يا سال دوم هجري بود
رسول خـدا  . زنان رسول خدا نزد ايشان بودترين  باالي هفت آسمان اعالم شد و محبوب

وي داناترين زنان امت به فقه و احكـام شـرعي   . اي ازدواج نكرد غير از وي با دختر باكره
 اشـكال  او از بزرگان صحابه بـود و هرگـاه صـحابه در مـورد موضـوعي دچـار      . باشد مي
وقتي كه رسول خـدا از دنيـا رفـت عائشـه هجـده سـال       . ندكرد مي ند از او استفتاشد مي

از دنيا رفت و ابوهريره بر جنازه وي نماز خوانـد  ه 58عائشه هفدهم رمضان سال . داشت
Pو در قبرستان بقيع به خاك سپرده شد

)
491F

1(
P. 

ارد شده اسـت  عائشه مناقب زياد و مشهوري دارد و احاديث صحيحي در مورد وي و
 از جملهـاين احاديـث  . باشـد  از ديگر امهات المؤمنين متمـايز مـي  ها  آن كه وي با داشتن

 :موارد اشاره كردبه اين  توان مي
قبل از ازدواج رسول خدا با عائشه، فرشتهاي سيماي عائشه را با لباسـي از حريـر    -1

رسول خـدا  : ند كه گفتا بخاري و مسلم از عائشه روايت كرده. اعال نزد رسول خدا آورد
من سه شب در خواب تو را ديدم، فرشتهاي سيماي تو با لباسي از حريـر اعـال را   : فرمود
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زدم تـو را   اين همسر توست، و چون من روپـوش تـو را كنـار مـي    : نزد من آورد و گفت
Pدهد اگر اين از جانب خدا باشد آن را انجام مي: گفتم ديدم و مي مي

)
492F

1(
P. 

مردم در نزد رسـول  ترين  وقتي كه در محبوب: پيامبر نزد ايشان ترين زنان محبوب -2
بخاري از . خدا از ايشان سوال شد ايشان به محبت و عالقه خود به عائشه تصريح كردند

عمرو بن عاص روايت كرده كه رسول خـدا او را در رأس سـريه ذات السالسـل گسـيل     
از ميان مردم چـه كسـي نـزد    : پس من نزد رسول خدا رفتم و گفتم: يدگو مي وي. داشت

تـر   از مردان چـه كسـي نـزد شـما محبـوب     : گفتم. عائشه: است؟ فرمودندتر  شما محبوب
Pپدر عائشه: است؟ فرمود

)
493F

2(
P. 

با وجود مخالفت روافض، اين حديث ثابت و صـحيح اسـت و   : يدگو مي حافظ ذهبي
اگـر مـن در    :انـد  رسول خدا جز پاك و پاكيزه چيز و يا كسي را دوست نداشت و فرموده

افضل  گرفتم، لكن برادري اسالمي گرفتم، ابوبكر را به دوستي مي ميان اين امت دوستي مي
پس ايشان افضل مردان و افضل زنان امت خود را دوست داشته است و هـر كـس   . است

نسبت به محبوبان رسول خدا بغض و خشم داشته باشد براي اينكه مبغوض خدا و رسول 
دارد و عشق و عالقه رسول خدا به عائشه امري مشهور و معـروف   خدا قرار گيرد اهليت

Pاست

)
494F

3(
P. 

. نزول وحي بر رسول خدا در زماني كه ايشان در بسـتر در كنـار عائشـه بودهانـد     -3
مردم در روزي كه نوبـت  : بخاري از هشام بن عروه از پدرش روايت كرده است كه گفت

پـس  : يـد گو مـي  عائشـه . بردند يه ميهمخوابگي رسول خدا با عائشه بود براي ايشان هد
سـلمه، بـه خـدا مـردم در     ام  اي: سلمه جمع شدند و گفتنـد ام  ديگر زنان رسول خدا نزد

                                           
 .2438صحيح مسلم، شماره -1

 .4358صحيح البخاري، شماره -2
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برند، حال آنكه ما هـم   روزي كه نوبت همخوابگي عائشه است براي رسول خدا هديه مي
كه اگـر  پس به عرض پيامبر برسان كه به مردم امر كنند . به مانند عائشه طالب خير هستيم

 -آورند در هر جا و هر خانهاي كهايشان حضور داشتند براي ايشان هديه بياورند هديه مي
سـلمه  ام  :يـد گو مي عائشه -و منتظر اين نشوند كه نوبت عائشه بشود و بعد هديه بياورند

پـس رسـول خـدا از مـن روي     : يدگو مي سلمهام  .موضوع را به اطالع رسول خدا رساند
ايشـان گفـتم و    ه رسول خدا نزد من برگشت دوبارهاين موضـوع را بـه  وقتي ك. برگرداند

وقتي كه بـراي بـار سـوم آن را مطـرح كـردم، ايشـان       . ايشان بازهم از من روي برگرداند
سلمه مرا در مورد عائشه آزار مده، به خدا قسم غير از بسـتر عائشـه هـيچ    ام  اي: فرمودند

Pده استگاه در بستر كسي از شما بر من وحي نازل نش

)
495F

1(
P. 

اين پاسخ ايشان بر اين داللت دارد كه فضل و برتري عائشه بـر ديگـر   : يدگو مي ذهبي
باشد و همين عامـل هـم    زنان رسول خدا به امر خداوند و در وراي عشق ايشان به او مي

Pموجب عالقه رسول خدا به عائشه بوده است

)
496F

2(
P. 

: ئشه روايـت كـرده كـه گفـت    بخاري از عا: سالم كردن جبرئيل بر پيامبر و عائشه -4
پـس  . كنـد  اي عائشهاين جبرئيل است و به تو سالم مـي : روزي رسول خدا به من فرمود

بينـد كـه مـن     پيـامبر چيـزي را مـي   . اهللا و بركاتـه  حمـة و عليـه السـالم و ر  : عائشه گفت
Pبينم نمي

)
497F

3(
P. 

ا در رسول خـد : وقتي كه آيه تخيير نازل شد رسول خدا ابتدا از عائشه شروع كرد -5
دانسـتند كـه    اين كار از وي خواست كه با پدر و مادرش مشورت نمايد، زيرا ايشـان مـي  

پـس عائشـه رسـول خـدا و     . كنند نمي والدين عائشه او را به جدا شدن از رسول خدا امر
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بخاري و مسلم از . سراي آخرت را برگزيد و ديگر زنان ايشان هم به عائشه تأسي جستند
وقتي كه رسول خدا به مخير ساختن زنـان خـود مـأمور    : كه گفتاند  عائشه روايت كرده

يم، امـا در  گـو  مي من چيزي را براي تو: شدند، ايشان ابتدا از من شروع كردند و فرمودند
دانسـتند كـه    ايشان مي: يدگو مي عائشه. آن تعجيل به خرج مده و با والدينت مشورت كن

: سـپس فرمودنـد  : يـد گو مـي  عائشـه . ننـد ك نمي والدين من مرا به جدا شدن از ايشان امر
 :يدفرما مي خداوند متعال

﴿                              

                        

        ﴾ ]29 - 28: األحزاب[ 

اگــر شــما زنــدگي دنيــا و زرق و بــرق آن را : بــه همســران خــود بگــو! اي پيغمبــر«
امـا  . ازماي مناسب بدهم و شما را به طرز نيكوئي رها س خواهيد، بيائيد تا به شما هديه مي

و به زندگي ساده از نظر مـادي،   -خواهيد اگر شما خدا و پيغمبرش و سراي آخرت را مي
پـاداش بزرگـي را آمـاده     خداوند براي نيكوكـاران شـما   -و احياناً محروميتها قانع هستيد

در اين مورد با والدينم مشورت كـنم؟ مـن خـدا و    : گفتم: يدگو مي عائشه . »ساخته است
سـپس ديگـر زنـان رسـول خـدا      : يدگو مي عائشه. اهمخو مي اي آخرت رارسول او و سر

Pمانند من عمل كردند

)
498F

1(
P. 

به صورت خـاص  ها  آن آياتي از قرآن به سبب عائشه نازل شده است كه برخي از -6
آيـاتي كـه خـاص وي    . باشـند  باشند و برخي ديگر براي عموم امـت مـي   در شأن وي مي

ي او داللت دارند شهادت خداي متعال بر عفت و پـاكي  باشند و بر شأن و جايگاه واال مي
 :يندفرما مي باشد كه در آن و برائت وي از ماجراي افك و بهتان وارد شده بر او مي

                                           
 .4789همان -1
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﴿                                   

                                

                                    

                                

                            

                                 

                                     

                                

                              

                                 

                                

                                   

                              

                              

                              

                                 

                           

                       ﴾ ]26 - 11: النور[ 
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 اند، پرداخته و سرهم كرده) المؤمنين درباره عائشه، ام(كساني كه اين تهمت بزرگ را «
گروهي از خود شما هستند، اما گمان مبريد كه اين حادثه برايتـان بـد اسـت، بلكـه ايـن      

منافقـان كـوردل از مؤمنـان    : چرا كـه . و خير شما در آن است(مسأله برايتان خوب است 
كنـد، برخـي از    گناهان را پيدا و عظمت رنجديدگان را هويدا ميمخلص جدا و كرامت بي

هـر يـك    انـد،  آناني كه دست به چنين گناهي زده. آورد لوح را به خود مي  مسلمانان ساده
) اندازه شركت در اين اتّهام، سهم خود را از مسؤوليت و مجازات آن خواهـد داشـت و   به

سردسـته آنـان در   (آيد و كسي كه  گرفتار مي هر كدام از آنان به گناه كاري كه كرده است
بخش عظيمي از آن را به عهده داشته است، عذاب بـزرگ و مجـازات   ) اين توطئه بوده و

زنان ناپاك، از آنِ مردان ناپاكند و مردان ناپاك، از آنِ زنان ناپاكند و زنان ...... سنگيني دارد
زنيد  پس چگونه تهمت مي. (ه زنان پاكندپاك، متعلّق به مردان پاكند و مردان پاك، متعلّق ب

آنـان از نسـبتهاي   !) ؟ العـالمين  ن، همسر محمـد امـين، فرسـتاده رب   به عائشه عفيفه رزي
ايشـان از  ) و بـه همـين دليـل   (شود مبرّا و منزّه هستند،  ناموسي ناروائي كه بدانان داده مي

و نعمتهـاي   ويـدان كـه بهشـت جا   -مغفرت الهي برخوردارند و داراي روزي ارزشمندند
 .»غيرقابل تصور آن است

از جمله خصائص وي اين است كه خداوند متعال او را از تهمتي كه : يدگو مي ابن قيم
اهل افك بدو منتسب ساختند مبرا ساخت و در مورد پاكي و برائـت وي قرآنـي را نـازل    

اهـد شـد و در   فرمود كه در محرابهاي مسلمانان و نمازهاي آنان تا به قيامت خوانـده خو 
. مورد او شهادت داد كه از پاكان است و به وي وعـده مغفـرت و رزق كـريم داده اسـت    

خداوند در اين آيات خبر داده كه تهمتي كه در مورد وي گفته شد براي او خيـر اسـت و   
آن چيزي كه در مورد وي گفته شـد بـراي وي شـر نبـوده و قـدر و منزلـت او را پـايين        

به وسيله آن بدو رفعت بخشيده و منزلت و شأن او را واال و بزرگ  نميآورد، بلكه خداوند
دارد و اين تبديل به ذكر و سخن اهل آسمان و زمين در مورد پـاكي و برائـت عائشـه     مي
حال ببينيد بزرگواري و نجابت عائشه را كـه  ! به راستي كه منقبت بسيار بزرگي است. شد
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من خودم را كمتر از : گفت نزول اين آيات ميباشد، وي قبل از  برخاسته از تواضع وي مي
دانم كه خداوند متعال در مورد من آياتي از قرآن را نـازل نمايـد، لكـن اميـد آن را      آن مي

Pدارم كه رسول خدا خوابي ببيند و خداوند به وسيله آن برائت مـرا اعـالم نمايـد   

)
499F

1(
P .  ايـن

اند كـه بـي گنـاه اسـت و     د وي مي. است صديقه امت وام المؤمنين و محبوبه رسول خدا
در حـق وي ظلـم روا   انـد   تهمـت را بـه وي زده  كه اين  مظلوم واقع شده است و كساني

Pو آزار آنان در حق عائشه به والدين او و رسول خدا رسيداند  داشته و به او بهتان زده

)
500F

2(
P. 

وقتي كه اهل افك به دروغ و از روي بهتان عليـه عائشـه زبـان بـه     : يدگو مي ابن كثير
خن گشودند خداوند او را مورد حمايت قرار داد و در ده آيه برائـت او را اعـالم كـرد    س

علما اجماع دارند كه اگر كسي بعد از نزول اين . آياتي كه تا به قيامت خوانده خواهند شد
)P)501F3دشو مي آيات عائشه را قذف نمايد كافر

P. 
امت اسـت آيـه تـيمم     اي كه به سبب عائشه نازل شده و حكم آن براي همه اما آن آيه

بخاري از عائشه نقل كـرده  . باشد است كه رحمت و آسان گيري خداوند در حق امت مي
پـس رسـول   . كه وي گردنبندي را از اسماء به عاريه گرفت، اما آن گردنبند از بـين رفـت  

خدا عدهاي از اصحاب خود را براي پيدا كردن آن فرستاد و وقت نماز بر آنان فرارسيد و 
ون وضو نماز خواندند و وقتي كه آنان نزد رسول خدا آمدند در اين مورد زبان به آنان بد

خداونـد جـزاي خيـرت    : پس أسيد بن حضير گفت. شكوه گشودند و آيه تيمم نازل شد
دهد، به خدا سوگند هرگاه امر ناخوشايندي براي تو پيش آمده است خداوند در آن براي 

Pتو و مسلمانان خير قرار داده است

)
502F

4(
P. 
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رسول خـدا در  : اينكه در خانه عائشه از ايشان پرستاري شود تمايل رسول خدا به -7
حالي از دنيا رفت كه سر ايشان كنار گردن و سينه عائشه بود و آن روز هم نوبت عائشـه  
بود و خداوند در آخرين ساعات زندگي ايشان در دنيا و اولين لحظات زندگي درآخـرت  

Pدر هم كرد و در خانه عائشه دفن شـد آب دهان ايشان و عائشه را 

)
503F

1(
P .   بخـاري از عائشـه

گشـت و   هـاي زنـان خـود مـي     روايت كرده است كه وقتي رسول خدا بيمار شد در خانه
من فردا كجا هستم؟ ايشان اين جمله را از سر تمايل به ماندن در خانه عائشـه  : فرمود مي

شد ايشان در خانه من سكونت پس وقتي كه نوبت من : يدگو مي عائشه. بر زبان ميآوردند
Pكردند

)
504F

2(
P .من امـروز  : فرمود گشت و مي رسول خدا مي: مسلم از عائشه نقل كرده كه گفت

 عائشـه . كجا هستم، فردا كجا هستم؟ يعني ايشان منتظر فرا رسيدن نوبـت عائشـه بودنـد   
و  وقتي كه نوبت من شد خداوند متعال ايشان را در حالي كه سرشان كنار گردن: يدگو مي

Pسينه من بود قبض روح كرد

)
505F

3(
P . رسـول  : همچنين بخاري از عائشه روايت كرده كه گفـت
مـن فـردا كجـا هسـتم، مـن فـردا كجـا هسـتم؟ و         : پرسيد خدا در بيماري وفات خود مي

اهنـد  خو مـي  ايشان اجازه دادند تا هر جا كـه  پس زنانشان به. منظورشان نوبت عائشه بود
ايشـان  : يـد گو مي عائشه. ز دنيا رفتند در خانه عائشه بودندپس ايشان تا زماني كه ا. باشند

در همان روزي كه نوبت من بود از دنيا رفت در حالي كه سر ايشان ما بين گردن و سينه 
عبـدالرحمن بـن   : سـپس گفـت  . من بود و آب دهان ايشان با آب دهان من مخلوط شـد 

پـس رسـول   . زد واك ميأبوبكر داخل شد در حالي كه سواكي در دست داشت و با آن س
وي آن . اي عبدالرحمن اين سواك را به من بده: به عبدالرحمن گفتم. خدا به آن نگاه كرد

را به من داد و من آن را شكاندم و سپس جويدم و آن را به رسول خدا دادم و ايشـان بـا   
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: در روايت ديگـري آمـده اسـت   . آن سواك زدند در حالي كه به سينه من تكيه زده بودند
س خداوند در آخرين روز زندگي ايشان در دنيا و اولين روز زندگي اخروي ايشـان آب  پ

Pدهان من را با آب دهان ايشان مخلوط كرد

)
506F

1(
P. 

حاكم از عائشه روايت كـرده اسـت   : اخبار رسول خدا مبني بر بهشتي بودن عائشه -8
تـو از  : مـود رونـد؟ فر  اي رسول خدا، كدام يك از زنان شما به بهشت مي: گفتم: كه گفت

دليـل  بـه ايـن    سخن ايشـان كه اين  چنين به نظرم آمد: يدگو مي عائشه. جمله آنان هستي
Pاست كهايشان غير از من با زن باكرهاي ازدواج نكردهانـد 

)
507F

2(
P .     نيـز بخـاري از قاسـم بـن

رسول خدا و : عباس آمد و گفت محمد روايت كرده كه عائشه مريض و ضعيف شد و ابن
اند و تو هـم بـه آنـان     اند و خانه را در بهشت براي تو آماده كرده تافتهابوبكر پيش از تو ش

Pپس ناراحت نباش و بلكه از اين بابت خوشحال بـاش . يشو مي ملحق

)
508F

3(
P .   ايـن فضـيلتي

 بزرگ براي عائشه است، زيرا به صورت يقيني بـراي وي بيـان كـرده كـه داخـل بهشـت      
ر اينكـه آن را از رسـول خـدا شـنيده     عباس چنين چيزي را نميگويد مگ د، زيرا ابنشو مي

Pباشد

)
509F

4(
P. 

