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  247  ....................  معامالت و عبادات نهيزم در سانعثم اجتهادات و اقدامات: دوم

  247  داد رييتغ ركعت چهار به ركعت دو از را عرفات و يمن نماز سعثمان -1

  251  .............................................................  جمعه روز در دوم اذان افزودن -2

  252  ..............................................  نمود يم غسل روز هر سعفان بن عثمان -3

  253  .................................................................................  تالوت يها سجده -4

  253  ..........................................................  مصر سواحل در جمعه نماز اقامه -5

  253  ........................................................  خطبه ياثنا در سعثمان استراحت -6

  254  .....................................................................  ركوع از شيپ قنوت گفتن -7

  254  ..................................................................  حج احكام به مردم نيداناتر -8

  254  ....................  قاتيم به دنيرس از شيپ احرام بستن از مردم نمودن ينه -9

  254  ...............................  باشد يم عده دوران در كه يزن عمره و تمّتع حج -10

  255  ..............................................................  الحج متعه از مردم كردن ينه -11

  256  ..........................................................................  شكار گوشت خوردن -12

  256  .........................................  شاونديخو همسر دو انيم جمع از اجتناب -13

  256  ...............................................................................  دادن ريش مورد در -14

  257  ..........................................................  خود شوهر از زن خلع مورد در -15
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  257  ..............................  است واجب شوهر، مرگ از پس زن شدن عزادار -16

  258  ............................................................................  كن ازدواج رغبت با -17

  258  ..................................................................................  مست مرد طالق -18

  259  ..........................................................................  فرزند به پدر بخشش -19

  259  ........................................  ودخ ثروت و مال از هيسف فرد ارياخت سلب -20

  260  ................................  خود ثروت و مال از ورشكسته فرد ارياخت سلب -21

  260  .....................................................................................  احتكار ميتحر -22

  261  .................................................................................  صاحب يب شتران -23

  263  .....................  است مرگ بستر در كه يشوهر از مطلقه زن بردن ارث -24

  263  .........................  است عده راندو در هنوز كه يا مطّلقه زن بردن ارث -25

  264  ..............................................................................  »ليحم« بردن ارث -26

  267  ................................................  سعّفان بن عثمان عهد فتوحات :ارمچه فصل

  269  ............................................................................................................  مقدمه

  271  .............................  ماوراءالنهر و رانيا فالت در سعثمان فتوحات :اول گفتار

  271  ........................................   ه 24سال در جانيآذربا در انيكوف فتوحات: نخست

  272  ............................................  روم انيسپاه شكست در انيكوف بودن ميسه: دوم

  273  ...........................................   ه 30طبرستان در عاص بن ديسع يها جنگ: سوم

  275  ......................................................  خراسان به رانيا پادشاه زگردي فرار: چهارم

  275  ...........................................................................   ه 31سال به زگردي قتل: پنجم

  277  ......................................  كنند يم عزا اعالم زگردي مرگ از بعد انيحيمس: ششم

  278  ....................................................   ه 31سال در عامر بن عبداهللا فتوحات: هفتم

  279  ......................................................   ه 32سال در »بلنجر« و »الباب« نبرد: هشتم

  280  .............................................................................  هيمعاو بن ديزي مرگ -1

  280  .................................................  !باستيز چه ديسف لباس بر خون رنگ -2
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  280  ................................................!باستيز قدر چه لباس بر خون ي شعله -3

  281  ....................................................................رنديم يم شما مانند زين آنان -4

  281  ..........................................................................ديباش صبور! سلمان آل -5

  282  ...........................  آمد شيپ شام و كوفه انيسپاه انيم كه ياختالفات نياول: نهم

  283  ..............................  هجرت از بعد دوم و يس سال در عامر ابن فتوحات: دهم

 و طالقان جوزجان، طغارستان، مردم و سيق بن احنف سپاه انيم جنگ: ازدهمي
  285  ..............................................................................................................  ابيفار

  287  ......................................................  بلخ مردم با سيق بن احنف صلح: دوازدهم

 مكه به و بندميم را حج احرام جا نيهم از فتوحات نيا شكرانه به: زدهميس
  288  ..............................................................................................................  روم يم

  288  ..............................................................  خراسان در »قارن« شكست: چهاردهم

  290  ....................  شرق يهانيسرزم فتح در سعثمان فرماندهان جمله از: پانزدهم

  290  ............................................................................................  سيق بن احنف

  303  ................................................................................  شام فتوحات :دوم گفتار

  303  ...................................................................  مسلمه بن بيحب فتوحات: نخست

  304  ................  نمود صادر را ييايدر ردنب فرمان كه بود يفرد نياول سعثمان: دوم

  305  ..............................................................................................  قبرص نبرد: سوم

  308  ...............................................................  كنند يم مصالحه قبرص مردم: چهارم

  309  ................  شام ييايدر ناوگان ي فرمانده عنوان به سيق بن عبداهللا نييتع: پنجم

  312  ........................................................  كنند يم مانيپ نقض قبرص مردمان: ششم

 خداوند نزد آنان مجازات و عقاب كنند انيطغ �خداوند بر مردمان اگر: مهفت
  313  ..................................................................................................  است آسان چه

  314  ................................  كند يم ميتقس را قبرص ميغنا سصامت بن عباده: هشتم

  317  ........................................................  قايآفر و مصر جبهه فتوحات :سوم گفتار
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  317  .........................................................  هياسكندر در انيشورش سركوب: نخست

  321  ..............................................................................  »نوبه« نيسرزم تصرف: دوم

  322  ................................................................................................  قايآفر فتح: سوم

  326  .......................................  قايآفر فتح در سريزب بن عبداهللا يها رشادت: چهارم

  331  ...............................................................................  »يالصوار ذات« دنبر: پنجم

  332  ..........................................................................  داد؟ يرو كجا در نبرد نيا

  334  ................................................................................  جنگ نيا مهم حوادث

  336  .............................................................................  يالصوار ذات نبرد جينتا

  338  ......  سعفان بن عثمان عهد در فتوحات يها عبرت و ها درس نيترمهم: ششم

  338  .......................................................  منانمؤ به نسبت خداوند يها وعده -1

  340  .............................................  ها جنگ روش و راه در شرفتيپ و تحول -2

 آن تداوم و سعمر عهد در ارتش ليتشك و ياجبار يسرباز قانون نيتدو -3
  341  .........................................................................................  سعثمان عهد در

  341  ...................................  ياسالم دولت يمرزها به سعثمان ژهيو اهتمام -4

  345  ........................................................  انيعراق و انيشام نيب ميغنا ميتقس -5

  345  .....................................  دشمنان با مواجه هنگام در كلمه وحدت حفظ -6

  346  .......................................  بود صلح شروط جزو سربازان يازهاين نيتأم -7

  346  ..........................................................  دشمنان مورد در اطالعات كسب -8

سعثمان عهد در فتوحات فرماندهان از يكي يباهل عهيرب بن عبدالرحمن -9

  ....................................................................................................................  347  

  350  .  سعثمان عهد در فتوحات بزرگ دارانسر از يباهل عهيرب بن سلمان -10

  352  ..........  سعثمان عهد در فتوحات سرداران از يفهر مسلمه بن بيحب -11

است عفان بن عثمان افتخار نيبزرگتر واحد، مصحف كي نيتدو :چهارم گفتار
  .....................................................................................................................  357  
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  357  .....................................................................  ميكر قرآن كتابت مراحل: نخست

  357  ..........................................................  صخدا ينب عهد در: اول مرحله -1

  358  ................................  سقيصد ابوبكر عهد در قرآن كتابت: دوم مرحله -2

 توان يم زمان از برهه آن در قرآن اتيآ يآور جمع با رابطه در كه را يمسايل
  359  .............................................................................................  نمود استخراج

شود ريخط كار نيا مأمور ثابت بن ديز شد باعث كه يازاتيامت و اتيخصوص
  ....................................................................................................................  360  

  362  ................  سقيصد ابوبكر عهد و صخدا ينب عهد مكتوب قرآن تفاوت

  362  .............................  سعفان بن عثمان عهد در قرآن كتابت: سوم مرحله -3

  362  ........................................  واحد مصحف كي نيتدو يبرا سعثمان زهيانگ

  364  ...........  واحد مصحف نيتدو خصوص در شصحابه جمهور با مشورت: دوم

 كتابت و يآور جمع نهيزم در سعثمان اقدام و سابوبكر اقدام انيم تفاوت: سوم
  366  .........................................................................................................  ميكر قرآن

 را قرآن قرائت گانههفت حروف و ها شيگو تمام سعثمان مصحف ايآ: چهارم
  368  ...................................................................................................  شد؟ يم شامل

  370  ............  فرستاد نقاط گريد به و نيتدو سعثمان كه ييها مصحف تعداد: پنجم

  371  .........................  سعثمان مصحف قبال در سمسعود بن عبداهللا موضع: ششم

  373  .........  كنند يم منع اختالف از را امت كه ياتيآ از شصحابه درك و فهم: هفتم

  379  ...........................  س عثمان عهد يكشور ماتيتقس و يادار نظام :پنجم فصل

 با رابطه در او استيس و سعثمان دولت سلطه تحت يها نيسرزم :نخست گفتار
  381  ............................................................................................................  انيوال

  381  ..........................................................................................  مكرمه مكه: نخست

  381  ...............................................................................................  منوره نهيمد: دوم

  382  ........................................................................................  مامهي و نيبحر: سوم
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  383  .................................................................................  حضرموت و مني: چهارم

  385  ..............................................................................................  شام تيوال: پنجم

  386  .................................................................................................  ارمنستان: ششم

  387  .............................................................................................  مصر تيوال: هفتم

  389  ..........................................................................................  بصره تيوال: هشتم

  393  ..............................................................................................  كوفه تيوال: نهم

دوران نيا در آنان حقوق و فيوظا و انيوال قبال در سعثمان استيس :دوم گفتار
  .....................................................................................................................  401  

  401  .........................................................  انيوال قبال در سعثمان استيس :نخست

  403  ...........  خود كارگزاران و انيوال اعمال بر نظارت در سعثمان يها روش: دوم

  403  ............................................................................  حج مراسم در حضور -1

Ĥمدنديم نهيمد به گريد يها نيسرزم و اتيوال از كه يمسافران از وجو پرس -2
  ....................................................................................................................  403  

  404  ..........  نوشتند يم نامه سعثمان به مختلف يها نيسرزم در كه يمردمان -3

  404  ..........................................................  مختلف اتيوال به بازرسان اعزام -4

 آن احوال و اوضاع ميمستق ي مالحظه و مختلف اتيوال به مسافرت -5
  404  ....................................................................................................  ها نيسرزم

  405  ...................................................  نهيمد به اتيوال از ييها أتيه احضار -6

 امر تحت تيوال اوضاع با رابطه در آنان با صحبت و انيوال خود احضار -7
  405  ..............................................................................................................  آنان

  405  ......................................................................................  انيوال با مكاتبه -8

  406  ............................................................................................  انيوال حقوق: سوم

  407  ....................  نباشد خداوند اوامر خالف كه يموارد در آنان از اطاعت -1

  408  .......................................................................................  انيوال حتينص -2
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 قرار خود انيوال ارياخت در را درست اطالعات و اخبار ستيبا يم مردم -3
  408  ............................................................................................................  دهند

  409  ..............................................  آنان يها يريگ موضع و انيوال از تيحما -4

  409  ...........................................................  آنان عزل از بعد انيوال به احترام -5

  409  ..............................................  آنان يمال نيتأم و انيوال به پول پرداخت -6

  410  .......................................................................................  انيوال فيوظا: چهارم

  410  ................................................  جامعه در عتيشر احكام و اصول اقامه -1

  413  ..................................................................................  مردم تيامن نيتأم -2

  414  ....................................................................................  خدا راه در جهاد -3

  416  ...............................  مردم يها يازمندين و ارزاق نيتأم جهت در تالش -4

  417  ...............................................................  كارمندان و كارگزاران انتصاب -5

  417  ..........................................................................  ذمه اهل حقوق تيرعا -6

  417  ..........................................  تيوال نخبگان و نظران صاحب با مشورت -7

  418  .........................................................  اتيوال يآبادان و عمران به اهتمام -8

  418  .............................................................  مردم ياجتماع اوضاع به اهتمام -9

  419  ................................................................................  انيوال كار ساخت -10

  421  .................................  سعثمان انيوال به مربوط قيحقا و اتيواقع :سوم گفتار

  423  ...........................................................  حرب بن انيسف ياب بن هيمعاو: نخست

  423  ................................................................................  ميكر قرآن شهادت -1

  424  .........................................................................................  سنّت شهادت -2 

  425  ....................................................  هيمعاو از نيد بزرگان و علما شيستا -3

  429  ...........................................................................  زيكر بن عامر بن عبداهللا: دوم

  432  .......................................  داد انجام بصره در عبداهللا كه ياقتصاد اصالحات

  435  ............................................................................................  عقبه بن ديول: سوم
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  443  .....................................................................................  عاص بن ديسع: چهارم

  450  ........................................................................  سرح ياب سعد بن عبداهللا: پنجم

  453  ........................................................................  او پدر و حكم بن مروان: ششم

  457نمود؟ يم مجامله خود انشيخو با نيمسلم المال تيب مورد در عثمان ايآ: هفتم

  463  .............................................ببببعثمان و ابوذر رابطه تيواقع :چهارم گفتار

  463  ......................................................................................  ماجرا خالصه: نخست

  474  .....................................................  نبود سبأ ابن تفكرات ريتأث تحت ابوذر: دوم

داد قرار شيخو تكفل تحت را او خانواده سعثمان ابوذر، وفات از پس: سوم
  .........................................................................................................................  477  

  479  ...............................  سعثمان شهادت فتنه بروز مقدمات و ليدال :ششم فصل

 پس و سعثمان شهادت فتنه نايجر در كه يحوادث مطالعه تياهم :نخست گفتار
  481اند داده بزرگ فتنه نيا وقوع از خبر كه يثياحاد يبررس و دادند يم يرو آن از

 آن از پس و سعثمان شهادت فتنه انيجر در كه يحوادث مطالعه تياهم: نخست
  481  ........................................................................................................  دادند يرو

 حكمت بر است يليدل خود اند داده يا فتنه نيچن وقوع از خبر كه يثياحاد: دوم
  489  .................................................................................................  صخدا رسول

  497  ..............................  سعثمان شهادت فتنه بروز يها نهيزم و عوامل :دوم گفتار

  502  .....................................................................................  شيآسا و رفاه: نخست

  506  ........  سعثمان عهد يفرهنگ و ياجتماع راتييتغ در رگذاريتأث يها گروه: دوم

  508  ..............................  گشت داريپد جامعه يتيجمع بافت در كه يراتييتغ -1

  514  ............................  روزگار آن جامعه يفرهنگ ساختار در راتييتغ بروز -2

  516  ...................................................................................  ديجد نسل ظهور -3

  517  ....................  بياكاذ و عاتيشا رفتنيپذ يبرا جامعه يفضا شدن ايمه -4

  518  ................................................  ديرس خالفت به سعمر از بعد سعثمان: سوم
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  519  ........................................................  نهيمد از شصحابه بزرگان خروج: چهارم

  521  ...................................................................................  تيجاهل تعصبات: پنجم

  522  ..............................................................................  فتوحات روند توقف: ششم

  523  ..............................................................  ورع مفهوم از نادرست برداشت: هفتم

  523  ................................................................................  افراد يها يطلب جاه: هشتم

  524  ..............................................................................  توز نهيك دشمنان توطئه: نهم

  525  ..................................  سعثمان هيعل زانيانگ فتنه ركانهيز ريتداب و ها نقشه: دهم

  527  ..............  مردم كيتحر يبرا مختلف يها روش و وسايل يريرگكا به: ازدهمي

  528  .....................................................  فتنه يماجرا روند بر تيسبئ ريتاث: دوازدهم

  539  ................................................................  � عفان بن عثمان قتل :هفتم فصل

  541  ..................................................................................  فتنه آغاز :نخست گفتار

  542  ..  كنند يم خطر احساس د،يسع اصالحات از پرستانهوا و اخواهانيدن: نخست

  543  ..............................................  زانيانگ فتنه گروه سلسله سر سبأ بن عبداهللا: دوم

  546  ......................  كشند يم آشوب به را عاص بن ديسع مجلس زان،يانگ فتنه: سوم

  547  .........................................................  شوند يم ديتبع شام به زانيانگ فتنه: چهارم

  555  ...................................  كند يم ديتبع رهيجز به را طلبان آشوب سعثمان: پنجم

  556  .......................  ننديچ يم توطئه »سيعبدالق اشج« هيعل بصره زانيانگ فتنه -1

 اميق و شورش آغاز زمان را هجرت از بعد چهارم و يس سال سبأ ابن -2
  557  ................................................................................................  كند يم اعالم

  558  ...............................  طلبان آشوب شورش هنگام كوفه طيشرا و اوضاع -3

  558  ...............  كند يم سركوب را انيشورش تحركات نياول عمرو بن قعقاع -4

  559  ........  كند يم مكاتبه هستند ديتبع در كه يطلبان آشوب با سيق بن ديزي -5

  560  .......  داند يم حل راه تنها را آشوب نيا يرؤسا كشتن عمرو، بن قعقاع -6

  560  .........................  شوند يم كوفه به عاص بن ديسع ورود مانع آشوبگران -7
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  562  ...............................................  كند يم آرام را اوضاع ،ياشعر يموس ابو -8

  562  ............................................................  كوفه انيشورش به سعثمان نامه -9

  565  ...................................  آشوب و فتنه با مواجهه در سعثمان روش :دوم گفتار

 مناطق به را تفحص و قيتحق يها أتيه شصحابه شنهاديپ به سعثمان: نخست
  565  .........................................................................................  كند يم اعزام مختلف

  566  ..........................................................  مختلف يها نيسرزم به نامه ارسال: دوم

  567  ................................................  خود يامرا و انيوال با سعثمان مشورت: سوم

  571  ...........................................  رديپذ ينم را هيمعاو يشنهادهايپ سعثمان -1

  572  ..........................................  سازد يم برمال را گران توطئه نقشه سعثمان -2

  573  ...............................................  گران توطئه ضد بر برهان و حجت اقامه: چهارم

  577  ...........................................  معترضان يها درخواست از يتعداد اجابت: پنجم

  577  ....................  كرد يم برخورد فتنه با ها آن اساس بر سعثمان كه ياصول: ششم

  577  ...............................................................  اتهامات و عاتيشا شدن ثابت -1

  577  ...........................................................  شود تيرعا ديبا انصاف و عدل -2

  578  .......................................................................  آرامش و گذشت و صبر -3

  578  ............  زيبرانگ اختالف عوامل از اجتناب و وحدت حفظ يبرا تالش -4
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  تقديم به

زندان رف و دانشجويان زحمتكش، تقوي دعوتگران با، عالمان اهل عمل
خداوند بزرگ را با اسماء وصفات وااليش  و، اسالمي برومند اين امت

ه ملكوتيش مورد تاييد يشگادر پ مورد استدعا قرار مي دهم كه اين اثر را
  .قرار دهد

  : فرمايد مي أزيرا خداوند

m�â��ã��ä���å��æ��ç���è��é��ê��ë��ì���í��î��ï��������l   
  ١١٠: الكهف

و ، بايد كه كار شايسته كند، پس هركس كه خواهان ديدار خداي خويش است(
  ). در پرستش پروردگارش كسي را شريك نسازد

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 



 
  پيش درآمد

و من سيئَات ، و نعوذُ بِاِهللا من شرورٍ أَنفُِسنا، و نستغفره، و نستعينه، مدللّه نحمدهإِنَّ احلَ
وأَشهد أَنْ ال إِله إالَّ اُهللا وحده  .و من يضللْ فَالهادی لَه، من يهده اُهللا فَالمضلَّ لَه، أَعمالنا

  . وأَشهد أَنْ محمداً عبده و رسولُه، الشرِيک له
mT�U�V�W�X�Y�Z�[�\�]�̂��_�`�l   

  ١٠٢: آل عمران
�mA�B�C�D�E�F�G�H�I�J�K� �L�M�N�O�P�����

RQ�S�T�U�V��W��YX�Z�[�\�]�̂�_�l   
 ١: النساء

� mu�v�w�x�y�z�{�|�}�~����¡�¢�£��
¥¤�¦�§�¨�©��ª�«��¬�®�¯�l ٧١ -  ٧٠: األحزاب  

راشدين و بعد از كتابهاي ابوبكر  تاب در ادامه مطالعه تاريخ خلفاياين ك
شخصيت و دوران خالفت حضرت عثمان بن  مورد در سو عمر فاروق سصديق
آن است كه با مطالعه ، ها هدف از تأليف اين سلسله كتاب .نگاشته شده است سعّفان
ها و قوانين ثابت  سنتها گيريم و پندها پذيريم و با شناخت  آن بزرگواران درس عصر

تشكيل حكومتها و پرورش رهبران و افرادي كه در ، الهي در جهت احياي جوامع
  . حركت كنيم، ثمر باشد راستاي گسترش دين خداوند در ميان مردم مثمر

بايد دانست كه بازگشت امت اسالم به جايگاه رهبريت كاروان بشريت كه در 
ته بود تنها در گرو تبعيت از راه و روش سالهاي اوليه تاريخ خود بدان دست ياف

خود در حديثي  صپيامبر خدا .است صو خلفاي راشدين آن حضرت صاكرم نبي
، خواهند گذاشت را پشت سرها  آنامت او ، اند كه در طول تاريخ خبر از مراحلي داده

  : اند ايشان در آن حديث چنين فرموده
مثّ تکون خالفةً ، مثَّ يرفَعها اُهللا إذا شاَء أَنْ يرفَعها، تکون النبوةُ منکم ما شاَءاُهللا أن تکون«

ةهاجِ النبونها، فتکون ما شاَءاُهللا أَنْ تکونَ، علی مفَعرها إذا شاَء اُهللا أنْ يفَعرلکاً ، مثَّ يمثّ تکون م
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مثّ تکون خالفةً علی منهاجِ  .رفَعهامثّ يرفَعها إذا شاَء اُهللا أن ي، عاضاً فيکون ماشاَء اُهللا أَنْ تکونَ
ة1». النبو  

بخواهد نبوت در ميان شما خواهد ماند سپس  �تا آن زمان كه خداوند(
پس از آن ، نمايد خالفتي را كه به سنت نبوت وفادار است جايگزين آن مي �خداوند

تا آن  .امت اسالم در دوراني بسيار سخت و در سرزميني نابسامان به سرخواهند برد
سپس بار ديگر  .يدانجام زمان كه خداوند بخواهد آن دوران سخت بطول خواهد

هاي آن بر راه و روش نبوت بنيان گذاشته شده  خالفتي برقرار خواهد شد كه پايه
  ). است

، در واقع شناخت عميق و درست دوران خلفاي راشدين و راه و روش نبوت
، باشيم ناگزير به رعايت و تبعيت آن مي، گامي است كه براي تحقق اهداف امت اسالم

  : اند چنين فرموده صاكرم  همانطور كه رسول
  2»عليکم بسنتی و سنة اخللفاء الراشدين املهديين من بعدی«
اي كه پس از من  از سنت من و راه و روش خلفاي راشدين و هدايت يافته(

  ). آيند تبعيت كنيد مي
الي   هايي است كه در البه و عبرت ها تاريخ خلفاي راشدين مملو از درس

ادبي و تفسيري به طور پراكنده ثبت شده و ما ، فقهي، حديثي، ها و منابع تاريخي كتاب
را معين ها  آنصحت و سقم ، مرتب سازيم، آوري كنيم را جمعها  آننيازمند آنيم كه 

و به نحو اگر خوب ، زيراكه اين تاريخ، بپردازيمها  آننماييم و به تجزيه و تحليل 
ها را  قلب، را تهذيب نمايدها  ناج، تواند روح را تغذيه كند مي، أحسن عرضه گردد

، افكار را نضج دهد، ها را بلند گرداند همت، ها را پرورش دهد عقل، روشن سازد
نظام ، خصوصيات رهبرانش، هاي آن عصر ها عرضه دارد و ويژگي درسو پندها

و داليل زوال و سقوطش  وفايي و پيشرفتشعوامل شك، اخالق مردمانش، حكومتش
توانيم نسلي مسلمان را بر  است كه مي مسايلدارد و ما تنها با شناخت اين  را بيان مي

                                           
  .راويان اين حديث ثقه و مورد اطمينان هستند، )۱۵۸۸حديث(و بزار ) ۴/۲۷۳(مسند امحد  ١
  ). ۵/۴۴(و ترمذی ) ۴/۲۰۱(سنن ابوداوود  -٢
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و خلفاي راشدين تربيت كنيم و تنها با مطالعه آن  صاساس شيوه و سنت پيامبر
 كه خداوند متعال در آناني .توان مردمان آن عصر را شناخت دوران است كه مي

  : ان فرموده استش ستايش

m�A��B��C��D��E��F� �G��H��I��J��
K��L��M��N���O��P��Q��R��S������T��U��WV��X��Y��Z��
[l    ١٠٠: التوبة   

و كساني كه به نيكي روش آنان را در ، پيشگامان نخستين مهاجران و انصار(
ود است و ايشان خداوند از آنان خوشن، پيش گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند

و خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته است كه در زير ، هم از خدا خوشنودند
اين  .مانند مي جا آن ها جاري است و جاودانه در آن رودخانه) درختان و كاخهاي(

  ). است پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ
  :فرمايد و در جايي ديگر مي

m�A��B��DC��E��F��G��H��I� � � �J��LK� �M��N��O��P��Q��
R��S��UT��V��W��X��Y��Z���\[��]��^��_��a`��b��c��d��e������

f��g��h��i��j� �k��l��m��n��o� �p� �rq��s��t��u��
v��w��x��y��z��{��|��}��l� ٢٩: الفتح  
و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و ، محمد فرستاده خدا است(

ايشان را در حال ركوع و سجود  .ان و دلسوزندو نسبت به يكديگر مهرب، سرسخت
نشانه ايشان بر  .طلبند جويند و رضاي او را مي آنان همواره فضل خداي را مي .بيني مي

و اما ، توصيف آنان در تورات است، اين .اثر سجده در پيشانيهايشان نمايان است
هاي  هتوصيف ايشان در انجيل چنين است كه همانند كشتزاري هستند كه جوان

هاي  را نيرو داده و سخت نموده و بر ساقهها  آنو ، خود را بيرون زده) هاي خوشه(
مؤمنان نيز ( .آورد اي كه برزگران را به شگفت مي بگونه، خويش راست ايستاده باشد

ها  و جوانه، زنند و همواره جوانه مي، ايستند آني از حركت بازنمي .اند همين گونه
اين  .آورند و باغبانانِ بشريت را بشگفت مي، شوند ر مييابند و بارو پرورش مي
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تا كافران را به سبب آنان ) كند پيشرفت و قوت و قدرت را خدا نصيب مؤمنان مي
خداوند به كساني از ايشان كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته بكنند  .خشمگين كند

  ). دهد آمرزش و پاداش بزرگي را وعده مي
  : است  در شأن آنان چنين فرموده، خود صكه رسول خدا آناني

   1»خير أُمتی القَرنُ الّذی بعثْت فيهِم«
  ). بهترين امت من آناني هستند كه در ميانشان مبعوث شدم و با آنان زيستم(

خواهد از سنت  هر كس مي«: فرمايد در وصف آنان مي سو عبداهللا بن مسعود
زيرا كه زندگان را از  ؛اند پيروي كند مرده) صحابه(از راه و روش آنان كه ، تبعيت كند

آنان ، و بهترين افراد اين امت بودند صآنان ياران محمد، فتنه و انحراف اماني نيست
ها در  تكلف نها بود و از كمتري ها و معرفت ترين شناخت ها و ژرف را پاكترين قلب

بت و ياري پيامبرش و آنان را براي مصاح، قومي كه خداوند، دين برخوردار بودند
شان تبعيت كنيد و  از سنّت، مقام آنان را بشناسيد !پس اي مردم، اقامه دين او برگزيد

  2. بر راه راست بودند، به حقيقت، به اخالق و دين آنان چنگ زنيد كه آنان
در را  آنافرادي بودند كه به اجراي احكام اسالم اقدام نمودند و  سصحابه

كساني كه به ، بهترين دوران تاريخ اسالمي بودها  آنوعصر ، دندسرتاسر جهان گستراني
بنابراين ، را به آنان منتقل ساختند صامت قرآن كريم را آموختند و سنت رسول اكرم

جهادي و تعامل با ديگر ، علمي، فرهنگي، فكري يرگنجي است پر از ذخا، تاريخ آنان
مسير ، طالعه اين تاريخ با شكوهتوانند با م هاي مختلف مي ها واديان كه نسل ملّت

درست و صحيح را بشناسند و از شناخت عميق آن به رسالت و نقش آن در ميان 
  . بشريت پي ببرند

ات در ئهات و افترابدشمنان اسالم با هر مذهب و اعتقادي كه دارند با ايجاد ش
، طريق اسالم و تاريخ درخشان آن اين دين را آماج حمالت خود قرار داده تا از اين

                                           
  ). ۱۹۶۴– ۴/۱۹۶۳(مسلم  -١
  ). ۲۱۵– ۱/۲۱۴(ويی شرح السنة خب -٢
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ند و در زبهاي علم و تمدن آن جدا سا مردمان را از آن شريعت عظيم و ميراث گران
  . اند دريغ نكردهاز هيچ كوششي  پاشي افكار زهراگين خويش براي سم اين راستا

، با اشاعه روايات و احاديث باطل، - ها رافضيها  آن و پيش از - خاورشناسان
، ته و در تاريخ عظيم اين امت خلل وارد نماينداند از شأن و مقام صحابه كاس كوشيده

هاي آنان  سرشار از اختالفات و درگيري، اند كه تاريخ صحابه آنان چنان وانمود كرده
هاي  آيد با اجتناب از همه رافضي بنابراين الزم مي، بر سر قدرت و رياست بوده است

پيرو افكار آنان وز و سكوالرهاي نادان و هر كس كه ت خاورشناسان كينه، دروغگو
انه و همه جانبه از تاريخ جاودانمان بپردازيم و با هجومي عبه دفاعي شجا، است

ور شويم اما بايد دانست كه  دليرانه بر صف افكار دروغگويان و منحرفان از دين حمله
 حقيقت و دليل و برهان روشن و كوبنده، الزمة اين كار مسلح شدن به سالح علم

  . است
ختن به تاريخ اسالم از خالل عقائد اهل سنّت و جماعت ضرورتي در واقع پردا

است مبرم كه خوشبختانه محّققان و نويسندگان به تدوين تاريخ از اين ديدگاه روي 
 كه چون اند اين كار را بدون پشتيباني محكمي آغاز نكردهها  آنالبته  اند آورده

تا با  خواهد انگيختي را برافراد، براي حمايت از دين خود و امت اسالم �خداوند
تحقيق در تاريخ صحابه به پااليش آن اقدام نمايند و اكاذيب و اباطيل جاعالن و 

با اين اوصاف واضح است كه امتياز و افتخار اين كار ، دروغگويان را آشكار كنند
، است و سپس متعلق به فقها و محدثان اهل سنت و جماعت �نخست از آن خداوند

هايشان آكنده از احاديث و روايات صحيحي است كه دروغ و اكاذيب و  كه كتاب آنان
  1.سازند متقّلبان و جاعالن را برمال مي

بر اين اساس من در عين التزام به راه و روش اهل سنت و جماعت به مطالعه 
، ابن أثير، ها و منابع قديم و جديد پرداختم و در اين مسير تنها به تاريخ طبري كتاب

، بلكه به ديگر منابع مطالعه اين عصر، يگر تاريخهاي مشهور اكتفا ننمودهذهبي و د
، فرق و مذاهب، هاي عقائد كتاب، ها آنهاي  حديث و شرح، هاي تفسير چون كتاب

                                           
  . ع، حممد حمزون، املنهج اإلسالمی فی کتابة التاريخ -١
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در  .فقه و جرح و تعديل راويان و رجال حديث مراجعه نمودم، ها تراجم و زندگينامه
رو شدم كه يافتن حقيقت را بسيار  طول تحقيق با انبوهي از مطالب مربوطه رو به

  . نمود مشكل مي
آن يار با وفاي ، راجع به حضرت عثمان بن عّفان ام در اين كتاب من تالش نموده

  .1»وأَصدقها حياًء«: در وصف او فرمودند صو كسي كه رسول اكرم، صپيامبر
  ).ترين است صادق، معثمان در حيا وآزر(

در ستايش سخاوتي كه عثمان براي تأمين  در غزوه تبوك صنيز كه پيامبر
  : از خود نشان داد فرمودند، مايحتاج سپاه اسالم

»عثمانُ بعد را ضمِ مو2»الي � 

  ). هرگز زيان نخواهد ديد) با اين كارش(عثمان بعد از امروز (
و مردم  .3كه بخاطر مصيبتي كه بر سر او خواهد آمد بشارت بهشت را بدو داد آن
هايي كه در آينده رخ خواهد داد جانب عثمان  فرمود در هنگام بروز فتنه ش ميرا سفار

روايت است كه رسول  ساز أبوهرَيره .د و او را تنها نگذارندنو يارانش را بگير
  : فرمودند صخدا

فَمن لَنا يا : فقَالَ له قائلً من الناسِ، )أو اختالفاً و فتنةً(إنکم تلْقَون بعدی فتنةً و اختالفاً «
  . 4») يِر إِلی عثمانَو هو يش(أَصحابِه عليکم باَألمينِ و : رسولَ اهللا؟ قال

ياران پرسيدند يا  .شما بعد از مرگ من دچار فتنه و اختالف عظيمي خواهيد شد(
اشاره  سكه به عثمان ايشان در حالي .در اين صورت از كه حمايت كنيم !رسول اهللا

   ).مين و يارانش را رها نسازيدا: كردند فرمودند مي
كسي را در شأن ابوبكر و عمر و عثمان  صاكرم خود صحابه در زمان حيات نبي

ما در زمان حيات «: اند ابن عمر در شأن حضرت عثمان فرموده .دانستند نمي
بعد از او كسي را هم طراز عمر ، دانستيم هيچ كس را در شأن ابوبكر نمي، صاكرم نبي

                                           
  ). ۱/۶۰۴(امحد بن حنبل ، فضائل صحابه -١
  ). ۳۷۸۵(سنن ترمذی  -٢
  ). ۳۶۹۵(خباری  -٣
  ). ۱/۵۰(فضائل الصحابه  -٤
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بعد از ، كرديم و بعد از عمر نيز هيچ كس را هم شأن عثمان تصور نميپنداشتيم  نمي
   .1»داديم كسي را برتر از ديگران قرار نمي، ميان ديگر صحابه، اين سه تن