بخـاري و  . فضيلت عائشه بر ساير زنان مانند برتر بودن تريد بر سائر غذاها اسـت  -9
: اند كه وي از أنس بن مالك شنيده كه گفـت  مسلم از عبداهللا بن عبدالرحمن روايت كرده

ضل تريد بر سائر غذاها فضل عائشه بر سائر زنان، مانند ف: يدفرما مي شنيدم كه رسول خدا
Pاست

)
510F

5(
P. 
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معنايش اين است كه تريد هر غذا بهتر از آبخورش آن : يندگو مي علما: يدگو مي نووي
است، پس تريد گوشت بهتر از آب آن بدون تريد است و تريد آنچه كـه در آن گوشـت   

منظور از فضيلت سودمندي آن و سير شدن از آن و . وجود ندارد بهتر از خورش آن است
ضم آسان آن و لذت بردن از آن و آساني خـوردن آن و ايـن امـر اسـت كـه انسـان بـه        ه

پس از هـر نـوع آب   . د به قدر كفايت از آن بهره مند شود و مواردي ديگرتوان مي سرعت
خورش و از سائر غذاها بهتر است و فضل عائشه بر ديگر زنان زياد است و مانند فضـل  

تصريحي بر اين امر ندارد كه عائشه برتر از مريم و  اين حديث. تريد بر سائر غذاها است
Pآسيه باشد، زيرا احتمال دارد كه منظور از آن، فضل عائشه بر زنان اين امت باشد

)
511F

1(
P. 

اينها برخي از احاديثي بود كه به فضل و سابقه و جايگاه عائشه و منزلـت واالي او در  
عائشـه از جانـب شـيعه رافضـه و      اما با اين وجـود . دين و جايگاه بزرگ او داللت دارند

انـد مـورد طعـن و     كساني كه تحت تأثير روايات مختلف و آثار مجعول آنان قرار گرفتـه 
جرح و كذب و افترا قرار گرفته است و اين افراد به سراغ آثار صحيح و احاديث مسند و 

ويسـنده  اند، آنچنـان كـه ن   صحيح آمده و آن را به منظور و معنايي غير واقعي تأويل كرده
اين كتـاب كـار جديـدي نكـرده      البته نويسنده. اين كار را كرده است» ثم اهتديت«كتاب 

المؤمنين عائشه را با اين ام  است، بلكه راه اسالف شيعي و رافضي خود را پيموده است و
به خدا قسـم او همسـر پيـامبر    «: سخن عمار بن ياسر مورد طعن قرار داده است كه گفت

رت است، لكن خداي متعال شما را با او مورد ابتال قرار داده تا بداند كه شما در دنيا و آخ
)P)512F2»بريد يا از عائشه از او اطاعت مي

P .  بايد گفت كه در اين قول عمار طعني متوجه عائشـه
فضيلت عائشه وارد شده است، زيرا در آن بيان شده اسـت  ترين  نيست، بلكه در آن بزرگ

از ايـن  تـر   د بزرگتوان مي چه فضيلتي. دنيا و آخرت استكه عائشه همسر پيامبر شما در 
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هدف اصلي و نهايي هر مؤمني دستيابي به خوشنودي خدا و بهشت است و بنا به ! باشد؟
شهادت عمار كه در ماجراي فتنه مخالف عائشه بود اين امر براي وي محقق شده است و 

Pول خدا خواهد بـود شهادت عائشه در باالترين درجات بهشت همدم رسبه اين  بنا

)
513F

1(
P . در

باشد اين امر ذكر شده است، چه  حديث صحيحي كه به صورت مرفوع به رسول خدا مي
به ايـن   اي عائشه آيا: حاكم نيشابوري از عائشه روايت كرده است كه پيامبر به وي فرمود

. چرا، به خـدا خشـنودم  : راضي نيستي كه در دنيا و آخرت همسر من باشي؟ عائشه گفت
Pپس تو در دنيـا و آخـرت همسـر مـن هسـتي     : ر فرمودپيامب

)
514F

2(
P .    بنـابراين ايـن حـديث از

فضائل عائشه است و به همين دليل نيز بخاري اثر سابق از عمار را در بخـش  ترين  بزرگ
Pمناقب عائشه ذكر كرده است

)
515F

3(
P .لكـن خـداي   « : اينكه عمار در قسمت دوم اين اثر گفت

)P)516F4»بريد يا از عائشه داده تا بداند كه از او اطاعت مي متعال شما را با او مورد ابتال قرار
P  در

 :المؤمنين عائشه نيست، به چند دليلام  اين سخن طعني متوجه
اين سخن عمار بيانگر رأي او است و عائشه معتقد به خالف اين بود و ديدگاه  -الف

ن و علم دانست و هر دو از اصحاب بزرگوار رسول خدا بودند و در دي خود را درست مي
Pپس قول هيچ يك بر ديگري حجت نيست. جايگاه بزرگي داشتند

)
517F

5(
P. 

نهايت چيزي كه قول عمار بر آن داللت دارد اين است كه عائشه در آن موقعيـت   -ب
خاص با امر خداوند مخالفت كرده است و مخالفت وقتي مذموم است كه حجتي مخالف 

ير ايـن صـورت فـرد مـادام كـه در      در غ. آن پيدا شود و دانسته شود كه آن مخالف است
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مخالفت تعمد نداشته باشد معذور است، زيرا ممكن است اين كار را به نسيان يا از روي 
 .دشو نمي تأويل انجام داده باشد و به خاطر اين امور مواخذه

يا كاستن از منزلت وي نبود، بلكه  هدف عمار از بيان اين سخن، سرزنش عائشه -ج
هت خيرخواهي براي امت خطاي عائشه در اجتهاد را بيان نمايد هدف وي اين بود كه ج

Pالمؤمنين اقرار و اعتراف داشتام  و عمار با اين وجود به جايگاه و فضل

)
518F

1(
P . در برخي از
پس . يدگو مي روايات اين اثر از عمار آمده است كه عمار شنيد مردي به عائشه ناسزا

او همسر پيامبر شما در دنيا و  ساكت باش اي قبيح بي صاحب، به خدا قسم: گفت
آخرت است، لكن خداوند به وسيله او شما را مورد آزمايش قرار داده تا ببيند كه از او 

Pكنيد يا از عائشه اطاعت مي

)
519F

2(
P .رسول خدا به سخن برخاست و به : يندگو مي شيعه رافضي

» آيد يرون ميفتنه آنجاست، شاخ شيطان از آنجا ب«: اشاره كرد و فرمود سوي خانه عائشه
دارند كه منظور رسول خدا  و اظهار مي دهند مي و عائشه را با اين سخن مورد طعن قرار

اين سخن گمراهگري و وارونه جلوه دادن . دشو مي اين بوده كه فتنه از خانه وي خارج
امور ندارند، زيرا اين به اين  نسبت واقعيتها و تدليس عوام است كه اطالع و علمي

پس به طرف ( »فأشار نحو مسکن عائشه«: سخن راوي را كه گفته است رافضيان اين
ايشان به خانه عائشه بوده است و  اشاره اند كه چنين تفسير كرده) مسكن عائشه اشاره كرد
حديث كه اين  باشد، اما بايد گفت اند كه عائشه سبب اين فتنه مي با اين اشاره بيان كرده

دارد و كسي كه كمترين شناختي از مقاصد اين كالم به هيج وجه بر اين تفسير داللت ن
عبارت محتمل اين معنا و مفهوم نيست، زيرا راوي گفته كه اين  يابد داشته باشد درمي

و فرق ميان اين دو  »إلی جهة مسکن عائشه«: و نگفته است »أشار نحو مسکن عائشه«: است
ري آن را در باب فرض اند بخا اين روايت كه ذكر كرده. تعبير روشن و آشكار است
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Pالخمس

)
520F

1(
P اين حديث در صحيح مسلم و بخاري و ديگر كتب از طرق . ذكر كرده است

مختلف و با الفاظ گوناگون روايت و تخريج شده است و در برخي از نصوص آن، به 
سرزمينهاي مد نظر اين حديث اشاره شده است و اين اشاره دعواي شيعيان رافضي را 

حال . گذارد نيازي به تكلف براي ابطال آن با چيزي ديگر باقي نمي كند و ديگر ابطال مي
 :دشو مي در زير به برخي از روايات حديث از طرق مختلف از ابن عمر اشاره

از ليث از نافع از ابن عمر روايت است كه وي شنيد كه رسول خدا كه رو به سمت  *
)P)521F2»طانيع قرن الشطليث يأال إن الفتنةهاهنا من ح«: شرق كرده بود و فرمود

P. 
نافع از ابن عمر به من روايت كرد كه رسول : از عبيد بن عمر روايت است كه گفت *

الفتنة من «: خدا بر در خانه حفصه برخاست و با دست به طرف مشرق اشاره كرد و فرمود
)P)522F3»طانيطلع قرن الشيث يح

P .ايشان آن را دو يا سه بار بيان كرد. 
پدرش روايت است كه رسول خدا در حالي كه رو به سمت  از سالم بن عبداهللا از *

طلع يث يهاهنا، ها إن الفتنة هاهنا من ح ها إن الفتنة هاهنا،ها إن الفتنة«: شرق كرده بود فرمود
)P)523F4»طانيقرن الش

P. 
در اين روايات به صورت صريح جهت مورد اشاره مشخص شده است و بيان گشـته  

اند تفسير  در روايتي كه شيعيان رافضي ذكر كرده كه آن جهت مشرق است و منظور اشاره
Pشده است

)
524F

5(
P .      در روايات ديگري از اين حديث هم سـرزمينهاي مـورد اشـاره ذكـر شـده

هـا را بيـان كـرد و     پيـامبر فتنـه  : است، از جمله از نافع از ابن عمر روايت است كه گفت
اي رسـول خـدا در   : تندصحابه گف. پروردگارا شام و يمن را براي ما مبارك گردان: فرمود

                                           
 .3104يح البخاري، شمارهصح -1

 .2905؛ صحيح مسلم، شماره7093همان -2

 .4/2229صحيح مسلم -3

 .همان -4

 .453اإلنتصار للصحب و اآلل، ص -5



 جنگ جمل   276
 

Pنجد چه؟

)
525F

1(
P ها و آشوبهايي  در آنجا فتنه: كنم كه در بار سوم فرمود فكر مي: يدگو مي راوي

Pكند دهد و شاخ شيطان از آنجا طلوع مي روي مي

)
526F

2(
P. 

اي مردم عراق، شما در مـورد گنـاه   : از سالم بن عبداهللا بن عمر روايت است كه گفت
از پدرم عبداهللا بن عمـر شـنيدم كـه    ! يدشو مي ه كبيرهكنيد و مرتكب گنا صغيره سوال مي

و با دست خـود بـه سـمت    » آيد فتنه از اينجا مي«: يدفرما مي شنيدم كه رسول خدا: گفت
)P)527F3»آيد از جايي كه شاخهاي شيطان بر مي«مشرق اشاره كردند 

P . در برخي از روايات برخي
آمـده اسـت، از جملـه از     كنند مي از قائل و وصف حال آناني كه در آن سرزمينها زندگي

بـه  : رسول خدا با دسـتش بهـيمن اشـاره كـرد و گفـت     : ابومسعود روايت است كه گفت
كساني كه صدايشـان را   -درستي كهايمان اينجاست و قساوت و سنگدلي در ميان فدادين

و كساني است كه به خاطر مشغول بودن بـه   -كنند مي در كشتزارها و چارپايان خود بلند
هاي دين خود جاهل هستند، يعنـي   از شترانشان از مدنيت به دور بوده و به نشانه مراقبت

منظور روي دادن امور ناپسند و اسـتيالي هـر    -آيد همان جايي كه شاخهاي شيطان بر مي
ربيعه و مضر بدل از فـدادين  (يعني در ميان ربيعه و مضر -چه بيشتر شيطان و انتشار كفر

)528F4(P)هستند
P. 

سرزمينهاي  »الفتنـة هاهنـا«لت قطعي دارند كه منظور رسول خدا از قول اين روايات دال
هم چنين در برخي از اين روايـات آن  . شرق است، زيرا روايات بر اين امر تصريح دارند

هم چنين بر بطالن مدعاي شيعيان  .اند سرزمينها توصيف شده و برخي از قبائل تعيين شده
پـس ايـن   . ايشان به طرف خانه عائشه بوده اسـت  يند اشارهگو مي رافضي داللت دارد كه
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قول آنان باطل و ديدگاهي ساقط است كه كسي غير از اين افـراد چنـين چيـزي را از آن    
Pنفهميده و كسي غير از آنان به آن قائل نشده است

)
529F

1(
P. 

 فضل و برتري عائشه و خديجه و فاطمه نسبت به همديگر -10
ين زنان اين امت خديجه، عائشه و فاطمه هستند، برتر: يدگو مي شيخ اإلسالم ابن تيميه

Pاما در مورد اينكه كدام يك از نظر فضل بر ديگري برتري دارند اختالف وجود دارد

)
530F

2(
P . از

المؤمنين خديجه وام المـؤمنين عائشـه كـدام يـك برتـر      ام  ابن تيميه سوال شد كه از ميان
بتداي اسالم و نصـرت او بـه   سابقه خديجه و تأثير او در ا: هستند و وي در جواب گفت

دين و اقدامات او براي دين به نحوي است كه نه عائشه و نه ديگر امهـات المـؤمنين در   
اين مورد با او شريك نيستند و اين موارد خاص وي است و تأثير عائشه در آخر اسالم و 

و حمل دين و تبليغ آن براي امت و ميزان درك وي از علم به شكلي است كه نه خديجه 
باشند و وي با اين صفات از ديگر زنان پيامبر  نه ديگر زنان رسول خدا با وي شريك نمي

Pباشد متمايز مي

)
531F

3(
P. 

علما بر افضل بودن فاطمـه اتفـاق نظـر و اجمـاع     : گفته شده است: يدگو مي ابن حجر
Pدارند، اما در مورد عائشه و خديجه اختالف نظر وجود دارد

)
532F

4(
P .    وي هـم چنـين در شـرح

ايشان امر كرد كه سالم خدا  يد كه جبرئيل نزد رسول خدا آمد و بهگو مي بوهريرهحديث ا
بـه ايـن    ابوبكر بـن داود بـا اسـتدالل   : يدگو مي سهيلي در اين مورد. را به خديجه برساند

يد كه خديجه برتر از عائشه است، زيرا جبرئيل از جانـب خـود بـه خديجـه     گو مي ماجرا
در مورد اينكـه  : يدگو مي ابن العربي. دا را به خديجه رساندسالم كرد، اما جبرئيل سالم خ

اخـتالف  : اند در رد اين قول وي گفته. خديجه افضل از عائشه است اختالفي وجود ندارد
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بـه ايـن    در اين باره از قديم األيام وجود داشته است، گرچه راجح اين است كه با توجـه 
Pمورد و موارد سابق، خديجه از وي برتر است

)
533F

1(
P.     با تحقيـق و نظـر در نصـوص وارده در

يابيم كه بر افضل بودن خديجه و فاطمه و سپس عائشه داللـت   مورد فضل اين دو در مي
چنان كه مريم بر زنان (خديجه بر زنان امتم برتري دارد: يندفرما مي دارند، زيرا رسول خدا

)534F2( P)جهان فضل دارد
P .فاطمـه و مـريم و    برترين زنان اهل بهشت خديجه و: يدفرما مي نيز

Pباشند آسيه مي

)
535F

3(
P .اين نصي صريح و غيـر قابـل تأويـل اسـت    : يدگو مي ابن حجرP

)
536F

4(
P .  هـم

مـريم بنـت عمـران، خديجـه بنـت      : برترين زنان دنيـا عبارتنـد از  : يدفرما مي چنين پيامبر
Pخويلد، فاطمه بنت محمد و آسيه زن فرعون

)
537F

5(
P .  اين حديث نص بر اين است كه خديجـه

 هم چنين لفظـي كـه در بيـان فضـل فاطمـه آمـده اسـت و       . باشد ن امت ميبرترين زن اي
خشنود نيستي كه سرور زنان مؤمن يـا سـرور زنـان ايـن     به اين  اي فاطمه آيا«: يدفرما مي

)P)538F6»امت باشي؟
P سرور زنان اهل بهشت باشي؟«: و در لفظي ديگر«P)539F7(

P  لفظي صريح است و
مه برترين زن امت و سرور زنـان بهشـت   احتمال تأويل ندارد و نص بر اين است كه فاط

بنابراين وي و مـادرش برتـرين   . است و مادرش در اين فضل و برتري با او شريك است
Pباشند زنان اهل بهشت هستند، زيرا نصوص بيانگر اين معنا مي

)
540F

8(
P.      امـا آنچـه كـه در بيـان

يد بـر سـائر   فضل عائشه بر سائر زنان، مانند فضل تر« : يدگو مي فضل عائشه وارد شده و
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Pيد، اين لفـظ مسـتلزم افضـليت مطلـق نيسـت     گو مي چنان كه ابن حجر» غذاها است

)
541F

1(
P  و

بـه ايـن    تصريحي بر افضل بودن وي بر ديگر زنان ندارد، زيرا برتري تريد بر ديگر غذاها
باشد و بهترين غذاي آن روز بوده است و  ميتر  و سهل الهضمتر  خاطر است كه كم هزينه

زم ثبوت افضل بودن عائشه از همه جهات نيست، زيـرا ممكـن اسـت از    اين صفات مستل
Pجهات ديگري نسبت به ديگران فضل كمتري داشته باشد

)
542F

2(
P .   پس حديث بر افضـل بـودن

عائشه بر زنان امت اسالم غير از خديجه و فاطمه داللـت دارد، زيـرا در ايـن بـاره دليـل      
Pوجود دارد و اين افضليت عائشه را مقيد كرده است

)
543F

3(
P .     اما اينكـه در حـديث عمـرو بـن

تـر   كدام يك از زنان نزد شما محبوب: عاص آمده است كه وي از رسول خدا سوال نمود
Pعائشه؛: هستند و ايشان فرمودند

)
544F

4(
P باشـد و در كتـاب    مقيد ميكه اين  ابن حبان بيان كرده

گـاهي  ذكر خبر يك توهم در مورد تأويل كسي كه به علم حديث آ« خود بيان كرده است
اي : گفـتم «: و در ذيل آن حديث عمرو بن عاص را با اين لفـظ آورده اسـت  » كامل ندارد

. عائشه: باشند؟ فرمود ميتر  رسول خدا، اي رسول خدا كدام يك از مردم نزد شما محبوب
پـس ايشـان   . گفتم اي رسول خدا منظور من از ميان زنان نبود، بلكه منظورم مـردان بـود  

حـال خبـري را   : يدگو مي ابن حبان در ادامه. »پدر عائشه: اينكه فرمود ابوبكر؛ يا: فرمودند
كنم كه بيانگر اين است كه مخرج سوال در مورد زنان ايشـان بـوده اسـت نـه در      ذكر مي

از : سپس وي از أنس روايت كرده اسـت كـه گفـت   . مورد سائر زنان چون فاطمه و غيره
 بـه . عائشـه : چه كسـي اسـت؟ فرمـود   مردم نزد شما ترين  محبوب: رسول خدا سوال شد

Pپدر عائشه: پيامبر فرمود. كنيم در مورد زنان شما از شما سوال نمي: ايشان گفتند

)
545F

5(
P. 
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د كه عائشه از حيث فضل بعد از خديجه و فاطمه قـرار دارد، زيـرا   شو مي پس روشن
همه آنچه كه در مورد فضل عام وي وارد شده است، مقيد به نص وارده در مـورد فضـل   

ديجه و فاطمه است و عائشه فضائلي هم چون علم دارد كه با آن از خديجـه و فاطمـه   خ
ان فضـل مطلـق را   تـو  نمـي  متمايز است، اما از ثبوت چيزي از فضائل به صورت خاص،

Pبراي او ثابت كرد

)
546F

1(
P . اما در هر حال الزم به ذكر است كه فضل يكي از آنان بر ديگري به

هاين امر بر جايگاه واالي اين سه زن، يعنـي خديجـه،   معناي طعن در ديگري نيست، بلك
فاطمه و عائشه داللت دارد، زيرا دائره اختالف به كسي ديگر از زنان امـت توسـع نيافتـه    

المـؤمنين عائشـه    بنابراين اگر عائشه سومين زن امت باشد اين چه ضرري بـراي ام . است
باشـد يـا    و ارج گذاري به او مـي و آيا اين امر عامل و سببي براي احترام ! خواهد داشت؟

باشد، آنچنان كه شيعيان رافضي اين كار را  اينكه عامل و سبب وارد كردن طعنه به وي مي
)P)547F2!؟دهند مي انجام

P  

المؤمنين عائشه رضي اهللا عنها جنگيدن مسلمانان با هم در نبرد جمل را مباح ام  آيا* 
 دانست؟ مي

براي اين امر خروج نكرد و قصد جنـگ را هـم   قبالً ذكر شد كه عائشه رضي اهللا عنها 
 مـن : زهري از عائشه رضي اهللا عنها نقل كرده كه بعـد از مـاجراي جمـل گفـت    . نداشت

استم كه مكانت و جايگاه من، مردم را از هم جدا كند و فكر نميكردم كه بين مردم خو مي
دهـد هرگـز چنـين موضـعي      دانسـتم كـه جنگـي روي مـي     جنگي روي دهد و اگـر مـي  

Pگرفتم نمي

)
548F

3(
P .        اينكه گفته شده عائشه جنـگ بـا مسـلمانان را مبـاح دانسـت قـولي باطـل

ندارد در مقابل روايـات صـحيحي كـه قـبالً ذكـر شـدند و بيـانگر ايـن          باشد و دوامي مي
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ايـن اقـوال از روايـاتي    . باشند كه عائشه فقط براي اصالح در ميان مردم خـروج كـرد   مي
اند و همان چيزيهايي هستند كه تاريخ صدر اسالم را  ههستند كه شيعيان رافضي جعل كرد

تيره و تار گردانده است و از حوادث و وقائع بين علـي، طلحـه، زبيـر و عائشـه جنگـي      
اند و برخي از پژوهشگران تحت تأثير اين روايات قرار گرفته و حتي برخي  داخلي ساخته

ضـوع را چنـان جنگـي داخلـي بـه      اينان ايـن مو . عائشه به اسارت درآمد: اند از آنان گفته
البتـه بيـان ايـن قـول از طـرف      . كه در مورد آن برنامه ريزي شده استاند  تصوير كشيده

 پژوهشگراني كه اطالعات خود را از روايات مقدوح، غير صحيح و منابع غير معتبر چون

 يعقـوبي و تـاريخ التمـدن    ، األغـاني، مـروج الـذهب، تـاريخ    سةو السيا مةي اإلماها كتاب
P، امري طبيعي استكنند مي تأليف جورجي زيدان كسب اإلسالمي

)
549F

1(
P. 

» جنگي و در اين جنگ نسبت بـه او ظـالم هسـتي    اي عائشه تو با علي مي«آيا حديث 
وجـود نـدارد و از سـند معروفـي      شد؟ در هيچ يـك از كتـب معتبـر علمـي    با صحيح مي

 ا احاديث صحيح؛ حتيبرخوردار نيست، بلكه بيشتر شبيه احاديث جعلي و كاذب است ت
گفت كه قطعاً كذب است، زيرا عائشه نجنگيد و براي جنگ هـم خـروج نكـرد،     توان مي

ايـن  . بلكه به قصد اصالح ميان مردم خروج نمود، جنگ نكرد و به جنگ هم دستور نداد
Pقول بسياري از كساني است كه به اخبار اطالع و آگاهي دارند

)
550F

2(
P . 

 گرداند ا با عزت و احترام به مأمن خود برمياميرالمؤمنين علي، عائشه ر* 

علي براي عائشه هر چه بايسته بود از مركب و توشه و لوازم فراهم كرد و همه كساني 
 را كه همراه وي آمده بودنـد و سـالم مانـده بودنـد همـراهش فرسـتاد، مگـر آنـاني كـه         

اي : بگزيد و گفـت چهل نفر از زنان معتبر بصره را براي همراهي وي . استند بمانندخو مي
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وقتي كه روز حركت عائشه رسيد علي پـيش  . محمد بن حنفيه تدارك ببين و او را برسان
پس عائشه برون شد و مردم با وي وداع گفتند و او نيز . وي آمد و مردم هم حاضر شدند

اي فرزندان من، ما به سبب توقع يا زيادت جـوئي از همـديگر   : با مردم وداع كرد و گفت
به خدا سابقاً ميـان مـن و   . اشتيم، هر كه از اين باب چيزي شنيده به آن اعتنا نكندها د گله

ام  دهد، ولي او با وجود گله علي چيزي نبوده جز آنچه ميان زن و اقوام شوهرش روي مي
اي مردم به خدا راست و نكـو گفـت، ميـان مـن و او     : علي گفت. نزد من از نيكان است

عائشـه روز شـنبه از   . يا و آخرت همسر پيامبر شـما اسـت  وي در دن. چيزي جز اين نبود
علي چند مايل او را بدرقـه كـرد و   . آغازين روزهاي رجب سال سي و ششم حركت كرد

Pفرزندان خود را به مدت يك روز همراه او فرستاد

)
551F

1(
P. 

ايشـان   بينـيم كـه   اي كه اميرالمؤمنين علي از خود نشان داد، مي با اين رفتار بزرگوارانه
ميان تـو و عائشـه چيـزي    : رسول خدا به خود را به اجرا درآورد كه به وي فرمود وصيت

مـن؟  : علـي گفـت  . آري: پيامبر فرمـود  اي رسول خدا، من؟: علي گفت. روي خواهد داد
پيـامبر  . آنان هسـتم ترين  اي رسول خدا من شقي: گفتم: يدگو مي علي. آري: پيامبر فرمود

Pوي داد عائشه را به مأمنش برگردانخير، لكن اگر اين مسأله ر: فرمود

)
552F

2(
P. 

دليل به بصره رفت كه از علي به خاطر موضعي به اين  برند عائشه كساني كه گمان مي
كه در ماجراي افك نسبت به او گرفت آزرده بود، زيرا وقتي كه منافقان عائشه را متهم به 

: د و علـي گفـت  زنا ساختند، رسول خدا در مورد جدا شدن از عائشه با علي مشورت كر
اي رسول خدا، خداوند شما را در تنگنا قرار نداده و غير از او زنان زيادي وجود دارنـد  «

اين سخن آنان درست نيست، زيرا » يدگو مي و اگر از خادم سوال كنيد راستش را به شما
علي اين سخن را به خاطر ترجيح جانب رسول خدا بيان كرد، چه ديد كهايشان به خاطر 
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و رسـول خـدا غيـرت زيـادي     انـد   ه دچار ناراحتي و تشويش و اضطراب شـده اين قضي
به همين دليل علي مصلحت را در اين ديد كه اگر رسول خـدا از وي جـدا شـود    . داشت

د و چون برائت و پاكي عائشه معلوم گردد شو مي ناراحتي و تشويش خاطر ايشان برطرف
در واقع كمترين ضرر را براي دفع براي رسول خدا ممكن است كه به وي رجوع نمايد و 

Pانجام دهدتر  ضرر بزرگ

)
553F

1(
P. 

. كار به مصلحت رسول خدا اسـت كه اين  علي چنين باور داشت: يدگو مي امام نووي
كار اعتقاد يافت كه ديد رسول خدا به خاطر اين قضيه دچار اضطراب و به اين  وي وقتي

به رسول خـدا همـه تـالش    پس جهت خيرخواهي و برگرداندن آسايش اند  آزردگي شده
Pخود را به كار گرفت

)
554F

2(
P . اي كـه از آن تـوهين و تهمـت بـه عائشـه       علي با كمترين كلمـه

خداونـد  : برداشت شود در مورد عائشه سخن نگفت و فقط همين را به رسول خدا گفت
Pبر شما سخت نگرفته است

)
555F

3(
P  و سپس برگشت و از سر خيرخواهي به رسول خدا گفـت :

Pيدگو مي كنيد راستش را به شما اگر از خادم سوال

)
556F

4(
P .    پس علي در ابتـدا رسـول خـدا را

دعوت كرد كه قبل از اينكه از عائشه جدا شود در مسأله تأمـل و دقـت نمايـد، يعنـي از     
نصيحت اول خود به رسول خدا مبني بر طالق دادن عائشه برگشت و نصيحت ديگري را 

ع از خـادم عائشـه سـوال نمايـد و     ايشان عرضه داشت و گفت كه در مورد اين موضو به
Pحقيقت را جويا شود

)
557F

5(
P .   رسول خدا هم از كنيزي كه بيشترين ارتباط را با عائشـه داشـت

رسول خدا همان . سوال كرد و آن كنيز تأكيد كرد كه جز خير چيزي از عائشه سراغ ندارد
ون رفـت و  روز كه از آن كنيز سوال كرد از خانه جهت اتمام حجت با عبداهللا بن أبي بيـر 
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ام آزار رسانده است  اگر من عبداهللا بن أبي را به خاطر اين كه مرا در مورد خانواده: فرمود
Pكند مجازات نمودم چه كسي عذر مرا بيان مي

)
558F

1(
P    ام سـراغ   ، به خـدا جـز خيـر از خـانواده

Pندارم

)
559F

2(
P .     به درستي كه نصيحت علي به نفع عائشه تمام شد، زيرا رسـول خـدا بـه خـاطر

Pاش يافت بر باور ايشان افزوده شد ه از خير بودن و نيك بودن خانوادهاطالعي ك

)
560F

3(
P. 

به درستي كه موضع علي در ماجراي افك باعث و باني اين نشد كـه عائشـه از علـي    
خاطر از او چنان كينه بر دل بگيرد كه او را وادارد كه بـه دروغ  به اين  خشمگين باشد، يا

داد زيـادي از مسـلمانان را عليـه او بشـوراند، امـا      علي را متهم به قتل عثمان كنـد و تعـ  
دسـت بـه چنـين اظهـار     انـد   پژوهشگراني كه در دام روايات جعلي شيعيان رافضي افتـده 

  .اند نظرهايي زده

 پشيماني آنان از كار خود* 

همچنين عامه سابقون از اينكـه وارد جنـگ شـده بودنـد پشـيمان      : يدگو مي ابن تيميه
ايـن افـراد در روز جنـگ    . لحه و ديگران از كار خود پشيمان شدندشدند و علي، زبير، ط

Pجمل قصد وارد شدن به جنگ را نداشتند، اما بدون اختيار آنان جنگ روي داد

)
561F

4(
P. 

: ند، گفتشد مي از اميرالمؤمنين علي روايت است كه وقتي مردم در جنگ كشته -الف
Pدوست دارم كه بيست سال قبل از اين مرده بودم

)
562F

5(
P. 

                                           
ه على فعله وال من يلوم: معاني وارد شده استبه اين  است و با ذال مكسور »من يعذرني«اصل عربي اين واژه  -1

 مترجم .ا من ينصرنييمن يقوم بعذري إذا جازيته بصنعه اييلومني على فعلي 

 .4786صحيح البخاري، شماره -2

 .462دور المرأة السياسي، ص -3

 .222نهاج اإلعتدال في نقض كالم أهل الرفض و اإلعتزال، محب الدين خطيب، صالمنتقي من م -4

 .1/80الفتن، نعيم بن حماد -5
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وقتـي  : عيم بن حماد از حسن بن علي روايت كرده كه به سليمان بن صرد گفتن -ب
اي حسن، دوست دارم كـه بيسـت سـال    : كه جنگ شدت يافت علي نزد من آمد و گفت

Pقبل از اين مرده بودم

)
563F

1(
P. 

اميرالمؤمنين علي قصـد كـاري ديگـر را    : از حسن بن علي روايت است كه گفت -ج
Pاي نيافت چارهها  آن وي داد، و او ازداشت، اما حوادثي پشت سرهم ر

)
564F

2(
P. 

آنگاه كه مـردم مـردم   : از سليمان بن صرد از حسن بن علي روايت است كه گفت -د
به خاطر ما است؟ اي كاش بيست يا چهل سال قبـل  ها  اين آيا همه: ند گفتشد مي كشته

Pاز اين مرده بودم

)
565F

3(
P. 

: گفـت  مـي  كـرد  مـي  ثاز عائشه روايت است كه وقتي در مورد جنگ جمـل بحـ   -ه
داشـتم   من دوست مـي . رفتم نشستم و نمي دوست دارم كه من هم چون اصحاب خود مي

داشتم و همه آنان مانند عبدالرحمان بن حـارث بـن    كه از رسول خدا ده واندي فرزند مي
Pبودند هشام و عبداهللا بن زبير مي

)
566F

4(
P. 

﴿ :يدفرما مي كه كرد مي كهاين آيه را قرائت عائشه هنگامي -و     ﴾ 

گريست كه مقنعهاش خيس  آن قدر مي »هاي خود بمانيد و در خانه« ]33 :حزاباأل[
Pشد مي اشك

)
567F

5(
P. 

دوست داشتم كه از رسول خدا بيست فرزند چون عبدالرحمان بن : يدگو مي عائشه -ز
دم اما در جنگ دا داشتم و و همه آنان را از دست مي حارث بن هشام و عبداهللا بن زبير مي

Pداشتم جمل حضور نمي

)
568F

1(
P. 

                                           
 .همان -1

 .81همان -2

 .217أحداث و أحاديث فتنة الهرج، ص -3

 .1/81الفتن، نعيم بن حماد -4

 .8/81؛ الطبقات2/177سير أعالم النبالء -5
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عائشه جنگ نكرد و به قصد جنگ خارج نشد، بلكه بـه قصـد   : يدگو مي ابن تيميه -ح
برد كه خـروج وي بـه مصـلحت مسـلمانان      اصالح ميان مسلمانان خارج شد و گمان مي

پـس هرگـاه بهيـاد    . است، اما بعداً براي وي روشن شد كه ترك خروج اولي بـوده اسـت  
عامـه سـابقون هـم    . شـد  مـي  گريست كه مقنعهاش خيس افتاد آن قدر مي ج خود ميخرو

علي، طلحه، زبيـر و  . چنين وضعي داشتند و از اينكه وارد جنگ شده بودند پشيمان بودند
اين افراد در روز جنگ جمل قصد وارد شدن به جنگ را نداشتند، . ديگران پشيمان بودند

)P)569F2داما بدون اختيار آنان جنگ روي دا
P. 

شكي نيست كه عائشه به طور كامـل از رفـتن خـود بـه بصـره و      : يدگو مي ذهبي -ط
برد كه موضـوع بـه آن نتيجـه خـتم      حضور در جنگ جمل پشيمان شده بود و گمان نمي

Pشود

)
570F

3(
P.  

 

                                                                                                             
از مردان نجيب و برگزيده بنـي مخـزوم بـود و     مان بن حارث بن هشم مخزوميعبدالرح. 232التمهيد، باقالني، ص -1

 .قبل از معاويه وفات يافت

 .222المنتقي من منهاج اإلعتدال في نقض كالم أهل الرفض و اإلعتزال، محب الدين خطيب، ص -2

 .2/177سير أعالم النبالء -3



 
 

 :يازدهم
 سيره زبير بن عوام و شهادت وي

بـن كـالب از    وي ابو عبداهللا زبير بن عوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزي بن قصـي 
Pقبيله قريش و طائفه أسد است

)
571F

1(
P .     او . رسـد  وي در جد خود قصـي بـه رسـول خـدا مـي

حواري رسول خدا و فرزند عمهايشان، يعني صـفيه بنـت عبـدالمطلب و يكـي از عشـره      
Pمبشره و يكي از اعضاي شوراي خالفت است

)
572F

2(
P .     وي در سـنين جـواني و در حـالي كـه

Pشانزده سال داشت اسالم را پـذيرفت 

)
573F

3(
P .      وي از هـيچ غزوهـاي از غـزوات رسـول خـدا

Pتخلف نورزيد

)
574F

4(
P .روايت شده كه . بعد از اينكه مسلمان شد مورد آزار و اذيت قرار گرفت

به كفر برگـرد  : گفت دماند و مي گذاشت و در آن دود مي عموي زبير او را در حصيري مي
Pگردم هرگز به كفر بر نمي: گفت و زبير مي

)
575F

5(
P. 