  : گفته است سشاعر نميري در رثاي حضرت عثمان
  ــرِ إِذْن ــدخلُون بِغْيـ ــيةً يـ   عشـ
  خليــلُ حممــد و وزيــر صــدقٍ   

  

ـ    ــی متوکِّـ ــا عل ــی وطاب   لِ أوف
   ٢ورابــع خيــرِ مــن وطــی الترابــا

  

  
شبانگاه و بدون اذن بر مردي وارد شدند كه تنها بر خدايش ) آن طغيانگران((

، او كه دوست محمد و وزير راستين او بود .توكل داشت و در ايمان پاكش وفادار ماند
  ). بودها  ناو ابوبكر و عمر بهترين انس صمردي كه از رسول خدا
  : نيز در منقبت آن حضرت چنين سروده است 3ابومحمد قطحاني

 ــه بحــد ن مأَح يقــد ــی ص ــا قَض لَم  
ــوةً   نع قــر ــاروق فَ ــه الفَ ــی ب   أَعنِ
ــه  فَائخ ــد عب ــالم ــر اِإلس ــو أَظْه   ه
  و مضر و خلَّـی األمـر شـوری بيـنهم    

  عــة مــن کــانَ يســتهر لَيلَــةً فــی رکْ
  

ــانی    ــامِ الثَّ ــةَ لِإلم ــع اخلالف   دفَ
ــان ــرِ و اِإليم ــينِ الکف ــيف ب بِالس  
مــانتبِالک ــاح ــالم و ب ــا الظَّ حم و  
    ثْمـانوا علـی ععمتـرِ فَـاجفی اَألم  
  آنــر ــةَ القُ متــلُ خ کْمــراً فَي تو  

  

 

 

خالفت را به پيشواي  ،وفات فرمود، آن دوست راستين محمد، آنگاه كه ابوبكر(
، عمر فاروق بود كه با عزمي راسخ و با تمام توان، آن پيشوا، دوم مسلمانان سپرد

او اسالم را بعد از  .شمشيرش را براي جدا نمودن كفر و ايمان از همديگر به كار بست
پس از رحلت  .هاي كفر را از ميان برد در خفا و نهان بود آشكار نمود و تاريكي كه اين
ها را در يك ركعت نماز  او كه شب .عثمان را به مقام خالفت برگزيد، شوراي امتاو 

  ). نمود رساند و در آن يك ركعت تمام قرآن را ختم مي وتر به صبح مي
  : گويد كه مي جا آن تا

  والويــلُ للرکْــبِ الَّــذين ســعوا إِلــی
  

  ــيان صلَــی العواْ ععمتثْمــانَ فَــاجع  
  

  

                                           
  ). ۳۶۹۸( صکتاب فضائل أصحاب النبی، خباری -١
  ). ۷/۲۰۶) البدايه و النهايه -٢
  . ۲۵– ۲۱ص، ونيه شاعرن -٣
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  ). نمودند سركشيقيام كردند و عليه او  سن مردماني كه بر ضد عثمانواي بر آ(
اي درخشان در تاريخ باشكوه  صفحه، خود، زندگي حضرت عثمان ذي النورين

به همين دليل من تصميم گرفتم پس از جستجو و تحقيق در زندگي ، است امت اسالم
مرتب و هماهنگ  راها  آن، حضرت عثمان و حوادث و رويدادهاي دوران خالفت او

بپردازيم تا تمامي اقشار مختلف ها  آننموده و سپس به تجزيه و تحليل و پااليش 
دانشجويان و ، فرماندهان ارتش، سياستمداران و متفكران، مردم اعم از علما و داعيان

ها مفاهيم واالي آن تاريخ براي سعادت در  از درس، عامة مردم بتوانند با مطالعه آن
  . تشان سود جوينددنيا و آخر

، اسم ذي النورين: ام ل زير سخن راندهيمن در اين كتاب به ترتيب راجع به مسا
، خانواده و جايگاه آن حضرت در زمان جاهليت، القاب، كنيه، نسب حضرت عثمان

هجرت آن ، صازدواجشان با رقيه دختر رسول اكرم، اسالم آوردن آن بزرگوار
، صرآن و مصاحبت و مالزمت ايشان با پيامبر اكرمرابطه او با ق، بزرگوار به حبشه

زندگي او در مدينه و مشاركت ايشان در ايجاد ، صنقش او در غزوات رسول اهللا
فضائل آن حضرت روايت شده و  مورد تحقيق در مورد احاديثي كه در، دولت اسالمي

 سدهد كه منجر به شهادت حضرت عثمان اي مي نيز احاديثي كه خبر از وقوع فتنه
جايگاه آن بزرگوار در دوران خالفت حضرت ابوبكر صديق و حضرت عمر ، شد

داستان به خالفت رسيدن او و مديريت شگرفي كه حضرت عبدالرحمان ، سفاروق
پاسخ به دروغها و أباطيل ، در طول جلسات شوري از خود نشان داد سبن عوف

ان آنان با استناد شوري و اثبات بطالن و كذب بودن سخن مسايلرافضيها در خصوص 
تر بودن آن  علما در خصوص شايسته بازگو كردن سخنان، به داليل علمي و محكم

بيانگر ، خود، حضرت به امر خالفت و بيان اين مطلب كه اجماع شوري بر تأييد او
بيان راه و روش آن حضرت در حكومت از طريق مطالعه و بررسي ، اين مهم است

  . فرماندهان لشكر و عامه مردمهاي ايشان به واليان و  نامه
كنيم كه آن حضرت مرجع وضع قوانين را قرآن  همچنين ما در اين كتاب بيان مي

 .شمرد دانست و در عين حال بازخواست از خليفه را از حقوق امت برمي و سنّت مي
آزادي و امر به ، مساوات اهميت عدالت و، سپس به بيان قواعد و اصول شوري
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بيان خصوصيات آن حضرت در مقام  .پردازيم منكر در جوامع مي معروف و نهي از
رهبري و خالفت از ديگر موضوعات اين كتاب است كه در اين مبحث با استناد به 

ده صفت از اين خصوصيات را عرضه نوز، هاي ايشان رييچند مورد از موضعگ
و نيز  هاي مالي حضرت عثمان بعد از به خالفت رسيدن ايشان سياست .نماييم مي

، هزينه امور حج، واليان و سربازان هاي عمومي دوران ايشان چون حقوق هزينه
، تشكيل اولين ناوگان دريايي حكومت، بازسازي مسجد الّنبي و توسعه مسجدالحرام

حقوق مؤذنان و پرداختن به تأثير ، ها حفر چاه، انتقال ساحل حجاز از شعيبه به جده
ي و اقتصادي مردم از موضوعات ديگر اين كتاب ها در زندگي اجتماع اين هزينه

هاي حقوقي و قضايي  سياست، سپس به واقعيت روابط عثمان با نزديكانش .باشد مي
، اجتهادات فقهي ايشان و تأثير آن اجتهادات در مدارس و مكاتبي فقهي، آن حضرت

فتوحات دوران آن حضرت و ترسيم مسير حركت لشكريان اسالم در مشرق جزيره 
تحقق وعده ، هاي آن جريان ها و عبرت مصر و شمال آفريقا و تبيين درس، عرب شامال

چون توجه به حفظ ، به مؤمنان و نيز پيشرفت در فنون جنگ و سياست �خداوند
كسب ، اهتمام به حفظ وحدت ميان مسلمانان در مقابله با دشمن، حدود دولت

از فرماندهان لشكر  امه چند تنهمچنين پرداختن به زندگين، اطالعات در مورد دشمنان
حبيب بن ، سلمان بن ربيعه، عبدالرحمان بن ربيعه جاهلي، نف بن قيسمثل اح، اسالم

هاي حضرت عثمان در ايجاد وحدت امت  بيان تالش .مسلمه فهري خواهيم پرداخت
به كتابت  بيان مراحل كتابت قرآن و عوامل اهتمام مسلمانان، در خصوص قرائت قرآن

، هاي ايشان با همه صحابه در اين رابطه وران خالفت آن حضرت و مشورتآن در د
بيان نوع فهم ، هاي مختلف ارسال نمودند هايي كه ايشان به سرزمين تعداد مصحف

 موضوعات ديگر اين نيز دارند صحابه از آياتي كه مسلمانان را از اختالف برحذر مي
هاي تحت سلطه خالفت در دوران  اليان و سرزمينسپس ما در مورد ديوان و .كتابند

، شان واليان و ميزان اختيارات و حقوق سياست آن حضرت در رابطه با، آن حضرت
، بيان واقعيات واليان آن حضرت، هاي آن حضرت در تحقيق و تفحص از آنان روش

و حضرت  سحضرت ابن مسعود، سبيان نوع رابطه آن حضرت با حضرت ابوذر
 اي كه به شهادت حضرت داليل بروز فتنه به و بعد از آن سخن گفته سياسربن عمار 
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، ر شد و بررسي حوادث و رخدادهاي آن واقعه و داليل پيدايش آنمنج سعثمان
پيدايش تغييرات ، تاثير آن بر جامعه و چون رشد رفاه و آسايش در ميان مسلمانانه

علل خروج ، نانعنوان خليفه مسلماه برگزيدن عثمان بعد از عمر ب و، مهم در جامعه
توطئه ، طلبان طمع و آز جاه، عصر جاهليت هاي تعصببروز ، بزرگان صحابه از مدينه

آميز  ل تحريكياتخاذ تدابير زيركانه برضد خليفه مظلوم و به كارگيري وسا، توزان كينه
هايي كه حضرت جهت برطرف نمودن آن  م در اين فتنه و گا سبئيهتأثير ، در ميان مردم

را به طور  داد انجام آن حضرت در رد ادعاهاي شورشيانهايي كه  تالشو برداشتند 
، بررسي ارسال هيئت تحقيق و: تالشهايي همانند، دهيم جداگانه مورد مطالعه قرار مي

مشورت با واليان تمام  و، براي تمام مردم اي سرگشاده به تمام شهرها و ارسال نامه و
سپس با  .ها آنپذيرفتن برخي از مطالبات  و، اقامه حجت بر شورشگران و، شهرها

، مقاومت ها چون بررسي مواضع عثمان در آن شرايط به تبيين ضوابط تعامل با فتنه
، گويي لزوم پرهيز از زياده و، حدت و اجتناب از عوامل تفرقهاهتمام به عوامل و، صبر

ها  آشوب ها و در رابطه با فتنه صتبعيت از احاديث رسول اهللا، مشورت با علما و
خانه حضرت  هتوصيف وضعيت مدينه مواقع اشغال آن و محاصر .خواهيم پرداخت

شهادت ايشان و ، عثمان توسط شورشيان و مواضع صحابه نسبت به آن حضرت
  . باشد آخرين مباحث اين كتاب مي، سخنان آنان در وصف آن فتنه

و جايگاه  در واقع اين كتاب با ارائه دليل و برهان به اثبات عظمت شخصيت
واالي ايشان را نشان  قپردازد و علم و معرفت واخال حضرت عثمان در اسالم مي

عظمت و جايگاهي كه برگرفته از فهم او از اسالم و اجراي احكام و ارتباط ، دهد مي
  . تنگاتنگ ايشان با قرآن و سنت رسول اهللا است

 او ان و سنّتشوايان دين است كه مسلمانان به سخنيكي از پي سحضرت عثمان 
به ، از منابع ايمان و فهم درست از دين اسالم است خود كنند و سيرت ايشان اقتدا مي

همين دليل تالش نمودم كه در بررسي شخصيت اين رادمرد بزرگ و دوران آن 
حضرت از هر نوع ادعاي عصمت و يا مبرّا بودن از اشتباه دوري جويم و تنها رضاي 

  . نظر قرار دهم او را مد م و اجر و پاداشيخداوند كر
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  ه 1423هشتم ربيع الثاني، ت صبح چهارشنبهرا در ساعت هفمن اين كتاب 
خواهم كه به  م به پايان رساندم و از خداوند پاك و سبحان مي 18/6/2002مطابق با

مثمر را  آنسماي حسني و صفات علياي خويش اين كار مرا خالص گرداند و أخاطر 
خواهم مرا در ازاي هر حرف آن از پاداش خود  از او مي .رار دهدثمر براي بندگانش ق

 زيلو نيز تمامي برادراني كه مرا در تأليف اين اثر ياري دادند اجر ج، نصيب نسازد بي
، نمايند مطالعه ميرا  آننيز از تمامي مسلماناني كه با اين كتاب آشنا شده و  .عطا فرمايد

بهره  دعاي خويش بي رحمت پروردگار را از خواهم اين عبد نيازمند مغفرت و مي
  . نكنند

�mw��������x��� �� �� �y��������z���� � �� � �� � �{��������|��������}��������~�����������������¡��������¢��������£��������¤��� �� �� �¥��������

¦��������§���������̈�������©��������ª��������«��������l ١٩: النمل   
چنان كن كه پيوسته سپاسگزار نعمتهائي باشم كه به من و پدر و ! پروردگارا(

دهم كه تو از  انجام اكارهاي نيكي ر) مرا توفيق عطاء فرما تا(و ، اي مادرم ارزاني داشته
و مرا در پرتو مرحمت خود از زمره ، )رستگار باشمها  آنو من بد(راضي باشي ها  آن

  ). ات گردان بندگان شايسته

�m«��������¬��������®��������̄� � �� � �� � �� � �°��������±��������²��������³��������́µµµµ� �� �� �� �¶��������¸��������¹��������º��������»� � �� � �� � �� � �¼��������½¾¾¾¾��������¿��������À������������������������
Á����������������Â��������l ٢: فاطر  

آن را (تواند  سي نميك، هر رحمتي را براي مردم بگشايد) درِ خزائن(خداوند (
و خداوند هر چيزي را كه باز دارد و از آن جلوگيري ، از آن جلوگيري نمايد) ببندد و

لذا نه (  .و او توانا و كار بجا است، تواند آن را رها و روان سازد كسي جز او نمي، كند
  ). دهد مي انجام و نه كاري را بدون فلسفه، ماند در كاري در مي

  .علی حممد وآل حممدوصلی اهللا وسلم 
  .استغفرک واتوب اليک، اشهد ان ال اله اال انت، اللهم وحبمدک سبحانک

  .وآخر دعوانا ان احلمد هللا رب العاملين
  :دلباخته رحمت ومغفرت ورضايت خداوند

علي محمد محمد صالبي



 
  



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  فصل اول

  عّفان از مّكه تا مدينه عثمان بن

  

  :اين فصل دربرگيرنده پنج گفتار زير مي باشد
خاندان و جايگاه و ، صفات، القاب، كنيه، نسب، اسم: گفتار نخست

  در عصر جاهليت س منزلت عثمان بن عفان
  با قرآن كريم سرابطه عثمان:  گفتار دوم
  در مدينه صمالزمت و مصاحبت نبي اكرم:  گفتار سوم
روايت  ساحاديثي كه در فضيلت عثمان بن عفان: رمگفتار چها

  اند شده
  بذوالنورين در دوران خالفت صديق و فاروق: گفتار پنجم

  



 



 
  گفتار نخست

جايگاه ايشان در عصر خاندان و ، صفات، القاب، كنيه، نسب، اسم
  جاهليت

  كنيه و القاب، اسم: نخست

بن ابوالعاص بن اميه بن عبدالشمس بن عبد مناف ، ايشان عثمان بن عّفان -1
 .رسد مي صپيامبر نسب بن كالب است كه نسب ايشان در عبد مناف به 1قصي

و  2صيمادرشان أروي دختر كُرَيز بن ربيعه بن حبيب بن عبدشمس بن عبد مناف بن ق
پدر ، خواهر تني عبداهللا، ام حكيم البيضاء دختر عبدالمطلب، بزرگ مادري ايشان مادر

 .اند كند كه ام حكيم و عبداهللا دوقلو بوده زبير بن بكار نقل مي، باشد مي صنبي اكرم
پسر دايي ، بود و حضرت رسول صبنابراين حضرت عثمان پسر دختر عمه رسول اهللا

مسلمان از دنيا ، در دوران خالفت پسرش، حضرت عثمان مادر .مادر حضرت عثمان
اما پدر آن حضرت در  3در تشييع جنازه مادر شركت نمودند، خود، ايشان رفت و

  . زمان جاهليت فوت نمود
 كه اينأبو عمرو بود اما پس از ، در زمان جاهليت كنيه ايشان :كنيه ايشان - 2

ايشان را با كنيه ، مسلمانان، شد صاحب عبداهللا، از ايشان صرقيه دخت رسول اكرم
  4.زدند ابوعبداهللا صدا مي

در شرح  5دين العينيلبدرا .النورين بود لقب آن حضرت ذي: لقب ايشان - 3
، چرا به عثمان: سؤال شد 6از مهلّب بن أبي صفره: خود بر صحيح بخاري گفته است

                                           
  ). ۴/۳۷۷(االصابة ). ۳/۵۳(طبقات ابن سعد  -١
  . ۱۹ص، حممد يحيی األندلس، التمهيد والبيان -٢
  . ۳۸۸ص، يحيی االيحيی، اخلالقة الراشدة والدولة األموية -٣
  . ۱۹ص، التمهيد و البيان -٤
)    ه ۸۵۵. د(د و صاحب تأليفات بسيار حديث و فقه بو، ازعلمای تاريخ، حممود بن امحد بن موسی العينی -٥

  ). ۱۰/۱۳۱(و الضوء الالمع ) ۷/۲۸۶(شذرات الذهب : نگا
های  از امرا و سرداران بنامی بود که در عهد معاويه و در هند نربد)   ه ۸۳د (مهلب بن أبی صفره أزدی  -٦