 در راه خدا شمشير از نيام بركشيد اولين كسي كه -1

اولين كسي كه در راه خدا شمشير بركشيد، : از سعيد بن مسيب روايت است كه گفت
زد  وقتي كه زبير بن عوام در شعب المطـابخ بـود و داشـت چـرت مـي     . زبير بن عوام بود

 پس در حالي كه شمشير از نيام كشيده. رسول خدا كشته شد: گفت صدايي را شنيد كه مي
اي زبير چه شـده  : در راه با رسول خدا مواجه شد و ايشان فرمود. بود از خانه بيرون آمد

اسـتي چكـار كنـي؟    خو مـي  :پيامبر فرمـود . شنيدم كه شما به قتل رسيدهايد: است؟ گفت

                                           
 .528-1/526اإلصابة -1

 .528-1/526؛ اإلصابة3/100الطبقات الكبري -2

 .1/41سير أعالم النبالء -3

 .اين روايت مرسل است. 1/226سير السلف -4

 .1/122المعجم الكبير، طبراني -5
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: يدگو مي سعيد بن مسيب. استم مردم مكه را با مبارزه فراخوانمخو مي به خدا قسم: گفت
من اميدوارم كه دعاي رسول خدا : يدگو مي سعيد. دعاي خير كردپس رسول خدا براي او 

Pدر نزد خداوند ضايع نشود

)
576F

1(
P. 

 هجرت زبير به حبشه -2

وقتي كه آزار و اذيت مشركان قريش نسبت به رسول خدا و ياران ايشـان زيـاد شـد،    
يعنـي   پيامبر به آنان فرمان داد تا به حبشه بروند تا در آنجا در امـان پادشـاه عـادل آنجـا،    

و در بهتـرين سـرزمين    -يعني نجاشي -آنان در حبشه نزد بهترين همسايه. نجاشي باشند
آنان همچنان در آن حالت در آنجا در امنيت و آرامش بودند تا اينكه مردي مـردي  . بودند

به همين علـت  . از اهالي حبشه براي گرفتن حكومت از دست نجاشي عليه او بپا خاست
ين و ناراحت شدند و ترسيدند كه مبادا آن مـرد پيـروز شـود و در    مسلمانان بسياراندوهگ

به همين علت صحابه خواهـان  . شناخت اين صورت آن مرد حق و جايگاه صحابه را نمي
پيگيري اخبار نبرد نجاشي و آن مرد شدند و براي اين منظـور بـه گوشـهاي از رود نيـل     

Pرفتند

)
577F

2(
P.  چه كسي به نزديـك نبـرد ايـن دو    : اصحاب رسول خدا گفتند: يدگو مي سلمهام

مـن  : زبير بن عـوام گفـت  : يدگو مي سلمهام  رود تا اخبار نبرد را براي ما بياورد؟ گروه مي
ام  .فـرد گـروه بـود   ترين  وي جوان. اين كار را بكن: پس صحابه گفتند. كنم اين كار را مي

به سينهاش بست  پس مردم مشكي را براي وي پر از باد كردند و او آن را: يدگو مي سلمه
و به كمك آن در رود نيل به شنا پرداخت و خود را به ساحل ديگـر رود نيـل كـه آن دو    

 سـلمه ام  .ند رساند و سـپس رفـت و در آنجـا حضـور يافـت     كرد مي گروه در آنجا جنگ
يم كه نجاشـي بـر دشـمن خـود پيـروز شـود و در       كرد مي ما به درگاه خدا دعا: يدگو مي

به خدا ما در همين حالت در انتظـار بـوديم كـه    : يدگو مي سلمهام  .سرزمينش تمكين يابد

                                           
 .باشد سند آن ضعيف است و حسن لغيره مي. 1260، شماره2/914فضائل الصحابة -1

 .1/274؛ اصحاب الرسول1/279سيره ابن هشام -2
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مژده باد، : گفت داد و مي دويد آمد و لباسش را براي ما تكان مي ناگاه زبير در حالي كه مي
نجاشي پيروز شد و خداوند دشمنش را نابود كرد و نجاشي در سـرزمين خـود بالمنـازع    

Pشد

)
578F

1(
P .در كنار رسـول خـدا مانـد و مبـادي و اركـان       بعد از اينكه زبير از حبشه برگشت

پيامبر به مدينه هجرت  گرفت و هنگامي ا از ايشان فرا مياسالم و اوامر و نواهي شرعي ر
 .كرد زبير نيز همراه با ديگران به آنجا مهاجرت كرد

 در غزوه بدر -3

اي تخلـف نورزيـد و در    زبير سواري جسور و دالوري بي باك بود و در هيچ صـحنه 
وي متصف بـه شـجاعت و دالوري نـادر و كـم     . او را ديد توان مي ام نبردها و غزواتتم

Pنظير و اخالص كامل و از خود گذشتگي براي اعتالي سـخن حـق اسـت   

)
579F

2(
P .  وي امـوال

زيادي را در راه خدا بخشيد و جان و مال خود را وقـف خـدا نمـود و بـه همـين دليـل       
اي زرد رنـگ   وي عمامـه . رفعـت بخشـيد   داشت و در دنيا و آخـرت  خداوند او را گرامي

زبيـر در روز  : از عروه روايت است كه گفـت . داشت كه در روز بدر آن را بر پيچيده بود
Pاي زرد بر خود پيچيده بود، پس جبرئيـل در سـيماي زبيـر نـازل شـد      بدر عمامه

)
580F

3(
P .  چـه

لح بـن  عـامر بـن صـا   . كنـد  فضيلت بزرگي، به راستي كه در دنيا چيزي با آن برابري نمي
 :يدگو مي عبداهللا بن زبير در اين باره

 فارس الشقراءره عند البالء و يـابن عمة أحمد ووز  يجد
 الألمة الصفراء يف يوغداة بدر کاون أول فارس شهد الوغ

 وم تألب األعداءيماه المالئک نصرة بالحوض يزلت بسـن

                                           
 .1/279سيره ابن هشام -1

 .67و السنة، رياض عبداهللا، صأهل الشوري  -2

 .1/46باشد؛ سير أعالم النبالء مرسل است اما سند آن صحيح مي. 230المعجم الكبير، طبرانيشماره -3
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سـوار بـر   جد من زبير، پسر عموي رسول خدا و مشاور او در مواقع سـخت بـود و   (
. در روز بدر وي اولين سواري بود كه وارد نبرد شد و جوشني زرد داشت. مركبي بور بود

مالئك در روز بدر در سيماي او و جهت كمك به مسلمانان نـازل شـدند بـدان گـاه كـه      
 ).دشمنان هجوم آورده بودند

خود  او. در روز بدر به عبيده بن سعيد بن عاص رسيدم: از زبير روايت است كه گفت
او مكني بـه  . را كامالً با سالح و زره پوشانده بود، به طوري كه فقط چشمانش بيرون بود

اي  من بر او حمله بردم و وسـيله . من ابوذات الكرش هستم: او گفت. ابوذات الكرش بود
پايم را بر روي : يدگو مي زبير. را كه در دست داشتم در چشمش فرو كردم و او كشته شد

. ن اسلحه را با تالش زياد بيرون كشيدم و ديدم كه سر آن خم شـده اسـت  او گذاشتم و آ
 رسول خدا آن عنزه را از زبير درخواسـت كـرد و زبيـر آن را بـه    : يدگو مي عروه بن زبير

وقتي كه رسول خدا وفات يافت ابوبكر آن را درخواست كرد و زبير آن را بـه  . ايشان داد
. مر آن را درخواست كرد و زبير آن را بـه وي داد وقتي كه ابوبكر وفات يافت، ع. وي داد

. وقتي كه عمر از دنيا رفت عثمان آن را از زبير درخواست نمود و زبيـر آن را بـه وي داد  
وقتي كه عثمان كشته شد نزد آل علي افتاد و عبداهللا بن زبير آن را درخواسـت كـرد و تـا    

Pزماني كه عبداهللا بن زبير كشته شد نزد وي بود

)
581F

1(
P. 

ن خبر بيانگر دقت زبير بن عوام در زدن هدف است، زيرا وي توانسته بود با وجـود  اي
كوچكي هدف و با وجودي كه وي نيروي خود را ميان هجوم و دفاع تقسيم كـرده بـود،   

زدن آن مرد امري بسيار بعيد بود، زيرا وي خـود را بـا   . نيزه را در چشم آن مرد فرو ببرد
. لكن زبير توانست نيزه را در يكي از چشمان او فـرو كنـد  زره فوالدي حمايت كرده بود، 

عـالوه بـر دقـت و    كـه ايـن    هم چنين نيزه به صورتي عميق در بدن آن فرد فرو رفته بود

                                           
 .3998صحيح البخاري، شماره -1
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Pمهارت وي در زدن هدف، بر توانايي بدني او داللت دارد

)
582F

1(
P . در روز نبرد بدر دو سوار در

اسب خود در سمت راست رسول خدا يكي زبير بود و سوار بر  كنار رسول خدا بودند كه
قرار داشت و ديگري مقداد بن أسود بود كه سوار بر اسبش در سمت چـپ ايشـان قـرار    

Pگرفته بود

)
583F

2(
P. 

 در غزوه أحد -4

Pدر روز أحد رسول خدا به من فرمود كه پدر و مادرم به فداي تو باد: يدگو مي زبير

)
584F

3(
P .

 وي متصف. اين نبرد داللت دارد اين موضوع بر دالوري و جنگاوري و شجاعت زبير در
زبيـر در توصـيف   . باشد بود كه در جنگ بردبار و جدي است و عاشق شهادت ميبه اين 

وقتي كه دو سپاه درهـم آميختنـد و جنـگ    : يدگو مي عمل ابودجانه انصاري در نبرد أحد
شدت يافت، رسول خدا شروع به تشويق يـاران خـود كـرد و بـراي بـاالبردن روحيـه و       

چـه كسـي ايـن    : ات آنان دست به كار شد و شمشيري را به دست گرفت و فرمـود معنوي
از جملـه   -گيرد؟ افراد همه به سـوي آن دسـت دراز كردنـد و همـه     شمشير را از من مي

گيرد تـا حـق آن    چه كسي اين شمشير را از من مي: پيامبر فرمود. من، من: گفتند مي -زبير
اي : الي كردند و ابودجانه سماك بن خرشـه گفـت  را ادا كند؟ مردم از پذيرش آن شانه خ

اينكه با آن آنقدر دشمن را بزني تا اينكـه خـم   : رسول خدا حق آن چيست؟ پيامبر فرمود
. پـس رسـول خـدا آن را بـه وي داد    . كـنم  من حق آنر ا ادا مي: پس ابودجانه گفت. شود

وقتـي كـه رسـول    . رفت ابودجانه مردي شجاع بود و در هنگام نبرد با ناز و تبختر راه مي
خداوند از ايـن نـوع راه   : رود فرمود خدا او را ديد كه در ميان صفها با ناز و تبختر راه مي
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Pرفتن جز در چنين جاهايي ناخشنود است

)
585F

1(
P . زبير در توصيف عمل اودجانه در نبرد أحـد 

وقتي كه من شمشير را از رسول خدا درخواست كردم و رسـول خـدا آن را بـه    : يدگو مي
من پسر صفيه عمه او و از قريش هسـتم   -: نداد و آن را به ابودجانه داد با خود گفتم من

و قبل از ابودجانه به سوي آن شمشير دست كشيدم، امـا رسـول خـدا آن شمشـير را بـه      
پس به دنبال . كند كنم ببينم ابودجانه چكار مي به خدا قسم نگاه مي -:ابودجانه داد و گفتم

پـس انصـار   . قرمز رنگ بيرون آورد و آن را دور سر خـود بسـت  وي دستاري . وي رفتم
آورد  اين دستار را بيرون مي قبالً كه ابودجانه -ابودجانه دستار مرگ را بيرون آورد: گفتند

سپس ابودجانه از سپاه  -گفتند بست انصار اين سخن را در مورد وي مي و بر سر خود مي
 :گفت خارج شد در حالي كه مي
 ليالنخ يونحن بالسفح لد يـــليخل يهدنعا يذـأنا ال

Pالرسولف اهللا و يول؟ أضرب بسيالک يأن ال أقوم الدهر ف

)
586F

2( 
من هماني هستم كه دوستم زماني كه در دامنه كوه و در ميان نخلها بوديم با من عهد (

 ).بست كه من هرگز به انتهاي صفها نروم و با شمشير خدا و رسولش دشمنان را بزنم
شركان مردي بود كه در ميان م. رسيد او را از پاي در ميآورد هر مشركي ميابودجانه به 

 تـر  ابودجانه و آن مرد هر لحظه به هم نزديـك . كشت ديد او را مي را مي اگر فردي زخمي
آنان دو ضـربه  . پس آن دو به هم رسيدند. من دعا كردم كه آن دو به هم برسند. ندشد مي

انداخت كه ابودجانه سپر خود  هاي به سوي ابودجانهآن مشرك ضرب. به سوي همانداختند
را در مقابل آن قرار داد و شمشير وي در داخل آن سپر گير كرد و ابودجانه ضربهاي به او 

سپس او را ديدم كه شمشير را بر روي فرق سر هند بنت عتبه گذاشـته  . زد و او را كشت
و مـن  ) نست كه او يك زن استدا زيرا نمي( است، اما شمشير را از روي سر او برداشت
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Pخدا و رسول او داناتر هستند: گفتم

)
587F

1(
P .  يـد گو مـي  ابن اسحاق از ابودجانه نقل كـرده كـه :

پس به سوي او . كرد مي فردي را ديدم كه داشت مردم را به شدت به جنگ كردن تشويق
وقتي با شمشير بر او حمله بردم دست به شيون و زاري كـرد و چـون نگـاه كـردم     . رفتم

از آن ديدم كـه  تر  پس او را رها كردم و شمشير رسول خدا بزرگ. يك زن است ديدم كه
Pبا آن يك زن را بزنم

)
588F

2(
P. 

يعنـي   -اي خـواهر زاده، پـدران تـو   : از هشام از پدرش روايت است كه عائشه گفـت 
 :يدفرما مي از كساني هستند كه خداوند در مورد آنان -ابوبكر و زبير

﴿                   ﴾ ]172: آل عمران[  

مان زخمهائي كه خوردند و جراحتهائي كه برداشتند، فر -آن همه -كساني كه پس از«
 .»خدا و پيغمبر را اجابت كردند

وقتي كه مشركان از نبرد بدر منصرف شدند و برگشتند و رسول خدا و اصحاب ايشان 
چـه  : پـس فرمـود  . ن مصيبتها را ديدند، پيامبر خوف اين را داشت كه مشركان برگردنـد آ

كسي حاضر است دنبال آنان برود تا اين مشركان دريابند كه ما هنوز داراي قدرت و توان 
هستيم؟ پس ابوبكر و زبير در گروهي هفتاد نفري به دنبال مشـركان بـه راه افتادنـد و بـه     

 خداوند متعال در اين مورد. قدرت و توان دارند و سپس برگشتند آنان فهماندند كه هنوز
 :يدفرما مي

﴿                ﴾ ]174: آل عمران[ 

براي جهاد بيرون رفتند، وليكن دشمنانشان را خوف و هراس برداشت و  -سپس آنان(
شهامت و  -با نعمت بزرگ -اني خودداري ورزيدند و مسلماناناز روياروئي با چنين مؤمن

كه با رعب و  -و فضل و مرحمت سترگ خداوند -عافيت و استقامت و بردن ثواب جهاد
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وحشت انداختن به دل دشمنان، نصيب مسلمانان كرد و ايشان را از دسـت كشـتار و آزار   
Pرو به رو نشـدند و با هيچ دشمني ) برگشتند -كافران رستگار كرد، به مدينه

)
589F

1(
P .   وقتـي كـه

حمزه بن عبدالمطلب در نبـرد أحـد بـه شـهادت رسـيد مـادر زبيـر، يعنـي صـفيه بنـت           
عبدالمطلب آمد تا برادر خود را نگاه كنـد كـه مشـركان بينـي او را بريـده و شـكمش را       

خود را بـه  : پس رسول خدا به زبير فرمود. هايش را بريده بودند شكافته و گوشها و بيضه
پـس زبيـر بـه    . رسان و او را برگردان تا آنچه را كه بر سر برادرش آمده اسـت نبينـد  او ب

براي : صفيه گفت. دهد كه برگرديد مادر جان، رسول خدا به شما فرمان مي: مادرش گفت
آنچه كه ما را . چه؟ من خبر دارم كه برادرم مثله شده است، اين امر در راه خدا بوده است

دانم و إن شاء اهللا صـبر   من اين را در راه خدا مي. كار نيكي است گرداند قطعاً خشنود مي
: ايشان گفت، پيـامبر فرمـود   وقتي كه زبير نزد رسول خدا آمد و ماجرا را به. كنم پيشه مي

إنـا هللا وإنـا «پس صفيه آمد و به جنازه حمزه نگاه كرد و بر او نمـاز خوانـد و   . بگذار بيايد
Pب آمرزش نمودگفت و برايش طل »ه راجعونيإل

)
590F

2(
P .پدرم : در روايتي از عروه آمده كه گفت

در روز نبرد أحد زني در حال دويدن آمـد تـا خـود را بـر بـاالي سـر       : زبير به من گفت
: رسول خدا دوست نداشت كه آن زن اين جنازهها را ببيند، پـس فرمـود  . كشتگان برساند

پس . صفيه است -مادرم –ن زن من دريافتم كه آ: يدگو مي زبير. جلوي اين زن را بگيريد
به سوي او دويدم و قبل از اينكه او بتواند خود را بر باالي سر جنازهها برساند من خـود  

از مـن دور  : وي گفـت . او زني قوي بـود . اما او ضربهاي بر سينه من زد. را به او رساندم
و دو پيراهن  ايستاد پس صفيه. رسول خدا به تو دستور داده است: گفتم. شو، اي بي مادر

مـن  . من از كشته شدن برادرم حمـزه خبـر دارم  : را كه با خود داشت بيرون آورد و گفت
: يـد گو مـي  زبير. ام او را در اين لباسها دفن كنيد اين دو لباس را براي برادرم حمزه آورده
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در كنار حمـزه جنـازه مـردي از    . كفن كنيمها  آن پس ما آن لباسها را برديم تا حمزه را در
پس ديديم اگر حمـزه در  . بودند را نيز به مانند حمزه مثله كرده انصار وجود داشت كه او

بـوده و كـاري    كفن نداشته باشد اين مايـه بـدنامي  دو لباس كفن شود و آن فرد انصاري 
يك لباس را براي كفن حمزه و لباس ديگر را براي كفن اين فرد : پس گفتيم. زشت است

از تر  يكي از آن دو بزرگ تي كه آن دو را اندازه گرفتيم ديديم كهوق. دهيم انصاري قرار مي
انداختيم و هر كدام را در لباسي كفن كرديم كه قرعه  پس ميان آن دو قرعه. ديگري هستند
Pوي شده بود

)
591F

1(
P. 

 در غزوه خندق -5

Pهر پيامبري يك حواري دارد و حواري من زبيـر اسـت  

)
592F

2(
P .    رسـول خـدا در روز نبـرد

مـن  : كند؟ زبيـر گفـت   چه كسي در مورد بني قريظه براي ما كسب خبر مي: خندق فرمود
. پس سوار بر اسب خود رفت و در مورد آنان كسب خبر كـرد و آورد . كنم اين كار را مي

كنـد؟ زبيـر    چه كسي در مورد بني قريظه براي ما كسب خبر مي: سپس رسول خدا فرمود
اد را مطرح كرد و زبير اعـالم آمـادگي   رسول خدا براي بار سوم هم اين پيشنه. من: گفت

Pهر پيامبري يك حواري دارد و حواري من زبيـر اسـت  : پس پيامبر فرمود. كرد و رفت

)
593F

3(
P .

معني اسـت كـه زبيـر از صـحابه و     به اين  زبيرحواري من است،: اينكه رسول خدا فرمود
دوستان و ياوران خاص و مخلص حضرت عيسي نيز حواريـون  . ياوران خاص من است

بنـابراين حـديث مشـتمل ايـن     . پس حواري به معني ياور مخلص است. ندشو مي اميدهن
به همـين  . باشد منقبت و صفت بزرگ براي زبير است و او با اين امر از ديگران متمايز مي

: من فرزند حواري هستم، به او گفـت : يدگو مي دليل وقتي عبداهللا بن عمر شنيد كه مردي
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يي امـا اگـر چنـين نيسـت، سـخن تـو درسـت        گـو  مي راستاگر از فرزندان زبير هستي 
Pباشد نمي

)
594F

1(
P .صـحابه  : اگـر گفتـه شـود   : يـد گو مـي  -شارح كتاب صحيح البخـاري  -عيني

صـفت  بـه ايـن    همهياران و دوستان خاص و مخلص رسول خدا بودند، پـس چـرا زبيـر   
رسول خدا اين سخن را وقتي بيـان كـرد كـه در    : اختصاص يافته است؟ جواب اين است

كنـد؟ زبيـر    چه كسي در مورد بني قريظه براي من كسـب خبـر مـي   : غزوه احزاب فرمود
رسول خدا دو بار ديگر هم اين سخن را اعالم كردند و زبيـر در هـر سـه بـار     . من: گفت

اعالم آمادگي نمود و شكي نيست كه زبير در آن وقت نصرت و ياريي بيشـتر از ديگـران   
Pانجام داد

)
595F

2(
P .ر روز نبرد احـزاب در مـورد وي فرمـود كـه پـدر و      هم چنين رسول خدا د

مـن و عمـر بـن أبـي     : مادرم به فداي تو باد، چه از عبداهللا بن زبير روايت است كه گفت
پس پدرم را ديدم كه سوار بر اسب خود . سلمه در روز جنگ احزاب در ميان زنان بوديم

پـدر جـان مـن    : فتموقتي كه برگشت گ. دو يا سه بار به سوي بني قريظه رفت و برگشت
اي پسرم آيا مرا ديدي؟ : زبير گفت. شما را ديدم كه به سوي بني قريظه رفتيد و برگشتيد

رود تـا در مـورد آنـان     چه كسي بني قريظه مي: رسول خدا فرمود: زبير گفت. آري: گفتم
پدر و مـادرم بـه فـداي تـو     : كسب خبر كند؟ من رفتم و چون برگشتم رسول خدا فرمود

Pباد

)
596F

3(
P .ين حديث منقبتي آشكار براي زبير است، زيرا رسول خدا پدر و مـادر خـويش را   ا

اين سخن رسول خدا در واقع بزرگداشت جايگاه زبير و توجه به كـار او  . فداي او كردند
باشد، زيرا انسان چنين سخني را وقتي بر زبان ميآورد كه كار انجام شده را بزرگ بداند  مي

Pكند عزيزترين اشخاص نزد خود را فداي او ميو به همين دليل هم خود يا 

)
597F

4(
P. 
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ماند، يعني ايـن   زبير در نبرد خندق به نشاني دست يافت كه در گذر زمان جاودان مي
هر پيـامبري حـواري دارد و حـواري    «: نشان كه رسول خدا به او داد و در مورد او فرمود

)P)598F1»من زبير است
P .ين توصيفي اسـت كـه   رسول خدا زبير را حواري خود توصيف نمود، ا

كساني كه در اين مفـاهيم تحقيـق كنـد ابعـاد     . وسيع است داراي داللتي عميق و مفاهيمي 
كسـاني  . دشو مي ها و عمق و باطن آن برايش روشن كند و نشانه كلمه حواري را درك مي

ت مفاهيم دارند علما، داعيان و مربيان هستند، زيرا دعوبه اين  كه بيشترين نياز را به توجه
هايي زنـده بـراي يـك قـدوه و الگـو       نياز به آماده نمودن حوارياني دارد كه نمونه اسالمي

باشند، زيرا الگوي عملي در نشر مبادي و افكار تأثير بيشتر و عميق تري دارد، زيـرا ايـن   
الگوي عملي تجسم بخشيدن به آن و اجراي عملي آن است و مشاهده آن و تأثر و اقتـدا  

و فرمـان   كننـد  مي همچنين حواريون به سنت رسول خدا عمل. باشد ميبه آن امري آسان 
Pنمايند او را اجرا مي

)
599F

2(
Pهـر پيـامبري كـه    « : يـد فرما مي ، چنان كه در حديث آمده است كه

خداي براي امتهاي پيشـين مبعـوث گردانـده اسـت از ميـان امتشـان داراي حواريـون و        
)P)600F3»نمودند او را اجرا مي اصحابي بودهاند كه به سنت وي عمل كرده و فرمان

P .  از سـنتهاي
د و از جانب دوستان و شو مي ها و محنتهايي دعوت اين است كه در مسير خود دچار فتنه

بـه   رسول خدا تمايل زيادي داشت كه مسلمانان را. گيرد دشمنان خود مورد ابتال قرار مي
س بعـد از آنـان نسـلهايي    سپ: پارامترها و حوادث ارشاد نمايد، از اينرو به آنان فرموداين 
كـه بـه آن    دهنـد  مـي  دهند و چيزي را انجـام  يند كه انجام نميگو مي آيند كه چيزي را مي

Pايمان ندارند

)
601F

4(
P. 
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اما وظيفه يك حواري چيست؟ از بارزترين صفات يك حواري اين است كه الگـويي  
بـراي   نيك و مثالي عملي براي ايمان و اخالص و فداكاري باشـد و بايـد مثـالي واقعـي    

وارثان انبيا باشد و براي نشر حق و خير و هدايت امـت تـالش كـرده و آن را از سـقوط     
نجات داده و نيرويي به آن بدمد و همه چيز خود را در راه خدا فـدا نمايـد تـا اسـالم در     
وقتي كه افراد بي همت جز مصالح شخصي خود به چيزي توجه ندارند، جواني و نشـاط  

)P)602F1داوليه خود را بدست آور
P . وي . زبير بن عوام نمونهاي نادر از تجسم اين مفاهيم اسـت

هـاي   در آغوش دعوت و بدست رسول خدا تربيت يافت و از همان عنفوان جواني جرعه
موضعي كه زبير در غزوه زبير گرفت شخصيت او . مطلوب براي تحمل سختيها را نوشيد

. كشد را به تصوير مي و نشأت و پرورش وي بر جرأت و نصرت و محبت به رسول خدا
وي متصـف بـه جـرأت و    . روزگار ثابت كرده كه زبيرس مـرد مأموريتهـاي مشـكل بـود    

. دالوري و شهامت بود و به همين دليل مكلف به مأموريت شناسايي اسـرار دشـمن شـد   
چيزي كه در مورد زبير در آن ماجرا روي داد، به مشروعيت تقسيم كارها و دسـته بنـدي   

P، فداكاري، جانبازي، نيروها و تواناييهاي آنان داللـت دارد داعيان حسب اخالص

)
603F

2(
P .  زبيـر

در همه غزوات رسول خدا شركت داشت و مواضعي شريفي گرفت و در زمـان خلفـاي   
 .راشدين از ستونهاي اصلي دولت در فتوحات بزرگ آن بود

 غزوه يرموك -6

خـدا بـه زبيـر    از عروه بن زبير روايت است كه در روز نبرد يرموك اصـحاب رسـول   
من اگر حمله كنم شما بـا  : كني تا ما هم با تو حمله كنيم؟ زبير گفت آيا حمله نمي: گفتند

پس زبير بر آنان حمله برد و صفوف آنـان  . آئيم با تو مي: آنان گفتند. يدشو نمي من همراه
سپس برگشت و آن دشـمنان دو  . را شكافت و از آنان عبور كرد، اما كسي همراه وي نبود
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ربه بر شانه وي وارد كردند كه آن دو ضربه در اطراف ضربهاي فرود آمد كـه در نبـرد   ض
زماني كه من بچه بودم انگشتانم را در آن : يدگو مي عروه. بدر بر شانه زبير فرود آمده بود

در آن هنگـام عبـداهللا بـن زبيـر كـه      : يـد گو مي عروه. مكرد مي بردم و بازي ضربه فرو مي
پس زبير آن را بر اسبي سوار كرد و مردي را مـأمور  . ود همراه وي بودنوجواني ده ساله ب

Pحفاظت از وي نمود

)
604F

1(
P .در  -إن شـاء اهللا  -اين واقعـه : يدگو مي ذهبي در السير در تعليقي

Pنبرد يمامه روي داد، زيرا عبداهللا در آن هنگام ده سال داشت

)
605F

2(
P . كـه   ابن كثير معتقد اسـت

مسـأله در  كه ايـن   است، اما در هر حال منعي وجود ندارد واقعه در نبرد يرموك بودهاين 
از جملـه كسـاني كـه در نبـرد يرمـوك      : يـد گو مي ابن كثير. هر دو واقعه روي داده باشد

وي از سـواران و  . وي افضل صحابه حاضر در آنجا بود. حضور داشتند زبير بن عوام بود
رد وي جمع شده بودند و بـه  شجاعان حاضر بود و به همين دليل جمعي از دالوران در گ

شـما پايـداري   : كني تا ما هم بـا تـو حملـه كنـيم؟ زبيـر گفـت       آيا حمله نمي: وي گفتند
پس زبير حمله كرد و آنان هم حمله بردند، اما . ورزيم پايداري مي: آنان گفتند. ورزيد نمي

ان بـه  وقتي كه با صفوف روميان مواجه شدند، آن دالوران عقب نشستند، اما زبير هم چنـ 
جلو رفت و صفوف روميان را شكافت و از طرف ديگر بيرون رفـت و نـزد يـاران خـود     

سپس آن دالوران براي بار دوم نزد وي آمدنـد و او بـه ماننـد مـورد اول عمـل      . برگشت
يـك زخـم   : در روايت ديگري آمـده اسـت  . در آن روز شانه وي دو زخم برداشت. نمود

Pبرداشت

)
606F

3(
P .وي براي جهاد همراه مردم به شام رفت و در نبرد : يدوگ مي ابن كثير بار ديگر

وي در اين جنـگ دسـتي توانـا و    . يرموك حاضر شد و آنان با حضور وي مشرف گشتند
Pهمتي واال داشت و دو بار صفوف روميان را از اول تا آخر شكافت

)
607F

4(
P. 
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 فتح مصر -7

اي اين فـتح  وقتي كه عمرو بن عاص براي فتح مصر عازم شد، نيروهاي همراه وي بر
نيـروي كمكـي    پس نامهاي به اميرالمؤمنين عمر نوشت و از او درخواسـت . كافي نبودند

نيروهاي عمرو ترسيد و زبير بن عوام را همراه با دوازده هزار نفر  پس عمرو از كمي. كرد
و به قولي چهارده هزار نفر به كمك او فرستاد كه از بزرگان صحابه زبير بن عوام و مقداد 

 -بـه جـاي مسـلمه    -بن صامت و مسلمه بن مخلد و در روايتـي ديگـر   ةود و عبادبن أس
من چهارده هزار : خارجه بن حذافه در رأس آنان بودند و عمر در نامهاي به عمرو نوشت

انـدازه   ام كه در رأس هر هزار نفر از آنان مردي قـرار دارد كـه بـه    نفر به كمك تو فرستاده
Pأس اين مردان استباشد و زبير در ر هزار نفر مي

)
608F

1(
P .   وقتي كه زبير نزد عمرو رسـيد ديـد

پس زبير بي درنگ سوار اسـب خـود شـد و    . كه وي قلعه بابليون را محاصره كرده است
گرد خندقي كه در اطراف قلعه زده شده بود گشـت و سـپس افـراد خـود را در اطـراف      

: پس به زبير گفته شد. محاصرهاين قلعه هفت ماه به درازا كشيده شد. خندق پراكنده كرد
Pما براي پيكار و طـاعون آمـدهايم  : پس زبير گفت. در اينجا طاعون سرايت يافته است

)
609F

2(
P .

كـنم،   من خود را فداي راه خـدا مـي  : فتح مصر براي عمرو به درازا كشيد، پس زبير گفت
پـس پلكانهـايي را از   . بدان اميد كه خداوند بدين وسيله فتح را نصيب مسلمانان گردانـد 

احيه سوق الحمام به ديوار قلعه نصب كرد و به افراد خود دستور داد كـه چـون صـداي    ن
ديري نپاييد كه زبير به . تكبير وي را شنيدند همگي جواب او را بدهند و دنبال وي بروند

. دهد و بـا خـود شمشـيري دارد    باالي قلعه رفت و افراد ديدند كه وي دارد تكبير سر مي
ترسيد كه  دبانها هجوم بردند، اما عمرو آنان را نهي كرد، زيرا ميپس مسلمانان به سوي نر

اند عقب نشستند  وقتي كه روميان ديدند اعراب بر قلعه پيروز شده. نردبانها شكسته شوند
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و بدين صورت درهاي قلعه بابليون بر روي مسلمانان گشوده شد و با فتح آن نبرد سخت 
ير سبب اصلي پيـروزي مسـلمانان بـر مقـوقس     شجاعت نادر زب. فتح مصر به پايان رسيد

Pشد

)
610F

1(
P. 

 غيرت زبير بن عوام -8

وقتي كه زبيـر بـن عـوام بـا مـن      : از اسماء دختر ابوبكر صديق روايت است كه گفت
من به اسب وي : يدگو مي أسماء. ازدواج كرد غير از اسبش مال و مملوك ديگري نداشت

يـا   -م و هسـته خرمـا  كرد مي ب رسيدگيدادم و به آن اس دادم و هزينه آن را مي علف مي
دادم و چرمهايش را  م و به آن علف و آب ميكرد مي را براي شترش خرد -چيزهاي ديگر

استم نان بپـزم بـه همـين دليـل     تو نمي پختم، اما من به خوبي دوختم و نان براي او مي مي
هـا   من هسته: يدوگ مي اسماء. پختند زناني از انصار كه زناني صادق بودند براي من نان مي

را از زمين زبير كه رسول خدا به وي بخشيده بود و فاصلهاي دو سوم فرسخي از مدينـه  
ها باالي  روزي من به همان جا رفتم و هسته: يدگو مي أسماء. داشت بر باالي سر ميآوردم

ايشان براي من دعا . در راه به رسول خدا و چند نفر از اصحاب ايشان رسيدم. سر من بود
را بر زبان آوردند تا شتر بخوابد و من پشـت سـر ايشـان    » أخ أخ«دند و سپس كلمات كر

يـاد زبيـر و غيـرت او     اما من شرم كردم از اينكه همراه با مردان راه بروم و به. سوار شوم
رسول خدا پي بـرد  : يدگو مي أسماء. مردم بودترين  زبير از باغيرت: يدگو مي أسماء. افتادم

در راه به رسول : سپس من نزد زبير رفتم و گفتم. پس به راه خود رفتند كه من شرم دارم،
خدا رسيدم كه همراه با چند نفر از اصحاب خويش بودند و من مقداري هسته بـر بـاالي   

ايشان شتر خود را خواباند تا من بر ترك ايشان سوار شوم، اما من شـرم  . سر خود داشتم
ها را بر بـاالي   به خدا قسم اينكه تو هسته: ر گفتپس زبي. دانستم كردم و غيرت تو را مي

. يشـد  مي از اين است كه بر ترك ايشان سوارتر  سر خود حمل كردهاي براي من سخت
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بـرايم   اين وضعيت من همين طور ادامه داشت تا اينكـه ابـوبكر خـادمي    : يدگو مي أسماء
خـود انگـار كـه مـرا از     فرستاد و او به جاي من به اسب رسيدگي كرد، ابوبكر با اين كار 

Pبردگي آزاد ساخته بود

)
611F

1(
P. 