، بود و در دوران عبدامللک بن مروانامارت منطقه جزيره را عهد دار ، او از جانب ابن زبير. اجنام داد) بسياری
امارت خراسان ، از جانب عبدامللک)    ه ۷۹(سپس در سال . جنگهای بسياری ميان او و خوارج روی داد
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دو دختر نبي اكرم زيرا ايشان تنها فردي بود كه با : گفتند؟ او گفت النورين مي ذي
حسين ، دائيم: جعفي در اين مورد گفته استعبداهللا بن عمر بن أبان  .1ازدواج نمود

: گفتند؟ من گفتم النورين مي ذي، داني چرا به عثمان آيا مي، پسرم: جعفي به من گفت
با تنها عثمان است كه خلقت آدم تا روز قيامت ميان زيرا كه از : او گفت، دانم نه نمي

قولي بر اين است كه ، هر چند در اين رابطه .2ختر يك پيامبر ازدواج كرده استدو د
زيرا قرآن ، به اين لقب شهرت يافت، نمود زياد قرآن تالوت مي، چون در هنگام شب

  3.باشند و قيام در شب هر دو بسان نور مي
 .4الفيل به دنيا آمد آن حضرت در مكه و شش سال بعد از عام: تولّد ايشان - 4

بينيم  به اين ترتيب مي .داند شهر طائف را محل تولد ايشان مي، هرچند كه قولي ديگر
  5.اند كوچكتر بوده صپنج سال از حضرت رسول، كه ايشان

ريشي ، با پوستي نازك، مردي بودند ميان باال، آن حضرت :ظاهر ايشان - 5
ند ريششان موي سرشان انبوه بود و عادت داشت، مفاصلي بزرگ و پشتي پهن، پرپشت

، عثمان مردي چهارشانه: فرمايد امام زهري در وصف ظاهر ايشان مي .كردند  را زرد مي
بينيشان باريك و ، 6طرف پيشانيش ريخته بود با موها و صورتي زيبا كه موهاي دو

دهاني زيبا و ، هايي مجعدمو، دستاني بلند، نمود هاي پايشان كلفت مي دراز بود و ساق
ست ا اگرچه قولي ديگر بر آن، داشتپوستي سفيد ، گويند ايشان .شتندسيمايي زيبا دا

  7.اند داشته رنگي گندميكه او 
  

                                                                                                         
سيرأعالم النبالء ). ۵/۳۵۰(وفيات األعيان : نگا. شهرت او بيشتر به خاطر جنگهای او با خوارج بود، يافت

)۴/۳۸۳ .(  
  ). ۱۶/۲۰۱(البخاری عمدة القاری شرح صحيح  -١
  . که بنا به قول دکتر عاطف ملاضه اين خربی حسن است) ۷/۷۳(سنن البيهقی  -٢
  . ۷۹ص ، ذوالنورين عثّمان بن عفّان -٣
  ). ۴/۳۷۷(اإلصابة  -٤
  . ۴۵ص، صادق عرجون، عثمان بن عفّان -٥
  ). ۵/۴۴۰(تاريخ الطربی  -٦
  . ۱۵ص، حياة ذی النورين صحيح التوثيق فی سيرة و). ۱/۲۹۵(صفة الصفوة  -٧
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  خانواده ايشان: دوم

آنان به  .بعد از اسالم با ايشان ازدواج نمودند، هشت همسر داشتند كه همه، حضرت
سپس  .حضرت از ايشان صاحب عبداهللا شدند، اكرم نبي ررقيه دخت: ترتيب عبارتند از

بزرگوار حضرت رسول ازدواج ديگر كلثوم دختر  با ام، آن حضرت بعد از وفات رقيه
آن حضرت فاخته دختر غزوان و خواهر امير عتبه بن غزوان است ديگر همسر  .نمود

سپس با أم عمرو دختر جندب ازدي ازدواج  .كه از ايشان صاحب عبداهللا اصغر شدند
پس از آن با فاطمه دختر . عمر و مريم شدند، انأب، خالد، كرد و از او صاحب عمرو

ام ، سعيد، وليد بن عبدشمس بن مغيرة مخزومي وصلت نمود و از او صاحب وليد
عبدالملك ، حاصل ازدواج ايشان با ام النبيين دختر عينيه بن حصن قراري .سعد شدند

بان و أم أم أ، لعائشه، تر شيبه بن ربيعه اموي صاحب عثمانخايشان از رمله د .بود
اسالم آورده و با ايشان  صالزم به ذكر است كه رمله در زمان پيامبر .عمرو شدند

از ، نائله دختر فرافصه كلبي بود كه قبل از زفاف، آخرين همسر ايشان .بيعت نمودند
  1.مسيحيت برگشته و به دين اسالم گرويد

كه دو سال ، قيهراز همسرش عبداهللا  :بودند از پسر بود كه عبارت ايشان را نه
در  .ان به مدينه بردقبل از هجرت به دنيا آمد و مادرش او را با خود و حضرت عثم

تا  2اين زخم به تدريج بزرگ شد .نزديك چشم او را مجروح كرد خروس، طفوليت
عبداهللا در سن شش ، در سال چهارم بعد از هجرت بر اثر شدت اين زخم كه اين

سومين پسر  .عبداهللا اصغر پسر فاخته بنت غزوان بوددومين پسر او  .سالگي فوت كرد
حضرت ، بعدها از پدر خود وردختر جندب بود كه عمعمرو  عمرو پسر أم، ايشان
سعيد بن مسيب و ، روايت نمود و علي بن حسينرا اسامه بن زيد حديث و  عثمان

ي سفيان ازدواج او با رمله دختر معاويه بن أب .اند روايت كردهحديث را ابوالزّناد از او 
ديگر پسران آن حضرت از ام  .نمود و در سال هشتاد بعد از هجرت وفات يافت

امام بود كه بعدها در دوران خالفت ، أبان در فقه .أبان و عمر بودند، خالد، عمرو

                                           
، األمين ذوالنورين حممود شاکر. ۱۹ص، التمهيد و البيان فی مقتل الشهيد عثمان). ۵/۴۴۱(تاريخ طربی  - ١

 .۳۶۴ص
 .۱۹ص، التمهيد و البيان، ۳۶۵ص، األمين ذوالنورين -  ٢
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أبان  .عبدالملك بن مروان و به مدت هفت سال امارت مدينه را برعهده داشت
اين حديث ها  آن يكي ازروايت نمود كه  سن ثابتاحاديثي را از پدر خود و زيد ب

  : هر كس در آغاز روز و ابتداي شب بگويد: باشد مي
»ماس عم رضم اِهللا الّذی اليبِسليمالع ميعهو الس ماِء ویٌء فی اَألرضِ و ال فی السه ش« .  
كس و هيچ چيز را  با نام آن فرمانروا و پروردگاري كه با پناه بردن به نام او هيچ(

  ). رسانيدن به انسان نيست و او پروردگاري است شنوا و دانا نياراي زيا
آن  .تواند در طول آن روز و آن شب به او زياني رساند هيچ كس و هيچ چيز نمي

سوگند به خدا اين جزاي فراموش كردن آن دعاست كه : روز كه فلج شد گفت
از فقهاي مدينه بود و در سال صد و ، خود، او .1»من اجرا نموددر مورد را  آناوند خد
وليد و سعيد ، عمر نيز از ام عمرو دختر جندب زاده شد و .2وفات يافت هجري پنج

بودند كه ايشان از فاطمه دختر وليد مخزومي صاحب آنان  سديگر پسران حضرت
ن و در زمان خالفت معاويه بن أبي سفيان امارت خراسا)   ه 56(سعيد در سال  .شد

از ام النبين صاحب پسري به نام عبدالملك شد كه در طفوليت  سحضرت .داشت
از نائله دختر فرافصه نيز صاحب پسري شد  سنقل است كه آن حضرت .فوت كرد

  3.كه نام او را عنبسه گذاشتند
دختر فاطمه ، أم سعد، دختر أم عمرو، مريم: بودند از دختران ايشان نيز عبارت

مريم دختر نائله ، اُم أَبان و اُم عمرو دختران رمله بنت شيبه، عائشه، بنت وليد مخزومي
آمنه دختر عّفان و خواهر تني حضرت عثمان  .4بنت فَرافصه و أم ولد دختر أم النبين

كار هشام بن مغيره  گر بود و با حكم بن كيسان خدمت در زمان جاهليت آرايش
 .بن جحس اسير شد و به مدينه برده شد حكم در سرّيه عبداهللا، مخزومي ازدواج كرد

در سال چهارم بعد از هجرت و در  كه اينماند تا  جا همان مسلمان شد و جا آن در
تا  .آمنه برخالف شوهر در مكه و بر كفر خويش ماند .شهيد شد» بئر معونه«حادثه 

                                           
  . ۳۳۸۵:کتاب الدعوات، سنن ترمذی -١
  ). ۴/۲۵۳(سيرأ عالم النبالء  -٢
  . ۳۶۹ص، لنوريناألمين ذوا -٣
  . ۲۰ص، التمهيد و البيان -٤
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ختر د، با مادر و ديگر خواهرانش اسالم آورد و همراه هند، در روز فتح مكه كه اين
دست به ، بيعت نمود كه هرگز شرك نورزد صبا پيامبر اكرم، عتبه و همسر ابوسفيان

  1.سرقت نزند و مرتكب زنا و فحشا نشود
، وليد بن عْقبه بن أبي مِعيط: عبارت بودند از سبرادران مادري آن حضرت

سپاه كفر شدگان   كشتهاز ، در روز بدر، پدر آنان، عقبه .عماره بن عقبه و خالد بن عقبه
، براي پس گرفتن خواهرشان، عماره، وليد همراه برادر خود، بعد از صلح حديبيه .بود

اما رسول ، به مدينه رفتند، أُم كلثوم كه اسالم آورده و به مدينه هجرت كرده بود
اسالم آورد اما ، وليد در روز فتح مكه .به برادرانش امتناع كرد تحويل او از صاهللا

  . دير صورت گرفت، ارهاسالم آوردن عم
أم كلثوم دختر عقبه بن أبي : خواهران مادري آن حضرت نيز عبارت بودند از

او اولين زني است كه بعد از مراجعت  .معيط كه در مكه اسالم آورد و هجرت نمود
ديگر خواهران مادري آن  .به اين شهر هجرت كرد، از حديبيه به مدينه صرسول اهللا
  2.دختران عقبه بودند ام حكيم و هند سحضرت

  جايگاه حضرت عثمان در زمان جاهليت: سوم

مردي بود صاحب قدر و منزلت و ، در آن دوران جزء بهترين افراد قوم خود بود
داشتند و  قومش او را بسيار دوست مي، با حيا و آزرم و شيرين سخن بود، ثروتمند

مرتكب هيچ فحشا و ، نرفتبراي هيچ بتي به سجود ، برايش احترام زيادي قائل بودند
كند و  عقل را زائل مي، شراب: گفت هرگز لب به شراب نزد و مي، كار ناپسندي نشد

بنابراين بر انسان الزم است ، بهاترين نعمتي است كه خداوند به انسان داده عقل گران
هرگز آوازهاي خنياگران و مجالس لهو و لعب . ارزش ننمايد را بي را بداند و آن قدر آن

. 3او را مجذوب خود نكرد و بحدي با حيا بود كه شرم داشت كسي عورت او را ببيند
: شود راه شناخت او بر ما آسان مي، به واقع اگر به اين سخنان خود او نظري بيفكنيم

                                           
  . ۳۴۶ص، األمين ذوالنورين -١
  . ۳۵۴ص، األمين ذوالنورين -٢
  ).۱/۶۱۸(امحد شلبی ، موسوعه التاريخ اإلسالمی ٣
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، از آن هنگام كه با پيامبر بيعت نمودم، آرزوهاي باطل ننمودم، هرگز آواز نخواندم«
هرگز ، نه در جاهليت و نه در اسالم، م لمس نكردمشرمگاه خود را با دست راست

  1».شراب نخوردم و دچار زنا نشدم
أمثال و ، چون علم أنساب، ايشان نسبت به علوم و معارف آن روزگار عرب

اهل سفر بود و از ، مطلع بود) األيام(هاي قبائل عرب  حكم و تاريخ جنگ
هاي عرب بر خورد داشته و با  هاي شام و حبشه ديدن كرده با اقوام و ملّت سرزمين

مرد تجارت بود و با ثروتي كه از پدر به ارث . وضعيت و شرايط آنان آشنا شده بود
جزو ثروتمندان و ، هاي بسيار برده بود بدان اقدام نمود و توانست پس از موفقيت

در آن . شود، صاحب قدر و منزلتي واال در ميان قريش بود، اميبه كه خود بزرگان بني
شرف و منزلت هر فردي بر اساس ميزان مال و ثروت او ، در جامعه مكه، زگارانرو

اش شكل  برادران و اقوام و طايفه، شد و قدرت او بر پاية تعداد فرزندان تعيين مي
ها دست يابد بلكه از محبت و احترام  گرفت و عثمان بن عّفان نه تنها توانست بدان مي

هايي كه در  ترين داستان از جالب. خوردار شدزيادي در ميان قوم خود و قريش بر
مورد ميزان محبت و احترام مردم به عثمان در زمان جاهليت نقل شده آن است كه به 

آوازهايي بر ، 2آن هنگام كه براي طفل خويش آواز مي خواند، عنوان مثال زن عرب
بوده  ميآورد كه بيانگر ميزان اين محبت و احترام مردم نسبت به عثمان  زبان مي

  3:است
  اُحبـــک و الـــرحمنِ 

  

ــانَ     ــريش لعثم ــب قُ ح  
  

  )داشت عثمان را دوست مي، قدر دوست دارم كه قريش من تو را همان] فرزندم([

  اسالم آوردن ايشان: چهارم

او را به دين جديد دعوت نمود و  سسي و چهار سال داشت كه ابوبكر صديق، عثمان
سان جزو سابقين اولين امت  ثيري بدان گرويد و بدينگونه مكث و تأ او نيز بدون هيچ

                                           
  ). ۶۱، ۱/۶۰(حليه األولياء  -١
  . ۷۲ص ، عقّاد، عبقّرية عثمان -٢
  ). ۱/۶۱۸(موسوعة التاريخ اإلسالمی  -٣
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علي و زيد بن ، عثمان بعد از ابوبكر«: گويد ابواسحاق در اين اين رابطه مي. گرديد
نخستين كسي است كه اسالم آورد و خود را به عنوان چهارمين فرد مسلمان ، 1حارثه

ن خاطر باشد كه در هر چند كه ممكن است اسالم آوردن سريع او به اي، مطرح نمود
 صانگيز برايش پيش آمده بود و رسول خدا ماجرايي شگفت، بازگشت از سفر شام

رفت و چون آنان را به اسالم فراخواند و بشارت  سنزد او و طلحه بن عبيداهللا
ها از جانب  و به آن، و ايشان را از حقوق اسالم آگاه كرد، خداوند را به آن دو داد
ايشان هم ايمان آوردند و عثمان آن ماجرا را براي ، اكرام داد خداوند وعده احترام و

من به ، !يا رسول اهللا: عرض كرد صبه حضرت رسول: بازگو كرد صحضرت رسول
، اتراق كرد» الزرقاء«و » معان«چون كاروان ما در حد فاصل ، ام تازگي از شام بازگشته

بيدار شويد كه احمد در ، اي خفتگان: گفت شب هنگام صدايي را شنيديم كه به ما مي
بدون شك اين . 2از شما رسالتتان را شنيديم، مكه برانگيخته شد و چون به مكه آمديم

، خود، او. تأثير شگرفي بر عثمان گذاشته و او را به سوي اسالم سوق داد، حادثه
پس ، حقيقت را به چشم ديد و پيش از ورود به مكه خبر رسالت محمد را شنيد

در پذيرش آن ، بيند هايش را مي د آن هنگام كه صداقت و حقيقت شنيدهتوان چگونه مي
ترديد به خود راه دهد؟ به واقع در اين حالت انساني با هر درجه از عناد و مخالفتي 

روي خود  كه داشته باشد جز قبول حق و ايمان آوردن به آن هيچ راه ديگري را يپش
طلب خويش را بگيرد اما  وي روح حقيقتجل. كه تالش زيادي نمايد بيند و لو اين نمي

. دهد باز قادر به اين كار نخواهد بود و به نداي وجدان آگاه خويش پاسخ مثبت مي
نه از روي حماقت و ، بايد دانست كه پاسخ حضرت عثمان به اين دعوت مبارك
طور كه عادت  او همان. 3جهالت كه از روي يقيني راسخ و باوري بدور از شك بود

در اين مسأله نيز همين روش را در ، تمامي امور با آرامش و تدبير بيانديشد داشت در
فراخواني است به سوي فضائلو نه ، پيش گرفت و به يقين پي برد كه اين دعوت

او اين دعوت را راهي به سوي توحيد و اجتناب از شرك ديد كه ، ها رزائل و پستي

                                           
  ). ۲۸۹– ۱/۲۸۷(هشام   ابن، بويةالسيرة الن -١
  ). ۳/۵۵(طبقات ابن سعد  -٢
  . ۳۰۲جولة تاريخيه فی عصر اخللفاء الراشدين ص -٣
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خواند و آنان را از غفلت و خواب  ميمردمان را به عبادت و اطاعت پروردگارشان فرا 
دارد و در اين ميان به قوم خويش نگريست و ديد كه آنان جاهالنه  جهالت برحذر مي