 كند زبير فرزندان خود را به نام شهداي صحابه نامگذاري مي -9

زبير به خاطر عالقه زيادي كه به شهادت داشت نام صحابه شهيد را بر فرزندان خـود  
طلحه نـام انبيـا را   : زبير گفت: هشام بن عروه از پدرش روايت كرده است كه گفت. نهاد

كه بعد از محمدع پيامبري نخواهد  -و باور داشت -دانست نهاد و مي بر فرزندان خود مي
. گذارم تا كه شايد به شـهادت برسـند   آمد، اما من نام صحابه شهيد را بر فرزندان خود مي

پس نام عبداهللا را از نام عبداهللا بن جحش و نام منذر را از منذر بن عمرو و نام عروه را از 
سعود و نام حمزه را از نام حمزه بن عبدالمطلب و نام جعفر را از نام جعفر بن عروه بن م

أبي طالب و نام مصعب را از نام مصعب بن عمير و نام عبيده را از نام عبيده بن حارث و 
كـه در   -نام خالد را از نام خالد بن سعيد و نام عمرو را از نام عمرو بن سعيد بن عـاص 

Pبرگزيد -يدنبرد يرموك به شهادت رس

)
612F

2(
P. 

 مخفي داشتن طاعات در نزد زبير -10

هر كدام از شما توانست عمل صالح مخفيانهـاي داشـته باشـد    : يدگو مي زبير بن عوام
Pانجام دهد

)
613F

3(
P. 

 شعر حسان بن ثابت در مدح زبير -11

                                           
 .1/281؛ أصحاب الرسول2/691حياة الصحابة -1

 .3/101؛ الطيقات505تاريخ اسالم، عهد الخلفاء الراشدين، ص -2

 .392الزهد، ابن مبارك، ص -3



 303 رويدادهاي پيش از جنگ جمل
 

 زبير بر مجلسي از اصحاب رسول خدا گذشت و ديد كه حسان دارد براي آنـان شـعر  
پس زبير بـا آنـان نشسـت و    . ن با شنيدن آن اشعار وي سر نشاط نبودنداند، اما آناخو مي

 وي اشعار خود را براي رسول خـدا . دهيد چرا بهاشعار ابن فريعه گوش نمي: سپس گفت
دادنـد و از آن   سپردند و پاداش زيادي به او مي اند و ايشان به نيكي به آن گوش ميخو مي

 :ر گفتپس حسان در مدح زبي. تافتند روي بر نمي
 عدليه والقول بالفعل يه حوار يوهد يأقام علی عهد النب

 الحق أعدلالحق و  ـيّ والی وليقه يأقام علی منهاجه وطر 
 وم محجليصول إذا ما کان ي يو الفارس المشهور البطل الذـه

 رقليض سباق إلی الموت يذا کشفت عن ساقها الحرب حشها بأبإ
 ؤتلـتها لميب يه أمه ومن أسد فيرأ کانت صفـوإن إم

Pمن نصرة اإلسالم مجد مؤثلبة و يهللا قربی قر له من رسوال

)
614F

1( 
 جزليعطی فيهاللفه عن المصطفی و ير بسيفکم کربة ذب الزب

Pة أفضليا ابن الهاشمير من فعال معاشر وفعلک يثناؤک خ

)
615F

2( 
حضرت زبير حواري پيامبر بر راه و روش پيامبر بـود و قـولش همنـوا و همگـام بـا      (

حضرت زبير بر روش و شيوه پيامبر بـا  . دشو مي ل به وسيله عمل تصحيحقو. عملش بود
او همـان  . اسـت تـر   و روشن است كه پيروي از حق عادالنه كرد مي حاكم بر حق مواالت

د و شـو  مـي  اسب سوار و قهرماني است كه حتي اگر به زنجير باشد به دشمنان حملـه ور 
يچ تـرس و واهمهـاي از مـرگ بـا     هرگاه جنگ سربگيرد و شروع شود اوست كه بدون ه

كسي كه مادرش صفيه و پـدرش آن شـير   . دشو مي شمشير سفيد و درخشان وارد كارزار
او از لحاظ خويشاوندي جـزو نزديكـان   . خدا، عوام باشد شايسته است كه بزرگوار باشد

حمد و بزرگداشت . پيامبر بود و در نصرت و ياري اسالم افتخارات زياد و بزرگي داشت

                                           
 .1/56سير أعالم النبالء -1

 .57همان -2



 جنگ جمل   304
 

تر و بهتر است و رفتار و عمل شما اي فرزند  اي زبير از كردار مردان بسياري شايستهشما 
 ).استتر  صفيه هاشمي، بهتر و شايسته

 كرم و بزرگواري زبير بن عوام رضي اهللا عنه -12

هفت نفر از صحابه به زبير وصـيت كردنـد از   : از عروه بن زبير روايت است كه گفت
 اما زبير از اموال خود بـراي ورثـه آنـان خـرج    . عبدالرحمن عثمان و ابن مسعود و: جمله

Pنمود و اموالشان را حفظ مي كرد مي

)
616F

1(
P. 

او معاني واالي موجود . اين مثالي رفيع از مثالهاي واالي كرم و بزرگواري و وفا است
كند تا اين مفاهيم تا در ضميرهاي زنـده و بيـدار آشـكار و هويـدا      در درون را مجسم مي

اين ضمير زنده تمام دارايي خود را در راه سيادت ايـن مفـاهيم بـه كـار      نتيجه باشد و در
د، اما شو مي كند و سپس دچار فتور و سستي گاهي شخص يك يا دو بار نيكي مي. بگيرد

اينكه مثل چنين دالور سخاوتمندي متكفل هزينه ورثه تعدادي از صـحابه شـده و امـوال    
ا الگويي نادر و درجهاي درجات پيشرفت اخالقـي در  آنان را برايشان حفظ نمايد، در دني

Pنزد صحابه است

)
617F

2(
P. 

 شهادت رسول خدا مبني بر ورود وي به بهشت... وقت كوچ فرا رسيد -13

داليل خروج وي از جنگ و . زبير بن عوام در مرحله اول نبرد از ميدان نبرد خارج شد
 :اندخو مي دان اين شعر راوي در هنگام خروج از مي. ترك ميدان نبرد قبالً بيان شد
 نيالد يا وفيالدن ياهللا أحسن ف يأخشی عواقبها ف يترک األمور الت

خوف دارم ترك نمايم در ها  آن اينكه من به خاطر رضاي خدا اموري را كه از عاقبت(
 ).دنيا و در دين بهتر است

                                           
 .131همان -1
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 :به قولي ديگر وي اين شعر را خواند
 )P)618F1بياة من الممات قر يأن الح ينافعي ولقد علمت لو أن علم

كه زندگي و مـرگ فاصـله    -اگر علمم براي من سودمند باشد -دانم من به تحقيق مي(
 ).بسيار نزديكي با هم دارند

بعد از اينكه زبير از ميدان خارج شدعمرو بن جرموز و فضاله بن حابس و نفيع همراه 
آنان وقتي به زبير رسـيدند در  اند كه  گفته. با عدهاي از اوباش بني تميم به دنبال او رفتند

عمرو بن جرموز بـه وي رسـيد و بـه زبيـر     : اند نيز گفته. قتل زبير با هم همكاري نمودند
كه نامش عطيه  -پس خادم زبير. نزديك بيا: زبير گفت. من خواستهاي از شما دارم: گفت

او پس عمرو نزديـك  . نزديك بيا: پس زبير گفت. او با خودي سالحي داشت: گفت -بود
: پس زبير بـه وي گفـت  . آن هنگام وقت نماز بود. رفت و شروع به سخن گفتن با او كرد

پس زبير جلو رفت تـا بـا آن دو نمـاز    . وقت نماز است: عمرو هم گفت. وقت نماز است
عمـرو  : يـد گو مي قولي ديگر. بخواند اما عمرو بن جرموز ضربهاي به او زد و او را كشت

در آن هنگـام زبيـر در گرمـاي شـديد ظهـر      . ع به زبيـر رسـيد  در جايي به نام وادي السبا
اسـت و شـعر   تـر   اين قول مشهور. پس عمرو بر او هجوم برد و او را كشت. خوابيده بود

. باشـد  باشد گواه همين قول مـي  عاتكه بنت زيد بن عمرو بن نفيل كه آخرين زن زبير مي
وي قبل از . رسيد وي بيوه شداين زن قبالً همسر عمر بن خطاب بود و چون عمر به قتل 

پـس  . عمر زن عبداهللا بن ابوبكر صديق بود كه عبداهللا هم كشته شده و وي بيوه شده بـود 
 : وقتي كه زبير به قتل رسيد اين زن در رثاي وي قصيده نغزي را سرود و گفت

 کان غّر معردوم اللقاء و ين جرموز بفارس بهمة ـغدر اب
 ديئشاً رعش الجنان وال اله لوجدته ال طاا عمرو لو نبهتي

 غتدیيروح و يأمک أن ظفرت بمثله ممن بقی ممن  ثکلتک
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Pا ابن فقع العردديه عنها طرادک ثنيکم غمرة قد خاضها لم 

)
619F

1( 
Pتعمدـک عقوبة الميإن قتلت لمسلماً حلت عل يواهللا رب

)
620F

2( 
اي عمـرو  . ابن جرموز در روز كارزار از پشت به قهرمان با همت و شجاع خنجـر زد (

ي او را بـا اسـتقامت و   كرد مي بن جرموز اگر در هنگام حمله كردن و خيانت زبير را آگاه
اي عمرو مادرت داغت ببيند كه مردي همچون زبيـر را از پـا   . يافتي پايدار و قوي دل مي

او با چه جنگها و مصائبي رو به رو شده است . درآوردي كه از ياران باقي مانده پيامبر بود
سـوگند بـه پروردگـارم    . ي پليد زاده درشت خو نتوانست با او مقابله كندكه شمشير تو ا

 ).يك مسلمان را به قتل رساندهاي مجازات قتل عمد شامل شما خواهد شد حال كه
وقتي كه عمرو بن جرموز او را به قتل رساند سرش را از بدن جـدا كـرد و آن را نـزد    

پس كسب اجازه نمـود  . بدست ميآورد ميعلي برد و گمان برد كه با ارائه آن منزلت و مقا
شـنيدم كـه   : سـپس علـي گفـت   . به قاتل فرزند صفيه مژده آتش جهنم بـده : و علي گفت

Pهر پيامبري حواري دارد و حواري من زبير بن عوام است: رسول خدا فرمود

)
621F

3(
P .  وقتي كـه

 اين شمشير براي مدت زيادي غم و محنـت را از سـيماي  : علي شمشير زبير را ديد گفت
Pكرد مي رسول خدا دفع

)
622F

4(
P .اميرالمؤمنين علي ابن جرمـوز را  : در روايت ديگري آمده است

Pقاتل فرزند صفيه را به آتش جهنم مژده بدهيد: از آمدن نزد خود منع كرد و گفت

)
623F

5(
P .گفته 

: يدگو مي قولي ديگر. عمرو بن جرموز در زمان علي بن ابي طالب خودكشي كرد: دشو مي
ود و چون مصعب بن زبير امارت عراق را بدست گرفـت خـود را از   وي هم چنان زنده ب
عمرو بن جرموز اينجاست و خود را مخفي : پس به مصعب گفته شد. مصعب مخفي كرد
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به او بگوييـد از مخفـي گـاه    : اهي از او انتقام بگيري؟ مصعب گفتخو مي كرده است، آيا
گيرم، زيـرا او   بير را از او نميخود بيرون آيد، او در امان است، به خدا قسم من قصاص ز

Pاز آن است كه من او را با زبير برابر بدانمتر  حقير

)
624F

1(
P. 

از ابوهريره روايت است كـه رسـول   . بودند كه زبير شهيد خواهد شد پيامبر اعالم كرده
اي حـراء  : خدا بر روي كوه حرا بود كه كوه به حركت و لرزه افتاد و رسول خـدا فرمـود  

در . يك پيامبر يا يك صديق و يا يك شهيد كسي باالي تو قرار نـدارد  آرام باش، زيرا جز
Pآن هنگام رسول خدا و ابوبكر و عمر و عثمان و علي و طلحه و زبير بر روي آن بودند

)
625F

2(
P .

اخبـار  : در اين حديث براي رسول خدا معجزاتي وجوددارد، از جمله: يدگو مي امام نووي
ند و همـه آنـان غيـر از رسـول خـدا بـه       شـو  مي يدرسول خدا مبني بر اينكهاين افراد شه

شهادت رسيدند، زيرا عمر، عثمان، علي، طلحه و زبير مظلومانه به شهادت رسـيدند، چـه   
قتل عمر، علي و عثمان امري مشهور است و زبير هم در وادي السباع در نزديكي بصره و 

صـف جنـگ را   طلحـه نيـز   . گشت كشته شد در حالي كه جنگ را ترك كرده بود و برمي
ترك كرده بود و از مردم كناره گرفته بود كه تيري ناشـناس بـه وي اصـابت كـرد و او را     

Pكشت و ثابت شده كه هر كس مظلومانه كشته شود شهيد است

)
626F

3(
P .مـن  : يـد گو مـي  شعبي

علـي،  : گفتنـد  پانصد نفر از صحابه يا چيزي بيشتر از آن را مالقات كردم و همه آنان مـي 
زيرا آنان از جمله عشره مبشـره و  : يدگو مي ذهبي. ير در بهشت هستندعثمان، طلحه و زب

باشـند كـه    از افراد حاضر در نبرد بدر و بيعت رضوان هستند و از پيشتازان به اسـالم مـي  
. باشـند  خداي متعال اعالم نموده كه از آنان راضي است و آنان هم از خداوند خشنود مي

پـس مـا   . ر كشته شدند و شهادت روزي آنـان شـد  چهار نفكه اين  دليلبه اين  هم چنين
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چهار نفر را به قتـل رسـاندند بغـض و خشـم     كه اين  محب آنان بوده و نسبت به كساني
Pداريم

)
627F

1(
P . 

 اشتياق زبير در هنگام مرگ به اداي بدهي و دين خود  -14

زبير در روز نبرد جمل در مورد بدهي خـود  : از عبداهللا بن زبير روايت است كه گفت
اگر در مورد پرداخت مقداري از بدهي مـن نـاتوان بـودي از    : من وصيت كرد و گفتبه 

پدر جان، : چيست، پس گفتم» مواليم«دانستم منظورش از  به خدا نمي. مواليم كمك بگير
 هرگـاه در غـم پرداخـت بـدهيش گيـر     : يـد گو مي عبداهللا. اهللا: موالي شما كيست؟ گفت

 را بـه جـاي زبيـر ادا كـن و خداونـد هـم آن را ادا      اي موالي زبيـر آن  : گفتم م ميكرد مي
بدهي اي كه بر عهده زبير قرار داشت اين بود كه مردم اموال خـود را نـزد زبيـر    . كرد مي

خير، آن را نزد من به امانت نگذار، بلكه : گفت گذاشتند و زبير مي ميآوردند و به امانت مي
بين رفت من در مقابل آن ضامن باشم، گيرم تا اگر از  من آن را به عنوان قرض از شما مي

وقتي كه زبير كشته شد جز زمينهايي دينار : يدگو مي عبداهللا. ترسم از بين برود زيرا من مي
پس . پس آن زمينها را فروختم و بدهيش را با آن تصفيه كردم. از او باقي نماند درهميو 

به خدا قسم آن را ميان شما : ممن گفت. ميراثمان را ميان ما تقسيم كن: فرزندان زبير گفتند
هر كـس  : كنم تا اينكه به مدت چهار سال در موسم حج ميان مردم ندا در دهم تقسيم نمي

پس زبير هر سال در موسم حج نـدا  . طلبي نزد زبير دارد نزد ما بيايد تا طلب او را بدهيم
زبير چهار . دپس وقتي كه چهار سال سپري شد ميراث زبير را ميانشان تقسيم نمو. داد مي

جمع دارايي . زن داشت و به هر كدام از زنان وي يك ميليون و دويست هزار درهم رسيد
Pزبير پنجاه ميليون و دويست هزار درهم بود

)
628F

2(
P .د كه همـه  شو مي قول بخاري حمل بر اين

اموال وي در هنگام مرگ اين مقدار بود و شامل اضافات آن در ايـن چهـار سـال قبـل از     
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)P)629F1دوش نمي تقسيم
P . در ماترك زبير بركت زيادي افتـادP

)
630F

2(
P     و خداونـد زمينهـايش را بعـد از

مرگ او با بركت گرداند و با فروش آن بدهي خود را صاف كرد و مقدار زيادي از آن هم 
 :در اين ماجرا درسها و عبرتهايي وجود دارد. باقي ماند

 قول زبير به پسرش -الف
. دهي من ناتوان بودي از مواليم كمـك بگيـر  پسرم اگر در مورد پرداخت مقداري از ب

اين مثالي از مثالهاي يقين راسخ و ايمان قوي است كه توكل صادقانه بـر خداونـد و پنـاه    
بردن به او در برطرف كردن نيازها و از بين بردن غم و محنتهـا هـم مترتـب بـر آن شـده      

و چون در تنگنا پس مؤمن واقعي اعتقاد راسخ دارد كه همه چيز بدست خدا است . است
كند تصور وجود خدا و سلطه او  و محنتي قرار گيرد اولين چيزي كه به ذهن او خطور مي

 دهنـد  مي بر همه چيز است و مخلوقات كه در اين مشكل او جانب ديگر قضيه را تشكيل
در قبضه خداي متعال قرار دارد و قلبهايشان در دسـت خـدا اسـت و بـه هـر شـكل كـه        

برد و براي  به همين دليل قبل از هر چيز به آن پناه مي. دهد ر ماهيت ميبخواهد به آن تغيي
كند و سپس اقدام به انجام  رفع نياز و غم و محنت خود به او پناه برده و از او مسألت مي

كند كه خداوند متعال براي رسيدن به نتايج مطلوب خلق كـرده اسـت، امـا در     اسبابي مي
ر فقط يك سري اسباب هستند و فاعل و تقديرگر اصلي اموكه اين  عين حال معتقد است

گرفتـه و در  هـا   آن خداوند متعال است و او بر اين قادر است كه تأثير ايـن اسـباب را از  
Pنتيجه به نتايج مطلوب خود منجر نشوند

)
631F

3(
P. 