كنند و محرّماتي چون  به همسايه خويش بد مي، خورند مردار مي، پرستند بت مي
، نفردي راستگو و امي، آنگاه در محمد انديشيد، 1دانند ريختن خون ديگران را مباح مي
هيچ كس . اند اند و هرگز بدي را از او مشاهده ننموده كه مردمان تنها از او خوبي ديده

عثمان را ، با اين فضايل، حال اين فرد، دروغي را از او نشنيده و خيانتي از او سر نزده
، خدايي كه او را هيچ شريكي نيست، خواند به عبادت و پرستش خداوند تنها فرامي

محمد او را دعوت به صله رحم و محبت به خويشان و همسايگان بيند كه  عثمان مي
خواهد كه تنها  خواند و از او مي او را به اقامة نماز و گرفتن روزه مي، كند مي

گويد و  لبيك مي صبنابراين به نداي محمد، 2را پرستش و اطاعت نمايد �خداوند
با ، و در عين صالبت آورد و در اين راه پيشگامانه اسالم مي ستوسط ابوبكر صديق

آرام و با ، منش صبور و بزرگ، بايست در آن چونان او راهي كه مي، نهد آرامش گام مي
بايست با مؤمنان همدل بود و ، بزرگوار و نيكوكار و مهربان و سخاوتمند بود، گذشت

   3.يار ضعيفان شد تا نهال اسالم رشد نمايد و ثمر دهد
  : سعدي بنت كريز چنين سروده است، اش خاله، در وصف اسالم آوردن عثمان

  هدی اُهللا عثْمانـاً بِقَـولی إلـی اهلُـدی    
ــداً   محم يدــد أْیِ الســالر ــابع ب   فت
ــه   تبِن قــالْح ــوثُ بِ عــه املَب کَحو أن  
ــی ــميين مهجت الْهاش ــاابن ــداؤک ي ف  

  

   ــق ــی الْح ــدی إل هاُهللا يه وــد شو أَر  
  اليصـد عـنِ الصـدقِ   وکانَ بـرأیٍ  

  فَکانَ کَبدرٍ مازج الشمس فـی اُألفـقِ  
ــقِ ــلْت للْخلْ ساِهللا أُر ــين ــت أَم   و أن

  

عثمان را به راه راست رهنمون كرد و تنها خداوند است كه راه حق را ، خداوند(
تصميم درستي كه او را ، شد صپيرو محمد، عثمان با تصميمي درست. دهد نشان مي

وصلتي كه ، نيز دخترش را به عقد او در آورد صرسول خدا. از حقيقت باز نداشت

                                           
  ). ۲/۸۰۵(عادل عبدالغفور ، مرويات العهد املکّی -١
  ). ۱/۳۷(فتنة مقتل عثمان  -٢
  ).۷/۲۱۰(البداية و النهاية . ۵۳ص، صادق عرجون، عثمان بن عفّان -٣
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جانم به ! اي فرزند هاشميان! اي محمد. بسان برخورد بدر و خورشيد در افق بود
  ). اي تو امين خداوندي كه براي هدايت مردمان مبعوث شده، قربانت

  صازدواج آن حضرت با رقيه دخت بزرگوار رسول خدا: پنجم
با اسالم آوردن حضرت عثمان پيوندهاي محبت و اخوت بين او و ديگر مسلمانان 

قدر و منزلت او نزد  صاكرم برقرار شد و با ازدواج آن حضرت با رقيه دخت نبي
 صداستان اين ازدواج به اين شرح است كه رسول خدا. مسلمانان دو چندان شد

، كلثوم را به نكاح عَتيبه أم، تر ديگرشانپيشتر رقيه را به عقد عتْبه پسر ابولهب و دخ
  : ديگر پسر ابولهب درآورده بود اما پس از نزول آيات سورة مباركه مسد كه عبارتند از

m�x� �y� �z� �{� �|� �}� �~� �_� �`� �a� �b� �c� �d� �e� �f��

g��h��i��j��k��l��m��n��o��p��q��r��s��������l ٥ -  ١: املسد   
به ) از شغل و مقام(دارائي و آنچه . گردد ابود ميو حتماً هم ن! نابود باد ابولهب(

به آتش ). رهاند و او را از آتش دوزخ نمي(رساند  سودي بدو نمي، دست آورده است
و . ور خواهد بود كش و شعله بزرگي در خواهد آمد و خواهد سوخت كه زبانه

ت جا بدبخ چين است در آن در اينجا آتش بيار معركه و سخن(همچنين همسرش كه 
  ). اي از الياف است در گردنش رشته طناب تافته و بافته. كش خواهد بود هيزم) و

آندو را امر به طالق ، مادر عتبه و عتيبه، ابولهب و ام جميل دختر حرب بن اميه
دادند وآنان نيز قبل از همبستر شدن ايشان را طالق دادند تا خود  صدختران محمد

. 1محمد و ذّلتي باشد از آن ابولهب و فرزندان اولطفي باشد از جانب خداوند بر آل 
آمد و از رقيه خواستگاري  صعثمان به محض شنيدن اين ماجرا نزد رسول خدا

درآورد و حضرت  سنيز ايشان را به عقد حضرت عثمان صرسول خدا، نمود
و اين ازدواجي ، دختر بزرگوارشان را براي اين امر آماده كردند، خود، )ل(خديجه
توانست  ون و مبارك با مردي كه از خوش سيماترين مردان قريش بود و ميبود ميم

                                           
  . ۱۲ص، حممد رشيدرضا، ن عثمان بن عفّانذوالنوري -١
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مردم اين بيت شعر را ، هنگام ازدواج آن دو. همپايه جمال و زيبايي رقيه باشد
  : سرودند مي

  أَحسن زوجينِ رآمهـا إنسـانٌ  
  

   ١و زوجهـا عثمـانُ  ، رقيةٌ  
  

ها را  ستند كه تا به حال مردم آنزيباترين هسمراني ه، عثمان، رقيه و همسرش(
  ). اند به چشم ديده

كند كه هنگامي كه رقيه مشغول شستن سر  عبدالرحمان بن عثمان قريشي نقل مي
دخترم نسبت به «بر او وارد شد و به ايشان فرمودند  صرسول خدا، عثمان بود
به من شبيه  به نيكي رفتار كن كه اخالق او از ديگر صحابه بيشتر) عثمان(ابوعبداهللا 

  2.»است
آل  بكلثوم بردند كه با طالق رقيه و ام جميل و ابولهب گمان مي در واقع ام

سرنوشتي خوب را ، الشأن اما خداوند بزرگ و عظيم، كنند محمد را خوار و ذليل مي
جميل و ابولهب  بدون شك اين ذلّت به خود ام، رقم زده بود صبراي دختران محمد
ها محفوظ نمود كه هرچه خداوند  بيت نبوت را از بدي ،خود �بازگشت و خداوند

  3.شود بخواهد همان مي

  و هجرت ايشان به حبشه سمشكالت حضرت عثمان: ششم

ها را تجربه  ي افراد و اقوام آن قانوني است كه همه، قانون آزمايش و تحمل مشكالت
چشم ديدند كه كوه اند وصحابه نيز از اين قانون مستثني نبوده و مشكالتي را به  نموده

آنان جان و مال خود را در راه خدا فدا كردند و نهايت تالش خود را . كند را از جا مي
مسلمانان ثروتمند نيز از باليا و ، در اين مسير. در اين راه از خود مبذول داشتند

عثمان بن عفان نيز يكي از آنان بود كه در راه خدا و دين ، مصائب آن در امان نماندند
حكَم بن أبي العاص بن أميه متحمل ، آزار و اذيت بسياري را از جانب عمويش او

                                           
  . ۸۹ص ، أنساب األشراف -١
طربانی اين حديث را روايت کرده است و ابن حجر هيثمی در امع : »انه أَشبه أصحابی بی خلُقاً« -٢
  . داند را ثقه می رجال و راويان آن) ۱۴۵۰۰حديث(
  . ۸۴، ابراهيم املنتاوی، دماء علی قميص عثمان -٣
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كرد تا دست از  بست و او را وادار مي او را با طناب مي، حكم بن أبي العاص. شد
گردان  آيا مگر از دين آبا واجداد خويش روي: گفت و به او مي، محمد و دين او بكشد

كه از آن دين دست بر نداريد  خدا سوگند تا اين گروييد؟ به و به دين تازه ديگري مي
ورزيد  نمود و بر ايمان خود اصرار مي اما عثمان مقاومت مي. تو را آزاد نخواهم كرد

دست از اذيت و شكنجه او ، كه عمويش چون استقامت او را مشاهده كرد تا اين
  . 1برداشت

پناه  ان فقير و بيپس از اوج گرفتن آزار و اذيت مسلمانان و به خصوص مسلمان 
پيامبر ، سپدر و مادر حضرت عمار، و بعد از شهادت دلخراش سميه و همسرش ياسر

  : امر فرمود تا مسلمانان به حبشه هجرت نمايند و به ايشان فرمودند صاكرم
»ةشم إلی احلَبتجرخلَو ،دأَح هدنع ظْلَمحاً اليکاً صاللام َّ2»فَإِن .  
كند كه به كسي ظلم و  جا پادشاه صالحي حكومت مي برويد زيرا در آن به حبشه(

  ). دارد ستم روا نمي
به اين ترتيب هجرت آغاز شد و مسلمانان دسته دسته و به صورت مخفيانه از 

آنان . 3رساندند شدند و خود را سواره و پياده به ساحل درياي سرخ مي مكه خارج مي
شان را منظم كند؛  عنايت  قرار دادند تا وضعيتعثمان بن مظعون را سرپرست خود 
، آنان را در ازاي پرداخت نيم دينار براي هر نفر، خدا شامل حال آنان شد و دو كشتي

بالفاصله افرادي را در تعقيب آنان ، با اطالع يافتن قريش از قضيه. 4سوار نمودند
قريش به آنان ي راه حبشه بودند و ديگر دست  گسيل كرد اما مسلمانان در نيمه

هم در هجرت اول و هم در هجرت دوم ، رقيه، حضرت عثمان و همسرش. رسيد نمي
مسلمانان در رجب سال پنجم بعثت به حبشه . مسلمانان به حبشه حضور داشتند

در . مناسك خود را مشاهده نمودند انجامجا بود كه امنيت و آزادي  رسيدند و در آن
  : انان چنين آمده استقرآن كريم در مورد هجرت اول مسلم

                                           
  . ۲۲ص، التمهيد و البيان -١
  ). ۱/۴۱۳(إبن هشام ، و السيرة النبوية ۲۹۰ص، اهلجرة فی القرآن کريم -٢
  ). ۱/۲۰۴(و طبقات ابن سعد  ۱۵ص، دماء علی قميص عثمان -٣
  ). ۲/۶۹(و تاريخ الطربی ) ۱/۲۰۴(طبقات  -٤
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m�Â��Ã��Ä��Å��Æ��Ç��È��É��Ê��Ë��Ì��ÎÍ��Ï��Ð��ÒÑ��Ó��
Ô���������Õ��Ö��l ٤١: النحل   

مورد ظلم ) در مكّه(پس از آن كه ، هجرت كردند) به مدينه(كساني كه براي خدا (
 و پاداش اخروي، دهيم در اين دنيا جايگاه و پايگاه خوبي بدانان مي، و ستم قرار گرفتند

  ). بزرگتر است اگر بدانند) ايشان از پاداش دنيوي آنان(
 صأصحاب حضرت رسول، كند كه مراد از اين آيه امام قُرطبي از قتاده نقل مي

است كه مشركان مكه آنان را مورد ستم خود قرار داده و آنان را از مكه اخراج كردند و 
گاه  آنان را در هجرت به همين دليل مسلمانان به حبشه مهاجرت كردند اما خداوند

همانطور كه خود در قرآن چنين . 1خويش سكني داد و ياراني را براي ايشان فراهم نمود
  : فرموده است

m�Ó��Ô��Õ���Ö��×���ÙØ��Ú��Û��Ü��Ý��Þ���àß��á��â��äã��
å��æ��ç��è��é��ê��ë��l ١٠: الزمر   

) عذاب(از  !اي بندگان مؤمن من: بگو) از سوي من به مردمان! اي پيغمبر((
در همين جهان بديشان ، كساني كه نيكي كنند. بپرهيزيد) خويشتن را(پروردگارتان 

در مراكز كفر و شرك و ظلم و غرق در گناه زندگي نكنيد و پستي و . (شود نيكي مي
و در (زمين خداوند وسيع و فراخ است ). خواري را نپذيريد و هجرت را پيشه سازيد

قطعاً به شكيبايان اجر و پاداششان به تمام و كمال و بدون . )ديار غربت شكيبائي كنيد
  ). شود حساب داده مي

طالب و افرادي  جعفر بن ابي، از ابن عباس روايت است كه منظور از اين آيه
ها و  درس، حضرت عثمان از اين سفر. 2است كه با او به حبشه هجرت كردند

  . كار گرفت ها را در مسير مبارك خود به ها گرفت و آن عبرت
  
  

                                           
  ). ۱۰/۱۰۷(اجلامع ألحکام القرآن  -١
  ). ۱۵/۲۴۰(اجلامع ألحکام القرآن  -٢
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  :ها عبارتند از ها و عبرت مهمترين اين درس
ها و  ثبات مؤمنان بر اعتقادات خود و استقامت آنان در برابر همه شكنجه -1

اين دليلي است بر صدق ، خود، هايي كه اشرار و گمراهان بر سرشان آوردند ستم
كه آرامش  يبطور، ايمان و اخالص آنان در باورهايشان و عظمت روح و جان آنان
هاي كفار  ها و ستم  روح و درون و رضاي خداوند متعال را برتر از تمامي شكنجه

نه ، اين روح است كه قدرت دارد، در واقع در نزد مؤمنان راستين و مخلص. دانند مي
كنند و  بنابراين با تمام توان خود در مسير اجابت خواست روحشان حركت مي، جسم

راز موفقيت و آزادي ، خود، مشان اعتنايي ندارند و اينبه مطالبات و نيازهاي جس
  1.هاي جهالت است ها از زير يوغ ظلم و جور ستمكاران و نجات از تاريكي ملّت

آموخت كه بايد نسبت به امت  صاز سنت پيامبر اكرم سحضرت عثمان -2
و مهربان بود و بر آنان شفقت ورزيد و اين درس مهم در دوران خالفت خود او نيز 

و خالفت ابوبكر صديق و عمر فاروق هويدا  صدر روزگار حيات حضرت رسول
اكرم چقدر نسبت به ياران خويش مهربان است و  ديد كه نبي او به چشم خود مي. بود

نمايد كه آنان در امنيت و آسايش به سر برند و به همين دليل  تمام تالش خود را مي
پادشاهي بروند عادل كه به هيچ كس ستم  بود كه به مسلمانان امر فرمود تا به نزد

مسلمانان در حبشه در امان بودند و ، راست بود صكند و كالم آن حضرت نمي
بود كه سرزمين  صاين پيامبر، بنابراين. 2توانستند دين خود را حفظ و گسترش دهند

 حبشه را برگزيد و مسلمانان را تشويق به هجرت بدانجا نمود تا در امنيت قرار گيرند
هاي خود را براساس  و اين درس مهمي است براي رهبران جهان اسالم كه بايد برنامه

حكمت و دورانديشي در جهت حمايت از اسالم و مسلمين تدوين كنند و در 
جستجوي مكاني امن به عنوان مركزي باشند كه در صورت به خطر افتادن مراكز 

همان ، زيرا كه ثروت واقعي، پناه دهدبتوانند داعيان و امت اسالم را ، اي اصلي و پايه
هاي خود را صرف حفظ و حمايت  ها تمام تالش داعيان راستين هستند كه بايد دولت

                                           
  . ۵۷ص، مصطفی السباعی، السيرة النبوية -١
  . ۳۱۲ص، اهلجرة فی القرآن الکريم -٢
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و اين اسالم نشأت گرفته از اين تفكر است كه هر فرد مسلمان در ، از آنان بنمايند
ان و هاي غير مسلمان ارزشمند است و بايد در حفظ ج اسالم بنا به ندازه تمام انسان

  . امنيت او بكوشد
ديگر درسي كه حضرت عثمان از اين هجرت گرفتند آن بود كه در موقع  -3

بايد رهبر جامعه و دار و دسته آن براي دفاع از جامعه و در ميدان نبرد ، 1بروز خطر
و خود را سپر قرار دهند و نبايد خود از ميدان كارزار ، پيش قدم و پيش قراول باشند

زيرا اين روشي است بدور از سنت نبي ، ان را به معركه بفرستندبگريزند و پيرو
صاكرم

، و بر اساس اين اصل بود كه حضرت عثمان در دوران خالفت خويش. 2
كه عبداهللا بن  كما اين، دهد نزديكان و اهل بيت خود را در صف مقدم لشكر قرار مي

پيشاپيش ، خود ،عبداهللا بن عامر در فتوحات مشرق، أبي سرح در فتوحات آفريقا
به معاويه دستور داد كه همراه همسرش  سكردند و نيز حضرت سپاهيانش نبرد مي

البته در اين . سوار بر كشتي در صف مقدم ناوگان خود به نبرد با روميان بپردازد
  . در مبحث فتوحات به تفصيل سخن خواهيم گفت، خصوص

يت خويش هجرت اولين مسلماني است كه همراه با اهل ب سحضرت عثمان -4
  : اند نيز همين مطلب را تديير نموده صو پيامبر خدا 3نمود