 آيا زبير رضي اهللا عنه از ثروتمندان بود؟ -ب
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ثروتمندان معروف و مشهور نبـود،  نص سابق بيان گر اين است كه زبير از مالداران و 
بلكه وي احساس تنگدستي داشت و اموال و ديوني كه بر ذمه داشت فكـر او را مشـغول   

ترسيد كه زمينها و امالكش كفاف اموالي را  كرده و برايش بسيار با اهميت بود و از اين مي
ر هم بـه ماننـد   هم چنين اين نص بيانگر اين است كه عبداهللا بن زبي. كه بر ذمه دارد نكند

زبير بـه  . كه بدهيهاي زبير بيشتر از داراييهاي وي باشد كرد مي پدرش اعتقاد داشت و فكر
كند كه بدهيها چيزي از داراييهايمان را براي ما باقي بگـذارد؟   آيا فكر مي: يدگو مي عبداهللا

عتقـاد  يابد و اگر چيزي غيـر از نظـر پـدرش را ا    اما عبداهللا جوابي براي سوال پدرش نمي
گفـت كـه    داد و مـي  داشت در آن وقت حساس و دشوار با اطمينان جواب پدرش را مـي 
بينـيم كـه    كند، اما مـي  پيش بيني و برداشت زبير درست نيست و اموال كفاف بدهي را مي

 عبداهللا بن زبير به صورت صريح در مورد برداشت خود در مورد كم بودن امـوال سـخن  
او گفت اگر اموال كـم بـود در مـورد جبـران آن از مـواليم       كه زبير به يد و هنگاميگو مي

مواليت چه كسي است؟ و در آن هنگام عبداهللا انتظـار  : يدگو مي كمك بگير، عبداهللا به او
هيچ . داشت كه از آن موالي مورد نظر زبير در مورد پرداخت بدهيها كمك خواهد گرفت

درش اطالع و شـناخت نداشـته اسـت،    كند كه عبداهللا از دارايي و امالك پ كسي ادعا نمي
زيرا در آن هنگام عبداهللا سي و پنج سال داشت و كسي كه در چنين سـن و سـالي باشـد    
شأن وي اين است كه دستيار و مددكار پدر خود بوده و به احوال و اموال او آگاه اسـت،  

كند  ا فكر ميآي«: اينكه زبير از عبداهللا سوال نمود. خصوصاً اينكه پسر بزرگ خانواده باشد
بر اين گواهي دارد كه عبداهللا از » كه بدهيها چيزي از داراييهايمان را براي ما باقي بگذارد؟

كند كه اداي بدهيها كـار   احوال و اموال پدرش مطلع بوده است و حتي عبداهللا تصريح مي
 اي مـوالي : گفتم م ميكرد مي هرگاه در غم پرداخت بدهيش گير: يدگو مي آساني نيست و

Pكرد مي زبير آن را به جاي زبير ادا كن و خداوند هم آن را ادا

)
632F

1(
P.  از جمله چيزهاي ديگري
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كه بر اين گواهي دارند كه زبير در شمار ثروتمندان و افراد متمول نبوده و انتظار و توقـع  
پسـر   -او در مورد تناسب اموال وي با بدهيها بجا بوده است اين است كه حكيم بن حزام

كـنم بتوانيـد    فكر نمـي : گفت رسيد به وي مي وقتي كه به عبداهللا بن زبير مي -عموي زبير
Pرا پرداخت كنيد از من كمـك بگيريـد  ها  آن اين بدهيها را پرداخت كنيد، اگر نتوانستيد

)
633F

1(
P .

زيرا چهارصد هزار  -آيد دليل چهارم اين است كه عبداهللا بن جعفر نزد عبداهللا بن زبير مي
عبداهللا  .گيرم اگر بخواهيد آن را از شما نمي: يدگو مي و به او -اشتدرهم نزد زبير طلب د

اهيد قـرض مـرا بـه    خو مي اگر: عبداهللا بن جعفر گفت. خير: بن زبير در جواب وي گفت
)634F2( P)و اگر دست آخر چيزي باقي ماند با آن قرض مرا ادا كنيد(آخر بيندازيد 

P. 
كه داراييهاي زبير كفاف بدهي او را اين شهادت دو نفر از بزرگان صحابه بر اين است 

هم چنـين ايـن دو نفـر از كسـاني     . كه او به كمك نياز دارد كنند مي كند و چنين فكر نمي
شناختند و به احوال و وضـعيت او آگـاه بودنـد،     بودند كه با زبير رابطه داشتند و او را مي

جعفر پسر خالـه او   چه يكي از آنان حكيم بن حزام پسر عموي زبير و ديگري عبداهللا بن
بود، زيرا مادر زبير، صفيه دختر عبدالمطلب و عمه رسول خدا بود و عبداهللا با زبيـر بـده   

وجود ندارد بيانگر اين ها  آن اين چهار دليل كه شكي در. بستان و سر و سرّ زيادي داشت
Pامر هستند كه زبير فردي ثروتمند نبود

)
635F

3(
P .يازي زبير اما با اين وجود در مورد ثروت و بي ن

در برخي از منابع آمـده اسـت كـه    . و بردگان و اسبهاي او سخنان زيادي شائع شده است
 دادند، اما حتي يك درهـم از  وي هزار برده داشت و اين بردگان هر روز به وي خراج مي

Pداد را صـدقه مـي  ها  آن ، بلكه وي همهشد نمي هم وارد خانه زبيرها  آن

)
636F

4(
P .   امـا مستشـرق

زبير ده هزار بـرده داشـته و   : يدگو مي ورانت، هزار را ده هزار بيان داشته ومشهور، ويل د
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Pهزار اسب نيز به آن افزوده است

)
637F

1(
P      و بالطبع اين مستشرق باهوش ايـن خبـر را كـه زبيـر

Pداده است حذف كرده است خراج بردگان خود را صدقه مي

)
638F

2(
P .خبـر  كه اين  اما بايد گفت

وقتي كه زبير كشته شد جـز  : ارد، زيرا در آن آمده استدر مقابل خبر بخاري ايستادگي ند
در غابـه در اطـراف   هـا   آن يكـي از  چند قطعه زمين كه: نداشت اين موارد دينار و درهمي

مدينه بود، يازده خانه در مدينه، دو خانه در بصره، يك خانـه در كوفـه و يـك خانـه در     
Pمصر

)
639F

3(
P. داراييهاي زبير را بيان كرده اين روايت واضح و روشن است زيرا به شيوه حصر ،

كند كه عبداهللا در مورد بـدهيها و نحـوه اداي آن    است و اين موارد را در اين مقام بيان مي
 داشـت، در ايـن روايـت ذكـر     دچار غم و محنت و تنگنا بود، پس اگر زبير هزار برده مي

ـ  ارزش و قيمتي ميها  آن و بهاي شد مي رين تخمـين دو  داشت، زيرا آيا هزار برده در كمت
)P)640F4!هزار درهم ارزش ندارد؟

P       و در ايـن صـورت ارزش بردههـا غالـب بـدهي زبيـر را ادا 
اين به فرض اين است كه بردگان زبير را هزار نفـر بـدانيم، امـا اگـر سـخن       البته. كرد مي

موهوم ويل دورانت را بپذيريم كه وي ده هزار برده داشته است، معناي آن ابطال روايـت  
 -هر قدر هم ارزان باشد -باشد، زيرا بهاي ده هزار برده و هزار اسب ساس ميبخاري از ا

و ديگـر   كـرد  مـي  كند و ورثه او را غرق ثروت زيادي براي اداي بدهيهاي وي كفايت مي
دل مشغولي من بدهيهايم است ترين  بزرگ: نداشت كه به پسرش بگويدبه اين  زبير نيازي

كنـي كـه بـدهي مـن چيـزي از امـوالم بـاقي         يا فكر ميآ: و ديگر از عبداهللا سوال نميكرد
اگر در مورد پرداخت مقداري از بـدهي  : بگذارد؟ و ديگر نيازي نبود كه به او وصيت كند

Pمن ناتوان بودي از مواليم كمك بگير

)
641F

5(
P. 
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سخن در مورد سيره زبير و طلحه و عمرو بن عاص و ابوموسي اشعري وام المـؤمنين  
ب تطابق دارد، از اين حيث كه سخن در مورد سيره اميرالمـؤمنين  عائشه با اهداف اين كتا

باشد و اين شخصيتها در بحث از عصر اميرالمـؤمنين   علي بن أبي طالب و عصر ايشان مي
همچنين چيزهايي كه در كتب تـاريخ و ادب در  . علي، از نقش محوري برخوردار هستند

پـس  . دشـو  مي هاي داخلي مطرح ه مكدر ساختن اين افراد بيان شده است در بحث از فتن
بيان سيره و اخالق و صفات آنان بر ما واجب است تا خواننده حقيقت اين شخصـيتها را  

هاي جعلي اي كه مورخان شيعي و رافضي  بشناسد و تحت تأثير روايات ضعيف و داستان
 .شخصيتهاي بزرگ را مكـدر گردانـده اسـت، قـرار نگيرنـد     به اين  نوشتهاند و نگاه مردم

بنابراين سخن در مورد سيره زبير يا ديگر بزرگان صحابه كه در حـوادث و وقـائع زمـان    
از خالل بررسـي  ها  آن اند با اهداف مؤلف كه قصد رساندن اميرالمؤمنين علي نقش داشته 

 .دوران خلفاي راشدين به خواننده را دارد، هماهنگ است
 





 
 

 :دوازدهم
 و شهادت وي  بن عبيداهللا طلحةسيره 

 ةي ابومحمد طلحه بن عبداهللا بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تـيم بـن مـر   و

Pاست ن كعب بن لؤي بن غالب قريشي تيميب

)
642F

1(
P .بن كعب به رسول خـدا   ةجد وي در مر

رسـد و تعـداد پـدران مـابين آنـان       رسد و در تيم بن مره جد وي به ابوبكر صديق مي مي

Pباشد مساوي مي

)
643F

2(
P . زني از اهـالي يمـن و خـواهر عـالء بـن       مي بنت حضر صعبةمادرش

Pاست حضرمي

)
644F

3(
P . مادر طلحه اسالم آورد و از اصحاب رسول خدا شد و به شرف هجرت

Pدست يافت

)
645F

4(
P .      طلحه يكي از عشره مبشره و يكي از هشت نفـري اسـت كـه پيشـتاز بـه

باشد كه به وسيله ابـوبكر صـديق مسـلمان شـدند و      اسالم شدند و يكي از پنج نفري مي
Pكي از اعضاي شش نفره شوراي خالفت استي

)
646F

5(
P. 

 مسلمان شدن، ابتال و هجرت طلحه -1

در انجا راهبي بود كه در صـومعهاش  . به بازار بصري رفتم: يدگو مي طلحه بن عبيداهللا
: از حاضران اينجا بپرسيد كه كسي از اهالي حرم اينجا حضور دارد؟ طلحه گفت: گفت مي

أحمـد  : آيا أحمد ظهور كرده است؟ گفتم: راهب گفت پس آن. آري، من اهل حرم هستم
اين ماهي است كه او در آن ظهور . أحمد بن عبداهللا بن عبدالمطلب: كيست؟ راهب گفت

او از حرم مبعوث شده و به سرزميني . او آخرين پيامبر است). دشو مي يا مبعوث(كند  مي
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خـاكي شـور مهـاجرت    داراي نخل و سرزميني با سنگهاي سياه و سـوراخ سـوراخ و بـا    
آنچه كه او گفت در قلبم نشست و : يدگو مي طلحه. پس حتماً تو سوي او بشتاب. كند مي

آري، : آيا واقعهاي روي داده است؟ گفتند: من فوراً از آنجا رفتم و به مكه برگشتم و گفتم
 هطلحـ . محمد بن عبداهللا أمين خود را پيامبر خوانده و ابن أبي قحافه تابع او شـده اسـت  

پس نـزد او  . آري: آيا از اين مرد تبعيت كردهاي؟ گفت: نزد ابوبكر رفتم و گفتم: يدگو مي
طلحـه سـخن آن   . كنـد  برو و از او تبعيت كن، زيرا او مردم را به حق و خير دعـوت مـي  

پس ابوبكر و طلحه به اتفاق خارج شـدند و نـزد رسـول خـدا     . راهب را به ابوبكر گفت
و سخن آن راهب را به سمع رسول خدا رساند و رسول خـدا   رفتند و طلحه اسالم آورد

وقتي كه ابوبكر و طلحه بن عبيداهللا اسالم آوردند نوفل بـن  . از اين موضوع خوشحال شد

آن دو را گرفت و با طنابي محكم بست و بني تـيم از آن دو طرفـداري    يةخويلد بن عدو
» قـرينين «بـوبكر و طلحـه را   او بـه همـين دليـل     شد مي نوفل شير قريش ناميده. نكردند
Pاند ناميده

)
647F

1(
P. 

طلحه به خاطر ايمان خود از جانب مشركان و حتي از جانب اقوام بسيار نزديك خود 
آزار زيادي را متحمل شد، اما وي هم چنان ايـن آزار و اذيتهـا را تحمـل كـرد تـا اينكـه       

در راه طلحـه   وقتي كه رسول خدا در راه هجرت به مدينه بـود، . خداوند اذن هجرت داد
لباسـي بـه    گشت بهايشان رسيد و از لباسهاي شـامي  كه همراه با يك كاروان از شام بازمي

سپس . رسول خدا و ابوبكر داد و سپس طلحه به مكه رفت تا از تجارت خود فارغ گشت
Pپس طلحه از اولين گروه مهاجران اسـت . طلحه خانواده ابوبكر را با خود به مدينه برد

)
648F

2(
P .

طلحه به مدينه رفت رسـول خـدا ميـان او و ابوايـوب انصـاري پيمـان بـرادري        وقتي كه 
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Pبست

)
649F

1(
P .    بنا به قولي ديگر به هنگام بستن پيمان برادري ميان مهـاجر و انصـار، ميـان او و

Pكعب بن مالك انصاري پيمان برادري بست

)
650F

2(
P. 

 در غزوه بدر -2

سب خبـر نمايـد در آن   طلحه بن عبيداهللا مكلف شده بود تا در مورد كاروان قريش ك
پيـامبر  . موقعي كه رسول خدا منتظر رسيدن كاروان مشركان از شام به نـزد قريشـيان بـود   

آن دو رفتنـد و بـه حـوراء    . طلحه و سعيد بن زيد را فرستاد تا براي ايشان خبـر بياورنـد  
 .رسيدند و همچنان در آنجا اقامت كردند تا اينكه كاروان عبور كرد و به ساحل دريا رفت

وقتي كه آنان به مدينه رسيدند رسول خدا . بعد از اين آن دو اخبار را به مدينه برگرداندند
پس آنان شتافتند تا به سپاه ملحق شوند، آن دو به نبرد . مسلمانان را به غزاي بدر برده بود

به مانند جنگجويان و اجري به مانند مجاهدان را بـراي آنـان    رسيدند و رسول خدا سهمي
Pكردتعيين 

)
651F

3(
P. 

 در غزوه أحد، بهشت بر طلحه واجب شد -3

در روز جنگ أحد وقتي كـه مسـلمانان عقـب نشـيني     : از جابر روايت است كه گفت
مشـركان بهايشـان   . كردند رسول خدا در گوشهاي همراه با دوازده نفر از جمله طلحه بود

پيامبر . من: رود؟ طلحه گفت چه كسي به مصاف اين مردم مي: رسيدند، پس پيامبر فرمود
من بروم؟ پس او رفـت و جنگيـد و بـه    : پس مردي از انصار گفت. فعالً صبر كن: فرمود

چـه  : آينـد، پـس فرمـود    سپس رسول خدا نگاه كرد و ديد كه مشركان مي. شهادت رسيد
پس مردي . فعالً صبر كن: پيامبر فرمود. من: رود؟ طلحه گفت كسي به مصاف اين قوم مي
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پس وضعيت بـه  . پس او جنگيد و به قتل رسيد. تو برو: پيامبر فرمود. من: از انصار گفت
پـس پيـامبر   . همين شكل ادامهيافت تا اينكه فقط طلحه در كنار رسـول خـدا بـاقي مانـد    

انـدازه آن   پـس طلحـه بـه   . من: رود؟ طلحه گفت چه كسي به مصاف اين مردم مي: فرمود
اگـر  : پس رسـول خـدا فرمـود   . آخ: يازده نفر جنگيد تا اينكه انگشتانش قطع شد و گفت

. بردنـد  نـد تـو را بـاال مـي    كرد مي مالئك در حالي كه مردم به تو نگاه» بسم اهللا«گفتي  مي
Pسپس خداوند مشركان را دفع كرد

)
652F

1(
P .بسـم  «گفتـي   اگر مـي : امام احمد روايت كرده است

Pشد مي بنا اي ديدي كه در بهشت براي تو خانه در حالي كه در دنيا زنده هستي مي» اهللا

)
653F

2(
P .