  � 4». إنّ عثمان َألولُ من هاجر إلی اِهللا بِأَهله بعدلوط، صحبهما اُهللا«
اولين  �بعد از حضرت لوط، عثمان، خداوند يار و همراه عثمان و رقيه باشد(

  ). كرده است فرديست كه با اهل بيتش در راه خدا هجرت
اي از مهـاجران حبشـه بـه     دسته، اند هنگامي كه شايع شد مردم مكه اسالم آورده

بنابراين در جوار ، اما متوجه شدند كه اين خبر دروغ است، هاي مكه بازگشتند نزديكي
نيـز  ، همسـر خـود  ، حضرت عثمان همراه با رقيـه . چند تن از اهل مكه سكني گزيدند

                                           
  ). ۱/۳۳۳(التربية القيادية  -١
  ). ۱/۳۴۸(الصلّابی ، السيرة النبوية، )۱/۳۳۳(التربية و القيادية  -٢
  ). ۱/۳۱۴(الصواعق املرسلة  -٣
  ). ۳/۲۶۸(املعرفة و التاريخ  -٤
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كـه   ايـن دسـته از مهـاجران همچنـان تـا زمـاني      . 1بودنـد  جزو اين دسته از مهـاجران 
، حضرت عثمـان . در محل استقرار خود ماندند، امر به هجرت به مدينه داد �خداوند

هايي كه بـه خـاطر هجـرت و يـا      جز در زمان، فرديست كه از همان بدو اسالم آوردن
بت و صـح  هميشـه هـم  ، يافتنـد  مأموريت مي صامور مهم از جانب رسول خدا انجام

چنـان كـه بايـد     توانسـت جـاي او را آن   بودند و هيچ كس نمـي  صمالزم رسول خدا
  . بگيرد

درسـت بماننـد شـرايط ديگـر خلفـاي      ، در واقع اين وضعيت حضـرت عثمـان  
دليلـي بـراي   ، مختص آنان بوده و خود، گويا كه اين خصوصيت و امتياز، راشدين بود

  2.به خالفت رسيدنشان شد
اي محكم با اسالم و قـرآن داشـت و هرگـز     يشه رابطههم سالنورين حضرت ذي

و خالفـت ابـوبكر    صاكـرم  از امور زندگي پر بركت نبي، چه عام و چه خاص، امري
هـا غفلـت نورزيـد و بـه تعبيـر       صديق و عمر فاروق از ديـد او پنهـان نمانـد و از آن   

مي را ايشان تمام امور مربوط به كارهاي بنيادين در حكومت و دولـت اسـال  ، امروزي
  3.مدنظر داشتند

 

                                           
  ). ۱/۴۲۰(إبن هشام ، السيرة النبوية -١
  . ۸۰ص ، عما، عثمان بن عفّان -٢
  . ۷۸ص ، عقّاد، عثمان بن عفّان -٣



 



 
  گفتار دوم

  با قرآن كريم سرابطه حضرت عثمان

براساس آن پرورش  ستنها راه و روشي كه حضرت عثمان و ديگر صحابه بزرگوار
را بر  كتابي كه پروردگار عالميان آن، قرآن كريم بود، يافتند و به رشد و تعالي رسيدند

تأكيد داشت كه اين  صهم نبي اكرمنازل فرمود و به همين دليل  صپيامبر خويش
وحدت روش را حفظ كند و تك تك مسلمانان و جوامع آنان بر اين اساس تربيت 

 صبه طور مستقيم از زبان حضرت رسول، آياتي را كه حضرت عثمان. شوند
همين آيات بود كه قلب ، تأثير شگرفي در ساختن شخصيت ايشان داشت، شنيدند مي

جانشان را پرورش داد و روحشان را تربيت نمود تا ، ك گردانيدها پا ايشان را از پليدي
معرفت و ، اهداف، احساسات، ها انساني با ارزش، عثمان به انسان جديدي تبديل شود

   1.راه و روشي ديگر
از كيفيت ، ابوعبدالرحمن سلَّمي. و به اين صورت بود كه عثمان شيفته قرآن شد 

و ميزان عشق شديد او به قرآن و  صول خدافراگرفتن قرآن توسط عثمان نزد رس
افرادي چون عثمان بن عّفان و عبداهللا بن مسعود : گويد عمل به آن چنين سخن مي

كه تمامي  تا زماني، گرفتند فرا مي صهرگاه آن ده آيه از قرآن را نزد حضرت رسول
به آيات ديگري ، كردند نمودند و بدان عمل نمي معارف آن ده آيه را فهم نمي

را و هم بدان عمل  هم معارف آن، بنابراين ما هم قرآن را ياد گرفتيم، پرداختند نمي
ها انس  تا بتوانند باآن 2كردند آنان مدتي را صرف حفظ آن آيات مي، نموديم مي

  : فرمايد قرآن در اين رابطه چنين مي، بگيرند

m�b��c��d��e��f��g��h��i��j��k��l ٢٩: ص   
كتاب پرخير و بركتي است و آن را براي تو فرو  )اين قرآن !اي محمد((

  ). و خردمندان پند گيرند، هايش بينديشند ايم تا درباره آيه فرستاده

                                           
  ). ۱/۱۴۵(الصلّابی ، السيرة النبوية -١
  ). ۱۳/۱۷۷(الفتاوی  -٢
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  : كند نقل مي صحضرت عثمان از رسول خدا
  . »خيرکم من تعلَّم القرآنَ و علَّمه«
  ). دهد بهترين شما كسي است كه قرآن را ياد بگيرد و به ديگر مسلمانان نيز ياد(

تمام قرآن را برايشان عرضه داشت تا صحت  صايشان قبل از وفات رسول خدا
  . آن را تأييد نمايند

معيره ، توان به ابوعبدالرحمن سلَّمي مي، از مشهورترين شاگردان حضرت عثمان
جا شايسته است اين  در اين. اشاره نمود 1زربن جيش، ابواألسود، بن أبي شهاب

ايشان : بياراييم، ي از حضرت عثمان كه در مورد قرآن كريم استصفحات را با جمالت
هاي دنيا پاك گردد هرگز از كالم خداوند بزرگ  اگر قلبهاي ما از پليدي: اند فرموده

آن وقتي است كه چشم به عهد و ، بدترين روز: اند نيز فرموده. 2سيراب نخواهيم شد
سه چيز در دنياي من نيكو : اند مودهباز فر. 3نيافتد، يعني قرآن كريم، پيمان خداوند

: اند ايشان همچنين گفته. 4پوشانيدن برهنگان و تالوت قرآن، سيركردن گرسنگان: هستند
: ها عبارتند از باشند و آن چهار چيز است كه ظاهرشان فضيلت و باطنشان فريضه مي

 تالوت قرآن فضيلت، همنشيني با صالحان فضيلت است اما تبعيت از آنان واجب
زيارت قبور كه فضيلت است اما مهيا شدن براي مرگ ، باشد اما عمل بدان فريضه مي

نيز چنين . 5عيادت بيمار فضيلت است اما اجراي وصيت و سفارش او فريضه، فريضه
علمي كه بدان عمل ، عالمي كه از او سؤال نشود: مضرترين چيزها ده چيز است: اند گفته

، اي كه مورد استفاده واقع نشود اسلحه، قرار نگيردنظر درستي كه مورد قبول ، نكنند
مالي كه از ، مصحف قرآني كه به تالوت آن نپردازند، مسجدي كه در آن نماز نخوانند

علم زهد كه در نزد طالب دنيا باشد و عمر ، اسبي كه سوار آن نشوند، آن صدقه ندهند
ايشان حافظ كامل  .6درازي كه صاحب آن براي تدارك زاد و توشه آخرت سود نجويد

                                           
  . ۴۶۷ص، الذهبی، تاريخ اإلسالم؛ عهد اخللفاء اليراشدين -١
  ). ۷/۲۲۵(والبداية و النهاية ) ۱۱/۱۲۲(الفتاوی  -٢
  . ۲۷۵ص، و فوائد الکالم) ۷/۲۲۵(بداية و النهاية ال -٣
  . ۸۸ص ، إرشاد العباد الستعداد ليوم املعاد -٤
  . ۲۷۸ص، فوائد الکالم. ۹۰ص ، مهان -٥
  . ۲۷۸ص، فوائد الکالم. ۹۱ص ، مهان -٦
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به نحوي كه مردم به ايشان ، شان را در دست داشتند قرآن بودند و هميشه مصحف
قدر به قرائت آن مصحف مبادرت  آن. 1كتابي با بركت را آورد، گفتند مردي با بركت مي

خطاب به ، هنگام محاصره بيت حضرت، همسرشان .2نموده بودند كه پاره پاره شد
او مرديست كه شب را با يك ، بكشيد و يا رهايش سازيد شورشيان گفت يا او را

از او . 3كرد رساندند و در همان يك ركعت كل قرآن را تالوت مي ركعت به صبح مي
و اين تحقق . 4روايت است كه در يك شب كل قرآن را در يك ركعت تالوت كردند

  : سخن خدا در مورد اوست

m�¸��¹��º��»��¼��½��¾��¿��À���Á��Â��ÄÃ��Å��Æ��Ç��È��
É��Ê��Ë��ÍÌ��Î���Ï����Ð��Ñ��Ò��l ٩: الزمر   

يا كسي كه در اوقات ) بهتر است، آيا چنين شخص مشركي كه بيان كرديم((
از ) خويشتن را(شود و  كنان و ايستاده به طاعت و عبادت مشغول مي شب سجده

: بگوگردد؟  و رحمت پروردگار خود را خواستار مي، دارد آخرت به دور مي) عذاب(
) چنين چيزي را(با كساني كه ، دانند مي) وظيفه خود را در قبال خدا(آيا كساني كه 

فرق اينان را با آنان تشخيص (تنها خردمندان ). هرگز! (برابر و يكسانند؟، دانند نمي
  ). گيرند پند و اندرز مي) و از آن، دهند مي

مود و از شاگردي ن صحضرت از چشمه زالل قرآن نوشيد و نزد رسول خدا
درخت  صرسول خدا. را بايد پرستيد و اطاعت نمود كه، خالل آيات قرآن دانست كه

ايمان و عشق به قرآن را در درون عثمان بارور نمود و تالش نمود كه صحابه به فهمي 
دانستند كه اين  زيرا ايشان مي، درست از پروردگارشان و حقوق او بر آنان دست يابند

تطهير روح و جان و فطرت پاك باشد به يقين و ايمان  فهم درست اگر بر اساس
فهم خويش از ، شود و به همين خاطر عثمان نيز چون ديگر صحابه راسخ منتهي مي

                                           
  . ۲۷۳ص، فوائد الکالم). ۳/۱۷۷(البيان و التبيان  -١
  ). ۷/۲۲۵(البداية و النهاية  -٢
  ). ۷/۲۲۵(مهان  -٣
  . ۳۹۷ص، اخلالفة الراشدة و الدولة األموية -٤
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قضا و قدر و حقيقت انسان و ، بهشت و جهنم، مرگ و زندگي، كائنات، خداوند متعال
  . دريافت نمود صنبرد او با شيطان را از خود قرآن و سنّت رسول خدا

انتها  از هر نقص و عيبي مبرّاست و صاحب كماالتي بي، خداوند پاك و بزرگ
  1.وحدانيت و نداشتن شريك و مانند و همسر و فرزند: همانند، است

، قرآن كريم، خود مفهوم عبوديت و توحيد خويش را در كالم خود، آن ذات پاك
ها به فهم  ا استناد به آنحال به آن مفاهيم وااليي كه صحابه ب. به عيان بيان داشته است

آنان بينش خود را در مورد كائنات از اين : پردازيم درستي از دين دست يافتند مي
  : آيات دريافت كردند

m�o� �p� �q� �r� �s� �t� �u� �v� �w� �x� �y� �{z� �|� �}� �~��
�� �¡� �¢� �£� �¤� �¥� �¦� �§� �¨� �©� �ª� �«� � � �¬� �®� �¯� �°� �±� �²��
³� �´� � � �µ� �¶� �¸� � � �¹� �º� �»� �¼� �½� �¾� �¿� � � � �À� �Á� �Â� �Ã� �A��
B� �C� �D� �E� �F� �G� �H� � � �I� �KJ� �L� �M� �N� �O� �QP� �R� �S����
T����U��V��l ١٢ - ٩: فصلت   

و براي او ، آيا به آن كسي كه زمين را در دو روز آفريده است ايمان نداريد: بگو(
) عالوه از اين كه آفريدگار زمين است(دهيد؟ او  همگونها و انبازهائي قرار مي

و ، او در زمين بر فراز آن كوههاي استواري قرار داد. باشد آفريدگار جهانيان هم مي
) مختلف و جوراجور ساكنان(و مواد غذائي ، خيرات و بركات زيادي در آن آفريد

اعم از خلق زمين و ايجاد (اينها همه . زمين را به اندازه الزم مقدر و مشخّص كرد
بدان گونه كه نياز ، در چهار روز كامل به پايان آمدروي هم ) كوهها و تقدير اقوات

). و كمترين كم و زيادي در آن نباشد(خواهان را برآورده كند  نيازمندان و روزي روزي
و به شكل سحابيها در گستره ، گونه(در حالي كه دود ، سپس اراده آفرينش آسمان كرد

چه بخواهيد و چه نخواهيد : به آسمان و زمين فرمود. بود) انتهاء پراكنده فضاي بي
و به همان صورت (فرمانبردارانه پديد آمديم : گفتند). و شكل گيريد(پديد آئيد 

                                           
  . ۱۶– ۱۰ص، منهج الرسول فی غرس الروح اجلهاديه -١
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ها را به صورت هفت آسمان در دو روز به  آن گاه آن). اي ايم كه اراده فرموده درآمده
) و نظام و تدبير خاصي مقرّر(اش را صادر  و در هر آسماني فرمان الزمه، رساند انجام

آسمان نزديك را با ). جا را آفريد و مخلوقات و موجودات متناسب با آن(فرمود 
آن را كامالً از آفات و (بياراستيم و ) از ستارگان درخشان و تابان(چراغهاي بزرگي 

اعم از آفرينش جهان هستي ، امور مذكوره(اين . محفوظ داشتيم) استراق سمع شياطين
ريزي خداوند بسيار توانا و بس  برنامه) جوشيده ازبر، گيري و نظم دقيق و دوران شكل

  ). آگاه است
، هرچند كه طوالني باشد، ها آنان با بينش درست از قرآن دانستند كه عمر انسان

ناچيز و ، هرچند كه زياد و زيبا باشد، باز رو به زوال و نابودي دارد و دنيا و متاع آن
  : فرمايد همانطور كه قرآن مي، ارزش است بي

m�¤� �¥� �¦� �§� �¨� �©� �ª� �«� �¬� �®� � � �¯� �°� �±� �²� �³��

´� �µ� �¶� �¸� �¹� � � � � � �º� �»� �¼� �½� �¾� �¿� �À� � �Á��

Â� �Ã� �Ä� �Å� �Æ� �Ç� �È� � �É� �Ê� � �ÌË� �Í� � � � � � �Î� �Ï� �Ð��

Ñ��Ò��l ٢٤: يونس   
همانند آبي است كه از ) رفتن نعمت آن از حيث زوال و فنا و از ميان(حال دنيا (

خورند  ها مي ها از آن ها و حيوآن اثر آن گياهان زمين كه انسĤن بارانيم و بر آسمان مي
كامالً ) در پرتو آن(آميزند تا بدانجا كه زمين  به هم مي) رويند و مي، كنند و استفاده مي(

كنند كه  گردد و اهل زمين يقين پيدا مي گيرد و آراسته و پيراسته مي آرايش و زيبائي مي
مند  توانند از ثمرات و غلّات و محصوالت آن بهره مي و حتماً(بر زمين تسّلط دارند 

مبني (فرمان ما ) در بحبوحه اين شادي و در گيراگير اين سرسبزي و آراستگي. شوند
، و با بالهاي گوناگون(رسد  در شب يا روز در مي) بر درهم كوبيدن و ويران كردن آن

و ) سازيم را نابود مي آن، و غيره، طوفان، سيل، تگرگ شديد، سرماي سخت: از قبيل
انگار ديروز در اينجا نبوده . كنيم گياهانش را از ريشه برآورده و دروده و نابودش مي

بدين (ما ). اند هائي در آن سرزمين نزيسته و انسĤن، و هرگز وجود نداشته است(است 
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و (انديشند  كنيم كه مي را براي قومي تشريح و تبيين مي) ي خويش(ها  آيه) وضوح
  )). فهمند مي

نيز آنان با اعتقاد راسخ و درست به بهشت و دوزخ كه از آيات قرآن دريافت 
شان را از انحراف و تمرّد نسبت به شريعت خداوند پاك  خود و زندگي، كرده بودند
نظري عميق  سهر كس به سيرة حضرت عثمان و ديگر صحابه بزگوار. نگه داشتند

ير شناخت دين خداوندشان تالش كردند و تا بيند كه چقدر آنان در مس مي، بيافكند
  . پروراندند چه ميزان خوف و ترس از عذاب و عقاب او را در دل خويش مي

مفهوم درست قضا و قدر را از بطن قرآن و ، حضرت عثمان چون ديگر صحابه
اين مفهوم در . درك كرد و در آن دچار افراط و تفريط نگشت صسيره رسول خدا

بر همه چيز احاطه  �پيدا كرد و يقين يافت كه علم خداونددل و جان او رسوخ 
  : فرمايد كه خداوند در قرآن چنين مي كما اين، دارد