طلحه را ديدم كه دستش به خاطر اينكه با آن در : از قيس بن حازم روايت است كه گفت
Pنبرد أحد از رسول خدا محافظت كرده بود شل شده است

)
654F

3(
P . 35يا  39طلحه در اين نبرد 

Pزخم برداشت و و انگشت سبابه و انگشت كناري آن وي شل شد

)
655F

4(
P .   ابـوداود طيالسـي از

آن روز، : گفـت  افتـاد مـي   وقتي كه ابوبكر بهياد نبرد أحد مي: كرده كه گفت عائشه روايت
Pكامالً از آن طلحه بود

)
656F

5(
P .پـدر  : از عائشه وام اسحاق دختران طلحه روايت است كه گفتند

بود كـه بـر سـرش     زخميها  آن ما در روز نبرد أحد بيست و چهار زخم برداشت يكي از
شد و انگشتانش شل شد، اما سـائر زخمهـا بـر     وارد شد و چهار گوش بود و رگش قطع

وي در اثر اين زخمها حالت بيهوشي پيدا كرد امـا رسـول خـدا را بـه     . بدنش وارد گشت
و بـا آن   كـرد  مـي  رسيد از پيامبر دفـاع  عقب برگرداند و هرگاهيكي از مشركان به وي مي

Pجنگيد تا اينكه پيامبر را به كناره دره تكيه داد مشركان مي

)
657F

6(
P .همين دليل رسول خدا در  به

                                           
 .حديث در همه طرق روايت خود حسن است. 2171الصحيحة، شمارهالسلسلة  -1

 .سند آن صحيح است. 1294فضائل الصحابة، شماره -2

 .4063فتح الباري، شماره -3

 .1/264؛ أصحاب الرسول7/361همان -4

 .7/361فتح الباري -5

 .1/32سير أعالم النبالء -6
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به خاطر اين كاري كه طلحه بـراي رسـول خـدا كـرد بهشـت بـراي او       : مورد وي فرمود
Pواجب شد

)
658F

1(
P . 

 رود شهيدي كه بر روي زمين راه مي -4

از ابوهريره روايت است كه رسول خدا بر روي كوه حرا بود كه كوه به حركت و لرزه 
ش، زيرا جز يك پيامبر يا يك صديق و يا يـك  اي حراء آرام با: افتاد و رسول خدا فرمود

در آن هنگام رسول خـدا، ابـوبكر، عمـر، عثمـان، علـي،      . شهيد كسي باالي تو قرار ندارد
Pطلحه، زبير و سعد بن أبي وقاص بر روي آن بودند

)
659F

2(
P .  وقتي كه طلحه از پيامبر شنيد كـه

گشـت و بـه    ن مـي شهيد خواهد شد همواره در جاهايي كه مظنه شهادت بود بـه دنبـال آ  
Pهمين دليل در همه غزوات جز غزوه بدر حضور يافت

)
660F

3(
P .  علت عدم حضور وي در نبـرد

رسـول خـدا در مـورد    . بدر مأموريتي بود كه رسول خدا به وي واگذار نمود و بيان شـد 
رود بـه   هر كس دوست دارد شهيدي را نگاه كند كه بر روي زمـين راه مـي  : طلحه فرمود

Pاه كندطلحه بن عبيداهللا نگ

)
661F

4(
P. 

 برخي از مؤمنان به وعده خود با خدا وفا كردند -5

از موسي و عيسي فرزندان طلحه از پدرشان روايت است كه اصحاب رسول خـدا بـه   
برخي (» من قضي نحبه«فردي بدوي و جاهل گفتند كه از رسول خدا سوال كند منظور از 

 :كه در آيه -)اند و شربت شهادت سركشيده(اند  پيمان خود را بسر برده

                                           
 .2540صحيح الجامع، الباني، شماره -1

 .2417مارهصحيح مسلم، ش -2

 .1/260أصحاب الرسول -3

 .صحيح دانسته است 5962الباني آن را در صحيح الجامع شماره. به روايت ترمذي و حاكم -4
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﴿                               

      ﴾ ]23: األحزاب[  

. انـد  ا او بسـته در پيماني كه باند  در ميان مؤمنان مرداني هستند كه با خدا راست بوده «
و برخي نيز در انتظارند  )اند و شربت شهادت سركشيده(اند  برخي پيمان خود را بسر برده

آنان هيچ گونـه  . »ا به جان آفرين تسليم خواهند كردگردد و جان ر تا كي توفيق رفيق مي(
 باشد، زيـرا ايـن   آمده است چه كساني مي -تغيير و تبديلي در عهد و پيمان خود ندده اند

كه براي رسول خدا قائل بودنـد جـرأت پرسـيدن ايـن      صحابه به خاطر احترام و تعظيمي
پس آن فرد بدوي در اين مورد از رسـول خـدا سـؤال كـرد و     . سوال را از ايشان نداشتند

سپس آن فرد از ايشان سوال كرد و رسول خدا جواب او . رسول خدا از او روي برگرداند
كه لباسي سبز بر تن داشتم بر در مسجد رسيدم و چـون   -يعني طلحه -سپس من. را نداد

سوال داشت كجاسـت؟ آن  » من قضي نحبه«كسي كه در مورد : رسول خدا مرا ديد فرمود
ايـن از جملـه كسـاني اسـت كـه      : پيامبر فرمود. اي رسول خدا من بودم: فرد بدوي گفت

)662F1(P)اند و شربت شهادت سركشيده(اند  پيمان خود را بسر برده
P . 

 دفاع طلحه از برادرانش و حسن ظن وي نسبت به آنان -6

كني  فكر مي: مردي نزد طلحه آمد و گفت: از مالك بن أبي عامر روايت است كه گفت
در مورد احاديث رسول خدا داناتر از شما باشـد؟ او از رسـول    -ابوهريره -اين فرد يمني

او از رسول خدا چيزهـايي  اينكه : طلحه گفت. شنويم شنود كه ما نمي خدا چيزهايي را مي
را شنيده باشد كه ما نشنيده باشيم من در آن شكي ندارم، زيرا ما خانه و دارايي داشـتيم و  

رفتيم، اما مسكين بـود و دارايـي نداشـت و بـر در خانـه       صبح و شب نزد رسول خدا مي
 پس شك ندارم كه او از رسول خدا چيزهايي را شنيده كه مـا . كرد مي رسول خدا زندگي

                                           
 .سند آن حسن است. 3742ترمذي، شماره -1
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يابي كه چيزي را به دروغ به رسول  آيا كسي را كه خيري در او سراغ برود مي. نشنيدهايم
Pخدا نسبت بدهد؟

)
663F

1( 
 .در اين ماجرا درسهاي مفيدي در دفاع از علما و فقهاي صالح وجود دارد

 انفاق طلحه در راه خدا -7

ام كـه   يدهمن همراه طلحه بودم و كسي را ند: از قبيصه بن جابر روايت است كه گفت
Pبيشتر از وي بدون اينكه از وي درخواست بشود اموال زيادي را ببخشـد 

)
664F

2(
P .  از موسـي از

پدرش طلحه روايت است كه مالي به مقدار هفتصد هزار درهم از حضـرموت بـه دسـت    
 فـردي كـه  : پـس گفـت  . انست بخوابدتو نمي اما آن شب وي بي قرار بود و. طلحه رسيد

د به پروردگار خود داشته باشد؟ زن توان مي انه دارد چه ظنيابد و چنين مالي در خخو مي
 -و قصاع -جام -وقتي كه صبح شد جفان! تو كجا و برخي از دوستانت كجا: طلحه گفت
تو زنـي موفـق و دختـر    : پس طلحه به زنش گفت. بياور و آن را تقسيم كن -كاسه بزرگ

پس چون صـبح فـرا رسـيد     .كلثوم دختر ابوبكر صديق بودام  زن وي. مردي موفق هستي
جفاني را خواست و آن اموال را ميان مهاجر و انصار تقسيم كرد و مقدار يك جام را هـم  

اي ابو محمد، آيا مـا از ايـن مـال نصـيبي     : پس زن طلحه به وي گفت. براي علي فرستاد
 زن طلحـه . اي؟ آنچـه بـاقي مانـده بـراي تـو      پس تا حاال كجا بوده: نداريم؟ طلحه گفت

Pاي باقي مانده بود كه در آن قريب هزار درهم قرار داشت تنها كيسه: يدگو مي

)
665F

3(
P . 

روزي نزد طلحه رفـتم  : روايت است كه گفت -زن طلحه -يةاز سعدي بنت عوف مر
شما را چه شده است؟ شايد چيزي از : پس به وي گفتم. اما ديدم كه خيلي سرحال نيست

خيـر، بـه خـدا قسـم تـو      : لحه گفـت زنت ديدهاي و موجب ناراحتي شما شده است؟ ط

                                           
 .سند آن حسن است. 1/37سير أعالم النبالء -1

 .1/30؛ سير أعالم النبالء1/88الحلية -2

 .31-1/30سير أعالم النبالء -3
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. يك مسلمان دارد، مالي دارم كه موجب غمگيني مـن شـده اسـت    بهترين زني هستي كه
اي غالم قومم را : طلحه گفت. كند؟ آن را به قومت بده چه چيزي تو را غمگين مي: گفتم

ل مـن از خزانـه دار سـوا   : يدگو مي سعدي. فراخوان و اين مال را در ميان آنان تقسيم كن
Pچهارصد هزار درهم: كردم كه چقدر به آنان داده است و وي گفت

)
666F

1(
P. 

از حسن بصري روايت است كه طلحه بن عبيد اهللا زميني متعلق به خود را به هفتصـد  
هزار درهم فروخت، اما شب از خوف آن مال مضطرب بود و چون صبح كرد آن را ميـان  

Pمردم تقسيم كرد

)
667F

2(
P. 

فردي بدوي نزد طلحه آمد تا از او كمك مالي : گفتاز علي بن زيد روايت است كه 
اين خويشاونديي : پس طلحه گفت. مسألت كند و خود را خويشاوند طلحه معرفي نمود

من زميني دارم . است كه قبل از تو كسي به وسيله آن از من چيزي را مسألت نكرده است
باشد و اگر خواستي آن  اين زمين مال تو. كه عثمان آن را به سيصد هزار درهم به من داد

 آري من بهاي آن را: فرد بدوي گفت. پردازم دهم و پول آن را به تو مي را به عثمان مي
بود طلحه  هر كس از بني تيم نيازمند و عيالوار مي. پس طلحه آن را به وي داد. اهمخو مي

م ا وي هر سال ده هزار درهم براي. نمود و قرضش را پرداخت مي كرد مي به او كمك

Pفرستاد المؤمنين عائشه مي

)
668F

3(
P . الجود بود طلحةالفياض و  طلحةالخير و  طلحةويP

)
669F

4(
P . به

حاكم از . خاطر عطاها و بخششهاي زياد طلحه در امور خير، رسول خدا او را فياض ناميد
Pموسي بن طلحه روايت كرده كه طلحه در روز نبرد ذي قرد

)
670F

5(
P  شتراني را قرباني نمود و

                                           
 .طبراني آن را روايت كرده و راويان آن ثقه هستند: يدگو مي هيثمي. 9/148مجمع الزوائد -1

 .1/32سير أعالم النبالء -2

 .31همان -3

 .527تاريخ اإلسالم، عهد الخلفاء الراشدين، ص -4

 .4/37النهاية. آبي در فاصله دو شبانه روزي مدينه كه مابين مدينه و خيبر قرار دارد -5
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. »اضيا طلحة الفي«: پس رسول خدا فرمود. ه آنان غذا و نوشيدني دادچاهي حفر كرد و ب
Pبه همين دليل او طلحه الفياض ناميده شد

)
671F

1(
P. 

 از سخنان زيباي طلحه رضي اهللا عنه -8

Pكمترين عيب مرد اين است كه در خانه بنشيند

)
672F

2(
P. 

Pكند كند و نيكي به خادم دشمنان را خاموش مي لباس نعمت را آشكار مي

)
673F

3(
P. 

حه آراء ثاقب و صحيحي در ميان مردم دارد، او در مورد صله رحم با افـراد بخيـل   طل
Pداد مشورت نميكرد و در مورد امور جنگي با افراد ترسو مشورت انجام نمي

)
674F

4(
P. 

 شهادت طلحه بن عبيداهللا رضي اهللا عنه -9

وقتي كه طلحه در نبرد جمل حضور يافت و علي بـا وي ديـدار كـرد و او را موعظـه     
ود، وي بهيكي از صفهاي عقب رفت كه ناگاه تيري ناشناس به ران و به قولي به گردن نم

وي اصابت كرد و باالي زانوي وي را به پهلوي اسب دوخت و نزديك بـود كـه او را از   
. اي بندگان خدا سوي من آئيـد : گفت در آن هنگام طلحه مي. باالي اسب بر زمين بيندازد

يد و او را بر ترك خود سوار نمود و به بصره بـرد و طلحـه   يكي از موالي طلحه به او رس
كـه   او در ميدان نبرد از دنيا رفت و علي هنگامي: اند گفته. اي در آنجا وفات يافت در خانه

گشت او را ديد و شروع به پـاك كـردن خـاك از     در ميدان نبرد در ميان كشته شدگان مي
Pسيمايش كرد

)
675F

5(
P من بسيار گران است كه تو را در حالي اي ابومحمد، براي : و سپس گفت

                                           
 .7/258لبداية و النهايةا -1

منظـور  . 11/203سند حديث صحيح است، اما آن را تخريج نكرده است؛ مختصر تاريخ دمشق. 3/374المستدرك -2

 .زبير اين است كه در كنجي نشستن و عدم اهتمام بهيك كار، بهتر از وارد شدن در امور بي معنا و بي فائده است

 .237فرسان من عصر النبوة، ص -3

 .همان -4

 .7/258البداية و النهاية -5
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زنـد بـه    از غم واندوهي كه در درون من موج مـي : سپس گفت. اي ببينم كه بر زمين افتاده
اي كاش من بيست سال قبـل از  : سپس بر او رحمت فرستاد و گفت. برم خدا شكايت مي

Pاين مرده بودم

)
676F

1(
P. 

الرحمن بـن عـوف   شكي نيست كه طلحه از اهل بهشت اسـت، زيـرا ترمـذي از عبـد    
ابوبكر، عمر، عثمان، علي، طلحـه، سـعد،   : رسول خدا فرمود: روايت كرده است كه گفت

 بعـد از ايـن ترمـذي   . سعيد، ابوعبيده، زبير و عبدالرحمن بـن عـوف در بهشـت هسـتند    
مثل اين حديث از عبدالرحمن بن حميداز پدرش از سـعيد بـن زيـد از رسـول     : يدگو مي

Pخدا روايت شده است

)
677F

2(
P. 

در اين حديث منقبتي براي طلحه وجود دارد، زيرا رسول خدا در مـورد وي شـهادت   
اين شهادتي بزرگ است كـه متضـمن خبـر در مـورد سـعادت      . داده كه اهل بهشت است

Pطلحه و خوشبختي در دنيا و آخرت است

)
678F

3(
P. 

 حفظ جسد طلحه بعد از مرگش -10

ار داد، زيرا وقتي كه بعـد  خداي متعال جسد طلحه را بعد از مرگش مورد محافظت قر
از گذشت سي سال قبر طلحه را باز كردند و جسد او را به مكاني ديگـر منتقـل سـاختند    

هـاي   ديدند كه جسد وي تغيير نكرده و فقط چند تـار مـوي ريشـش در يكـي از گوشـه     
مـردي نـزد عائشـه    : از مثني بن سعيد روايت است كـه گفـت  . صورتش تغيير كرده است

به عائشه بگو محـل  : من طلحه را در خواب ديدم و به من گفت: و گفتدختر طلحه آمد 
پس عائشه همراه با خادمان خود . دهد قبر مرا تغيير دهد، زيرا رطوبت يا آب، مرا آزار مي

جز چند : يدگو مي راوي. رفت و بر روي قبر او بنايي ساخت و محل قبر او را تغيير دادند

                                           
 .528تاريخ اإلسالم، عهد الخلفاء الراشدين، ص -1

 .حديث حسن است. 4649؛ ابوداود، شماره3757ترمذي، شماره -2

 .1/293عقيدة أهل السنة -3



 325 رويدادهاي پيش از جنگ جمل
 

چيزي از جسد او تغيير نيافتـه بـود،    -يا سر او -لحههاي ريش ط تار مو از يكي از گوشه
Pاين در حالي است كه از وفات او سي و چند سال گذشته بود

)
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P . خداوند از طلحه و سائر

 .صحابه راضي و خشنود باد

 دعاي سعد بن أبي وقاص عليه كساني كه به عثمان، علي، طلحه و زبير ناسزا -11
 يندگو مي

. گفت ت كه مردي به طلحه، زبير، عثمان و علي ناسزا مياز سعيد بن مسيب روايت اس
بـه بـرادران مـن ناسـزا مگـو، امـا آن مـرد        : پس سعد او را از اين كار نهي كـرد و گفـت  

پروردگار اگر قـول  : پس سعد برخاست و دو ركعت نماز خواند و سپس گفت. نپذيرفت
ن بـده و آن را مايـه   اي به من نشا او مورد خشم و غضب توست در مورد آن امروز نشانه

پس آن مرد خارج شد و در اين هنگام شتري بزرگ رم كرده بود و از ميان . عبرت گردان
بر روي سنگ فرش محـل عبـور وي   . رفتند زد و مردم از جلوي او كنار مي مردم عبور مي

آن شتر به او برخورد كرد و او را ميان سينه خود و سنگفرش خيابان قرار داد و بر زمـين  
رفتنـد و   من ديدم كه مردم به دنبـال سـعد مـي   : يدگو مي سعيد بن مسيب. يد و كشتكوب
Pاي ابواسحاق بر تو گوارا باد، دعاي تو مستجاب شد: گفتند مي

)
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