 �m�º��»� �¼��½� �¾� �¿��À� � �Á� �Â� �Ã��Ä� �Å��Æ� �Ç�� �È��É��Ê� �Ë��
Ì� �ÎÍ� �Ï��Ð� �Ñ��Ò� �Ó� �Ô��Õ� �Ö��×��Ø� �Ù��Ú� �Û� �Ü��Ý� �Þ��ß��
à��á���â��ã�������ä��å��������l ٦١: يونس  

شما (و ، خواني پردازي و چيزي از قرآن نمي تو به هيچ كاري نمي!) اي پيغمبر((
در همان حال كه ، مگر اين كه ما ناظر بر شما هستيم، كنيد هيچ كاري نمي!) اي مؤمنان

چيز در زمين و در  و هيچ. باشيد آن مي انجاميازيد و سرگرم  شما بدان دست مي
اي باشد و چه كوچكتر و چه بزرگتر از  چه ذره، ندما آسمان از پروردگار تو پنهان نمي

) به نام لوح محفوظ، در نزد پروردگارتان(در كتاب واضح و روشني ) همه اينها(، آن
  ). گردد ثبت و ضبط مي

كند و هيچ چيز را  همه چيز را نزد خويش ثبت مي، نيز باور داشت خداوند متعال
  : اندازد از قلم نمي

 �m�¯��°��±��²� �³��´��µ��¸¶� �¹��º��»��¼��½� � ��¾��
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پيشاپيش ) در دنيا(و چيزهائي را كه ، گردانيم ما خودمان مردگان را زنده مي(
برجاي ) در آن(چيزهائي را كه ) و همچنين، اند كارهائي را كه كرده(اند و  فرستاده

و ما همه چيز . يمنويس مي) كنيم و ثبت و ضبط مي، اند و كارهائي را كه نكرده(اند  نهاده
  ). نگاريم نمائيم و مي سرشماري مي) لوح محفوظ(را در كتاب آشكار 

  : او يقين داشت خواست خداوند نافذ و قدرتش كامل است

m�Î��Ï��Ð��Ñ���Ò��Ó���Ô��������Õ��Ö��×��Ø��Ù��Ú��Û��ÝÜ��Þ��ß������
à��á�����â��ã��ä��å��æ��ç��éè��ê���ë�������ì��í��î��������l ٤٤: فاطر   

پردازند تا ببينند فرجام كار پيشينيان به كجا  آيا در زمين به گشت و گذار نمي(
اند ؟ هيچ چيزي  در حالي كه آنان از اينان قدرت و قوت بيشتري داشته، كشيده است

چرا كه او بسيار . ها و چه در زمين خدا را درمانده و ناتوان نخواهد كرد چه در آسمĤن
  ). ستفرزانه و خيلي قدرتمند ا

  : آفريدگار همه چيز است، و اعتقاد راسخ داشت كه خداوند

m�A� �B� �DC� �E� �F� �G� � �IH� �J� �K� �L� � �NM� �O� �P� �Q� � � � � �R��
S��T��l ١٠٢: األنعام   

جز او . خدا و پروردگار شما است) متّصف به صفات كمال است كه(آن (
و بس؛ چرا كه (ستيد پس وي را بايد بپر. ؛ و او آفريننده همه چيز است خدائي نيست

  ). و حافظ و مدبر همه چيز است) تنها او مستحقّ پرستش است
نتايج وآثار ، اين فهم صحيح و عميق و اعتقاد راسخ نسبت به مسأله قضا و قدر

مهمي در درون اين مرد بزرگ گذاشت كه در مباحث آينده به تفصيل به آن خواهيم 
ها پي برد و  قيقت خود و همه انسانبه ح، او از طريق درك عميق قرآن. پرداخت

گردد و  دانست حقيقت او نخست به اصلي دور كه همان خلقت از خاك است برمي
  : گيرد ارزش مي سپس وجود خود را به عنوان يك انسان از يك نطفه ناچيز و بي

m�t��u��v��w��yx��z����{��|���}��~�����¡��¢����£��¤��¥��¦��
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را از گل ) اول(و آفرينش انسان ، نيكو آفريد، آن كسي است كه هر چه را آفريد(
به نام (ضعيف و ناچيزي ) به ظاهر(سپس خداوند ذريه او را از عصاره آب . آغازيد

كه (ز روح متعلّق به خود آن گاه اندامهاي او را تكميل و آراسته كرد و ا. آفريد) مني
تا (و براي شما گوشها و چشمها و دلها آفريد ، در او دميد) سرّي از اسرار است

  ). آوريد را به جاي مي) نعمتهاي او(شما كمتر شكر ) اما، بشنويد و بنگريد و بفهميد
انسان را به صورت و ، خود، آن حضرت به اين باور رسيده بود كه خداوند

به او نعمت عقل و تشخيص و توان سخن گفتن عطا ، تناسب آفريدهظاهري زيبا و م
اين موجود را ، هاست را مسخّر او گردانيده ها و زمين و هر آنچه در آن آسمان، فرموده

قدر و منزلت فرموده ، هايش برتري داده و او را با فرستادن پيامبران بر بيشتر آفريده
  . است

نسبت به انسان اين است  �احترام خداوندي مهمترين نماد اكرام و  و از جمله
و اين ، كه زمينه ايجاد محبت و رضايت خداوند را در وجود انسان به وديعت نهاده

اوج كرامت و شرافت نوع انسان است و اين شرافت را تنها از طريق تبعيت 
، خواند كه مردم را به سوي اسالم و حيات طيبه در دنيا و آخرت فرا مي صاكرم نبي
  : توان جست مي

m�y� �z� �{� �|� �}� �~� �_� �`� �a� �b� �c� �ed� �f��
g��h��i��j��k��l��������l ٩٧: النحل   
در اين (بدو ، دهد و مؤمن باشد انجامهركس چه زن و چه مرد كار شايسته (

كارهاي خوب و (پاداش ) در آن دنيا(بخشيم و  زندگي پاكيزه و خوشايندي مي) دنيا
  ). هترين كارهايشان خواهيم دادآنان را بر طبق ب) متوسط و عالي

حضرت عثمان با شناخت آيات قرآن به حقيقت عداوت شيطان با انسان و لزوم 
هاي گوناگون تالش  نبرد بشر با اين موجود پليد پي برد كه به طرق مختلف و شيوه

معصيت وسوسه نمايد و آتش سوزان شهوت را در او  انجامكند انسان را به  مي
  . ور سازد شعله

با استعانت از خداوند بزرگ و توانا به جهاد با آن ، ضرت و ديگر صحابه كرامح
آنان با پندگرفتن از داستان . موجود پست و نيز شيطان درون خويش پرداختند
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به اين اصل پايبند بودند كه جوهر ، حضرت آدم و اخراج او از بهشت و رحمت الهي
و انساني كه ، برابر خداوند استچون و چرا در  اطاعت مطلق و بي، و اساس اسالم

ضرورت توكل بر ، قابليت گناه و عصيان را دارد بايد با عبرت گرفتن از عصيان آدم
او و ديگر ياران . پروردگارش را از ياد نبرد و از اهميت توبه و استغفار غافل نشود

اهميت سخنان زيبا و ، نمودند و به خوبي نفس خويش را از تكبر حفظ مي صرسول
  : أثير آن بر مخاطب خويش را دريافته بودندت

m�p��q��r��s��t��vu��w��x��y��{z��|��}��~���_��`��

a��b��l ٥٣: اإلسراء   
بگويند كه ) در گفتار و نوشتار خود(سخني : به بندگانم بگو!) اي پيغمبر((

به وسيله سخنهاي زشت و (چرا كه اهريمن . باشد) و نيكوترين سخنها(زيباترين 
) از دير باز(گمان اهريمن  و بي، اندازد در ميان ايشان فساد و تباهي به راه مي) رينناشي

و پيوسته درصدد برآمده تا آتش جنگ را با افروزينه (دشمن آشكار انسان بوده است 
  )). ور سازد وسوسه شعله

، و در راه نشر آن جهاد نمود، چنين بود كه عثمان با اسالم زيست اين، آري
، وع دينش را از قرآن و سنت پيامبرش جست و از پيشوايان اسالم شداصول و فر

دهند و مردم از رفتار و گفتارشان تبعيت  اماماني كه راه راست را به مردم نشان مي
 صكنند و نبايد فراموش كرد كه عثمان از كاتبان وحي و مورد اعتماد پيامبر خدا مي
  1.بود

  

                                           
  . ۹۴ص ، التبيين فی أنساب القرشيين. ۲۲السياسة امللّية لعثمان بن عفّانف ص -١



 



 
  گفتار سوم
  در مدينه صاكرممالزمت و مصاحبت با نبي 

تأثيري شگرف نمود و  سبدون شك عاملي كه در شخصيت و روحيه عثمان
و  صمصاحبت و مالزمت با رسول خدا، هاي او را بارور كرد استعدادها و توانايي

چه در مكه چه در  سزيرا عثمان، در مدرسه نبوت بود صشاگردي آن حضرت
حضور در جلسات مدرسه رسالت و بود و خود را ملزم به  صهميشه با پيامبر، مدينه

كه  صحضرت رسول اكرم، گر بشريت فراگرفتن انواع معارف نزد آن معلم و هدايت
دانست و با عشق و عالقه به فراگرفتن قرآن و  مي، خود پرورش يافته پروردگار بود

ي  خود ايشان درباره. پرداخت صحضرت رسول اكرم، سنّت پاك سرور مردمان
خداوند بزرگ و «: چنين فرموده است صول خدامصاحبت و مالزمت رس

محمد را به حقّ نزد ما فرستاد و قرآن را بر او نازل نمود و من از آناني ، الشأن عظيم
افتخار ، در دو هجرت نخستين شركت نمودم، بودم كه دعوت ايشان را لبيك گفتم

در مكتب عثمان . 1»را يافتم و سنّت ايشان را به چشم ديدم صدامادي رسول اكرم
پرورش يافت و نقطة آغازين اين حركت  صقرآن و به دست مبارك رسول خدا

بود كه به مجرّد پيش آمدن اين ديدار تحوالت  صمالقات او با نبي اكرم، بزرگ
هاي كفر و ضاللت به  تحوالتي كه عثمان از تاريكي، شگرفي در او پديدار گشت

ها و مصائب اين راه  تحمل سختيسرزمين نور و ايمان رهنمون شد و او را براي 
  . بخش مهيا نمود پرخطر اما سعادت

از عظمت و قدرت تأثيرگذاري عجيبي برخوردار بود ، صشخصيت رسول اكرم
پرورشي ، و اين امريست كه از تربيت ايشان به دست پروردگارشان حاصل آمده بود

اين دو . يل نمودها در طول تاريخ بشريت تبد ترين انسان كه آن حضرت را به كامل
و اظهار محبت و ارادت آنان  صسبب گرايش مردم به سوي آن حضرت، خود، امر

جدا از اين  صاما بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه رسول خدا. شد به ايشان مي
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پيامبر خدا و دعوتگر مردم به سوي حق بود و اين بعد ، فرد خصائص منحصر به
الشعاع خود قرار  را تحت صنسبت به آن حضرتديگري است كه احساسات مؤمنان 

بلكه در ، را تنها به خاطر خود ايشان دوست ندارند صحضرت، دهد؛ زيرا آنان مي
اند و  ارادت نسبت به آن مقام وااليي كه خداوند به ايشان عطا فرموده، كنار اين محبت

و عامل اين احساسات عميق ، خود، احساس حضور با آن حضرت در آستانه وحي
مؤمنان در پيامبرشان انساني واال و بزرگوار و . خالصانه نسبت به آن حضرت است

عشق و ارادت عميق و خالصانه ، بينند كه به صورت ذات واحدي پيامبري بزرگ را مي
اين عشق به پيامبر همان محبت . پيروانش را به هر دو بعد خويش جذب نموده است

لور يافته است و محور احساسات و رفتار تب صبه خدا است كه در وجود رسول اكرم
  . مؤمنان گشته است

كليد تربيت و پرورش اسالمي است و مسير حركت در آن وادي ، اين عشق
و به بركت . كه نسل اول مسلمانان را به چنان نهضت عظيمي واداشت. 1است

، ايماني واال را نصيب عثمان و ديگر صحابه نمود، مصاحبت و مالزمت رسول اكرم
سنت ايشان را ديدند و راه و روش ، قرآن را آموختند صاكرم نان در محضر نبيآ

  : پرورش و تربيت روح و جان را فراگرفتند

m�Z��[��\��]��^���_��`��a��b��c��d��e��f��g��h��i��
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هاي كه ميان ما و شما مشترك  سوي سخن دادگرآن بيائيد به! اي اهل كتاب: بگو(
كه جز خداوند ) و آن اين، بيائيد بدان عمل كنيم، رانيم و همه آن را بر زبان مي(است 

به جاي ، و برخي از ما برخي ديگر را، و چيزي را شريك او نكنيم، يگانه را نپرستيم
گواه : بگوئيد، ر بر تابندس) از اين دعوت(پس هرگاه . به خدائي نپذيرد، خداوند يگانه

  ). هستيم) اوامر و نواهي خدا(باشيد كه ما منقاد 

                                           
  . ۳۵و ۳۴ص، حممد قطب، منهج التربية اإلسالمية -١
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و  صاز خالل مصاحبت و مالزمت رسول خدا، عثمان نيز بر همين اساس
، تبحر يافتند كه در اين مسير صاز سنت پيامبر خدا، حضور در جنگ و صلح ايشان

ها ايشان را  سانعلم و معرفت او نسبت به مسايل جنگ و شناخت خصوصيات ان
، هاي جهادي كمك نمود و در مباحث آينده به طور مفصل به مواضع و فعاليت

  . خواهيم پرداخت صاجتماعي و اقتصادي ايشان در زمان حيات رسول خدا، سياسي

  صهاي جهاد با پيامبر درميدان سهمراهي عثمان: اول

اسالمي اقدام نمود و  ايشان به تحكيم پايه دولت، در مدينه صبا استقرار رسول خدا
در اولين مرحله بين مهاجرين و انصار پيمان اخوت ايجاد نمود كه در اين ميان نصيب 

بستن ، به بناي مسجد صسپس رسول خدا. 1أوس بن ثابت بود، حضرت عثمان
ساخت زيربناهاي اقتصادي و آموزشي و پرورشي ، معاهده با يهوديان ساكن مدينه

از  سها شدند و در اين اثنا حضرت عثمان دريج سريهبه ت. جامعه جديد پرداخت
نمود و در تمامي  اركان اين دولت بود و از هيچ نوع مشورت و بذل مالي دريغ نمي

  2.شركت جست، جز غزوه بدر، غزوات

  عثمان و غزوه بدر -1
 صدخت گرامي پيامبر اكرم، بانو رقيه، ي بدر شدند هنگامي كه مسلمانان عازم غزوه

به حصبه مبتال شده و به اين بيماري گرفتار آمده و ، ا وفاي حضرت عثمانو همسر ب
به عثمان امر فرمود كه در كنار رقيه  صلذا پيامبر اكرم، به همين خاطر بستري بود

 صامتثال امر رسول خدا، بماند و از او مراقبت نمايد و عثمان نيز با رضايت كامل
بانو رقيه . شد تر مي روز وضعيتش وخيمنمود و نزد همسر بيمار خويش ماند كه هر 

در آن لحظات سخت تنها آرزويش اين بود كه قبل از ترك اين دنيا چشمش به نور 
روشن شود و براي آخرين بار خواهر ، صجمال پدر بزرگوارش حضرت رسول اكرم

را كه در مكه و ميان كفار بود ببيند و عثمان اين لحظات پر  صمحبوبش زينب كبري

                                           
  . ۴۰ص، األمين ذوالنورين -١
  . ۲۶۹ص، عبدالوهاب البخار، اخللفاء الراشدون -٢
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فوت كرد ، رقيه. 1نمود هاي ريزان خويش نظاره مي اندوه را از وراي اشك از حزن و
كه  صاو را بدون حضور رسول خدا، نائل آيد صكه به ديدار رسول اكرم بدون آن

در بقيع دفن كردند و چون بازگشتند زيد بن ، هنوز در بدر و مشغول نبرد با كفار بود
و پيروزي مسلمانان و سالمت مژده نصرت ، صسوار بر ناقه رسول خدا، حارثه

بخش كه  آور و مسرّت و اين خبري بود شادي، را براي اهل مدينه آورد صرسول اهللا
اما آيا ، عثمان نيز از اين فتح و پيروزي عظيم خشنود بود. سرتاسر مدينه را فراگرفت

  ؟توانست حزن و اندوه فراق از همسر با وفايش را بدان سرعت از ياد برد مي
با غم و اندوه بر ، چون بازگشت و از فوت دخترشان آگاه شدند صرسول خدا

  2.سر مزار ايشان رفتند و از خداوند متعال برايشان طلب مغفرت نمود
از حضور در ميان  سحضرت عثمان، پرستان برخالف ادعاي دروغين هوس

بلكه به خاطر ، مخالفت نورزيد صسپاهيان بدر فرار نكرد و با دستور رسول اكرم
عت امر خدا و رسولش به همان فضل و پاداشي كه اهل بدر بدان دست يافته اطا

زيرا ايشان همانند ساير مسلمانان مهياي عزيمت به سوي بدر شد اما . بودند نائل آمد
مؤظّف به مراقبت از دختر بيمار آن حضرت و همسر خويش  صبه فرمان رسول خدا
حضرت عثمان را در غنايم ، زگشتنداز اردوگاه بدر به مدينه با صشدند و رسول خدا

  .3سپاه اسالم و پاداش آنان سهيم نمودند
مردي مصري در ايام حج نزد ابن عمر : كند عثمان بن عبداهللا بن وهب روايت مي

بگو آيا عثمان در بدر ، دهم به حرمت اين بيت تو را قسم مي: آمد و از او سؤال كرد
است كه عثمان در بدر حاضر نبود درست : حاضر نشد؟ ابن عمر در جواب او گفت
بيمار  صهمسر عثمان و دختر پيامبر اسالم، اما بايد دانست كه در آن زمان چون رقيه

كه «: ايشان را مأمور مراقبت از رقيه نمودند و به ايشان فرمودند صرسول اكرم، بودند
  .4»او در اجر و پاداش اهل بدر سهيم است

                                           
  . ۵۰۴– ۴۹۱ص، امحد خليل مجعه، نساء أهل بيت -١
  . ۲۰ص، دماء علی عميص عثمان بن عفان -٢
  . ۳۰۲ص، اإلصبهانی، اإلمامة و الرد علی الرافضة -٣
  ). ۳۶۹۸(البخاری  -٤
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به امر رسول ، من در روز بدر: ودندفرم ساز أبو وائل نقل است كه حضرت
مرا در غنايم آن سهيم  صنزد همسر بيمار خويش ماندم اما حضرت رسول صاهللا

بدر را ، نيز از زائده روايت است كه هر كس او را در غنايم بدر سهيم نمود. نمود
به اين ترتيب واضح است به باور تمام مورخان و محدثان حضرت . 1درك كرده است

  .2باشد زو اهل بدر ميعثمان ج

  عثمان و غزوه اُحد -2
نصرت در ابتدا از آن مسلمانان بود و آنان توانستند مشركان را تارومار ، در نبر اُحد

حتمي بود و بسياري از آنان به قتل رسيدند و هيچ كس را جرأت ، شكست كفار، كنند
، زدند ندند و دف ميخوا زنانشان كه در آغاز جنگ آواز مي، بر افراشتن علم آنان نبود

اين بود كه پيامبر ، اما ورق برگشت و دليل آن. ها و اطراف گريختند كنان به كوه شيون
افرادي را بر دامنه كوه اُحد گماشت و آنان را مأمور نمود كه نتيجه جنگ هر  ساكرم

هاي اوليه مسلمانان و  اما پس از پيشروي، آنان محلّ خود را ترك ننمايند، چه باشد
. بيشتر آن افراد از دامنه كوه پايين آمدند و به جمع كردن غنايم پرداختند، غنايم كسب

كه كوه را بدون نگهبان و ، سردسته سواركاران قريش، خالد بن وليد، در اين اثنا
جا تاخت و آن تعداد از  جهل و ديگر سواركاران بر آن كماندار ديد با عكرمه بن ابي

عبداهللا بن جبير به ، مانده بودند همراه فرماندهشان كمانداراني را كه در محل خود
از پشت بر آنان يورش ، شهادت رساندند و سپس با غنيمت شمردن غفلت مسلمانان

وضعيت سپاه اسالم متشنج ، در اين شرايط. بردند و بسياري از آنان را به قتل رساندند
هاي مدينه  به نزديكي اي از مسلمانان كه حضرت عثمان نيز جزو آنان بود شد و دسته

اي ديگر با شنيدن خبر مرگ  دسته، نشيني كردند و ديگر به اردوگاه بازنگشتند عقب
اي هم مقاومت نمود و در كنار  حيران و سرگردان شدند و دسته صرسول خدا

  . به جنگ با كفار ادامه داد صاكرم نبي

                                           
١- ۳۰۴ص، علی الداقصه اإلمامه و الود .  
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را  صبر خداكه از معركه گريختند و پيام خداوند بزرگ راجع به وضعيت آنان
  : آنان را مورد عفو قرار داده و چنين فرموده است، تنها گذاشتند با بيان اشتباه اين گروه

m�u� �v� �w� �x� � �y� �z� �{� �|� �}� �~� ��� �¡� � �£¢��
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فرار ) مسلمانان و كافران در جنگ احد(آنان كه در روز روياروئي دو گروه (
كه سركشي از فرمان خدا (اي از آنچه كرده بودند  بيگمان اهريمن به سبب پاره، ردندك

چرا كه خداوند آمرزنده و ، آنان را به لغزش انداخت و خداوند ايشان را بخشيد) بود
  ). شكيبا است

پرستان و دنياطلبان كه تنها ميل و خواهش نفس خويش را مدنظر قرار  اما هوس
بينند و پيكان  تنها حضرت عثمان را مي، آنان كه از معركه گريختنداز ميان همه ، دارند

به هر  سبايد دانست كه عثمان بن عّفان. روند اتهامات را تنها به سوي او نشانه مي
خداوند متعال به صورتي واضح و روشن از او ، دليلي كه از صحنه نبرد اُحد گريخت

بنابراين جاي هيچ . خود قرار داد و همراهان او در گذشته و آنان را مورد بخشايش
زيرا . باشد ماند و ديگر هيچ اتهامي متوجه حضرت عثمان نمي شك و شبهه باقي نمي

اوالً خداوند صراحتاً او را مورد عفو خويش قرار داده و در ثاني حضور ايشان در 
  . گواهي بر لياقت و ايمان ايشان است، ديگر ميادين جهاد و مبارزه

  أمر يا ذي غزوه غطفان -3
همراه با چهار صد تن از صحابه براي نبرد با قبايل َغطْفان  صكه رسول خدا هنگامي

. حضرت عثمان را به عنوان جانشين خويش بر مدينه منصوب نمودند، حركت نمود
به مردي از بني َثعَلبه كه از طوايف ) ذوالقصه(سپاه اسالم در منطقة ، در طول راه

به  صاين مرد كه جبار نام داشت و با دعوت پيامبر خدا، دندبرخورد كر، غطفان بود
هاي اطراف گريخته و ديگر نيازي به  عرض كرد كه قبايل غطفان به كوه، اسالم گرويد

نيز آن مرد را به حضرت  صرسول خدا. جا نيست ادامه حركت سپاه صحابه به آن
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گذشت يازده شب  گونه كارزاري پس از سپرد و همراه سپاه خويش بدون هيچ سبالل
  1.به مدينه بازگشتند

  »ذات الرقاع«غزوة  -4
با رسيدن خبر حركت مردان طوايف ثعلبه و أنمار از قبيله غطفان براي يورش به 

را بر مدينه گماشت و خود با چهار صد  سحضرت عثمان، صحضرت رسول، مدينه
با جمع كثيري از  سپاهيان اسالم» صرار«در منطقه . تن از يارانش رهسپار كارزار شدند

هر دو سپاه از . رو شدند اما هيچ جنگي بين طرفين صورت نگرفت غطفانيان روبه
و يارانش نماز خوف را به  صيكديگر بيم حمله داشتند و به همين دليل پيامبر اكرم

دو سپاه متفرق شدند و به سرزمينهاي خويش ، پس از گذشت زمان. جا آوردند
  . روز طول كشيد شبانهاين غزوه پانزده ، بازگشتند

  الرّضوان هبيع -5
الزم دانستند كه ، و يارانشان به حديبيه رسيدند صكه حضرت رسول هنگامي
اي از جانب خود نزد قريش بفرستند تا پيام صلح ايشان و تأكيد آن حضرت بر  نماينده

صد ها بگويد كه مسلمانان تنها ق ها برساند و به آن حفظ حرمت اماكن مقدسه را بدان
رسول . أداي مناسك حج عمره را دارند و پس از آن به مدينه بازخواهند گشت

به سوي قريش ) ثعلب(ابتدا خداش بن أميه خزاعي را سوار بر شتري به نام  صخدا
قريشيان شتر او را هالك كردند و ، اما به محض ورود خراش به مكه. روانه نمودند

با بازگشت . ان را از اين كار بازداشتندها آن قصد كشتن خود او را نمودند كه حبشي
حضرت تصميم گرفتند سفير ديگري ، و بازگو كردن واقعه صخراش نزد رسول خدا

را براي اين كار  سرا نزد قريش بفرستند و به همين خاطر نخست عمر بن خّطاب
از حضرت خواستند كه ايشان را از اين كار معذور دارند و  ساما عمر، 2برگزيدند
خواسته عمر به حقّ بود و داليل روشني را . را نزد قريش بفرستند سن عّفانعثمان ب

                                           
  . ۵۳و ۵۲ص، األمين ذوالنورين -١
  . ۸۳ص ، أبوفارس، غزوة احلديبية -٢
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زيرا  1دانستند ايشان عثمان بن عّفان را براي اين بهتر مي. براي اين خواسته ارائه نمود
توانست تحت حمايت  اي بود قدرتمند و صاحب اعتبار كه مي از قبيله سكه عثمان

 صبه رسول خدا سحضرت عمر. 2ابالغ كند را به مّكيان صپيام رسول خدا، آنان
قريش از عداوت من با آنان خبردار هستند و از طرفي ديگر بني عدي در مكه : گفتند

باز مصلحت را  صحضور ندارند تا از من در برابر قريش دفاع كند هر چند اگر پيامبر
ي به حضرت عمر جواب صپيامبر خدا. 3اطاعت امر خواهم نمود، در رفتن من ببيند

من كسي را به شما پيشنهاد  صيا رسول اهللا: در ادامه چنين گفت سعمر. ندادند
حضرت عثمان ، اين مرد، كنم كه در مكه از من بزرگوارتر و خاندان او بيشتر است مي

نيز  صرسول خدا. توانند از او حفاظت و حمايت كنند كه قبيله او مي. بن عّفان است
  : فرمودند سبه حضرت عثمان

معظمني ، وإمنا جئنا زوارا هلذا البيت، إىل قريش فخربهم أنا مل نأت لقتال أحداذهب «
  .»ننحره وننصرف، معنا اهلدي، حلرمته
نزد قريش برو و به آنان بگو ما نه به قصد جنگ كه به قصد حج و زيارت «

ايم و همراهمان حيواناتي براي ذبح است و بعد از اداي اين مناسك  كعبه آمده
  . »اهيم گشتبازخو

جا با قريش  كه در آن 4رسيد» بْلدح«عثمان بن عّفان به راه افتاد تا به منطقه 
ايشان . جا آمده است آنان از آن حضرت پرسيدند كه به چه دليلي به آن. برخورد كرد

مرا نزد شما فرستاده تا شما را به دين خدا فراخوانم و به  صرسول خدا: فرمودند
بدانيد اگر شما بر ، گرداند و پيامبرش را عزّتمند ينش را پيروز ميشما بگويم كه خدا د

رسيد اما اگر محمد پيروز شود به خاطر رأفت و  محمد فائق آئيد به آرزويتان مي
كند و اگر بخواهيد جنگ  شما را بين جنگ و ايمان مخير مي، محبتشان به بندگان خدا

ند ساله اخير شما را تضعيف نموده هاي اين چ زيرا جنگ، كنيد شكست خواهيد خورد

                                           
  ). ۲/۶۰۰(املغازی  -١
  ). ۲/۶۰۰(املغازی  -٢
  ). ۲/۶۰۰(املغازی  -٣
  . مکانی است نزديک مکه -٤
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عثمان از اين نوع سخناني كه مورد پسند . و شكوه و عظمت شما را از ميان برده است
حرفهايت را شنيدم اما : گفت پذيرفت و مي ها را نمي گفت و قريش آن قريش بود مي

رگرد و نزد محمد ب، تواند با زور به مكه وارد شود اين اتفاق نخواهد افتاد و محمد نمي
در اين ميان أبان بن سعيد بن عاص خود را . رسد به او بگو كه هرگز دستش به ما نمي

بده  انجاممأموريتت را : ظاهر كرد و از عثمان استقبال كرد و او را پناه داد و بدو گفت
سپس از اسب پايين آمد و عثمان را بر تركه اسبش . و پيام محمد را به قريش برسان

اشراف و بزرگان قريش چون ابوسفيان بن حرب و ، در مكه. كه بردسوار كرد و به م
نزد عثمان آمدند تا بدو ، صفوان بن أميه كه در بلدح با عثمان مالقات كرده بودند

مشركان به عثمان پيشنهاد كردند تا . 1گاه حق ورود به مكه را ندارد گويند محمد هيچ
از اين كار امتناع  سا حضرتام، خود او در صورت تمايل كعبه را طواف نمايد

در مكه اقامت داشتند شروع به رسانيدن پيام  سكه حضرت در مدت زماني. 2ورزيد
به مردم و به ويژه مردم مستمند و تحت ستم مكه نمود و آنان را به  صرسول خدا
الوقوعي بشارت  بخش اسالم فراخواند و آنان را به آزادي و رهايي قريب دين آزادي

برسان كه ما يقين  صسالم ما را به رسول خدا. گفتند ن نيز به ايشان ميآنا. 3داد مي
از . 4تواند او را به مكه نيز وارد نمايد مي، داريم خدايي كه محمد را به حديبيه آورده

طرفي ديگر در ميان مسلمانان شايع شد كه حضرت عثمان به دست قريش به قتل 
فراخواند تا بر سر نبرد با كفار با آن يارانش را  صبنابراين رسول خدا، رسيده است

 صصحابه نيز به دعوت ايشان لبيك گفتند و با حضرت. بيعت كنند صحضرت
  5.پيمان بستند كه تا پاي مرگ در ركاب ايشان بمانند

                                           
  ). ۳/۳۴۴(هشام ابن ، و السيرة النبويه) ۳/۲۹۰(زاداملعاد  -١
  ). ۳/۲۹۰(زاداملعاد  -٢
  ). ۳/۲۹۰(زاداملعاد  -٣
  . ۸۵ص ، ابوفارس، غزوة احلديبية -٤
  ). ۴۱۶۹(البخاری  -٥
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هرچند . 1در اين ميان تنها يكي از منافقان به نام جد بن قيس از بيعت سرباز زد
و يا فرار  2بر سر صبر و استقامت صا رسول خداكه در رواياتي ديگر پيمان صحابه ب

اما بايد دانست كه صبر و فرار نكردن با پيمان مرگ ، نكردن از حديبيه بوده است
  3.تفاوت چنداني ندارد و به يك معنا هستند

أبوسنان عبداهللا بن ، بيعت كرد صاولين نفري كه با پيامبر خدا، در ميان صحابه
سلمه . 5پيمان بستند صديگر صحابه نيز با پيامبر خدابود و بعد از او  4وهب أسدي

بيعت  صاو جزو نخستين افرادي بود كه با پيامبر خدا، بن أكوع نيز سه بار بيعت كرد
پيمان  صبا رسول خدا، كرد اما بعد از آن در ميانه و نيز در آخر كار بيعت صحابه

ثمان دست راست خويش را به جاي دست ع صسپس رسول خدا. 6مجدد بست
  :وفرمود، بردست خويش گذاشت

  »هذه يد عثمان«
بيعت  صاي كه در حديبيه با رسول خدا شمار صحابه. 7»اين دست عثمان است«
قرآن در مورد بيان فضل اهل بيعه الرضوان بر ، 8هزار و چهار صد نفر بودند، كردند

  . ديگران چنين فرموده است

m�A� �B� � �C� �D� �E� �F� �G� �H� �I� �KJ� �L� �M� �N��O� �P��

RQ��S��T��U��V��W��X��Y��Z��[��\��������l ١٠: الفتح   
در ، بندند مي) جان(با تو پيمان ) الرضوانِ حديبيه در بيعة(گمان كساني كه  بي(

دست خود را كه در دست پيشوا و (و در اصل ، بندند حقيقت با خدا پيمان مي
اين دست ، گيرد ميو دست رسول باالي دست ايشان قرار ، گذارند رهبرشان پيغمبر مي

                                           
  . ۴۸۶ص، السيرة النبوية فی ضوء املصادر األصلية -١
  ). ۴۱۶۹(صحيح البخاری  -٢
  . ۴۸۶ص، السيرة النبويةفی ضوء املصادر األصليه -٣
  . ۴۸۶ص، ی ضوء املصادر األصليهالسيرة النبويةف -٤
  . ۴۸۶ص، السيرة النبويةفی ضوء املصادر األصليه -٥
  ). ۳/۲۹۱(زاداملعاد  -٦
  . ۴۰۴ص، صحيح السيرة النبوية -٧
  . ۴۸۲ص، السيرة النبوية فی ضوء املصادر األصليه -٨
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شكني  هر كس پيمان !دست خدا باالي دست آنان است) به منزله دست خدا است و
و آن كس كه در برابر پيماني كه با خدا بسته ، كند شكني مي كند به زيان خود پيمان

  ). كند خدا پاداش بسيار بزرگي به او عطاء مي، است وفادار بماند و آن را رعايت بدارد
 : ايدفرم و باز مي

m�`��a��b���c��d��e� �f���g��h��i��j� ��lk� �m��n��o��p��q��
r��s��t��u��wv� �x��y��z��{��|��}� �~��_��`��a��b��c��
d��e��f��g��h��i��j��k��l��m��n��o��p��q��r��������l   

   ١٨ - ١٧: الفتح
هر ). اگر در ميدان جهاد شركت نكنند(بر نابينا و لنگ و بيمار گناهي نيست (

سازد  خدا او را به باغهاي بهشتي وارد مي، اش فرانبرداري كند خدا و فرستادهكس از 
، و هر كس كه سرپيچي كند، آن روان است) كاخها و درختان(كه رودبارها در زير 

خداوند از مؤمنان راضي گرديد همان دم . سازد خدا او را به عذاب دردناكي گرفتار مي
از (دانست آنچه را كه در درون دلهايشان  دا ميخ. كه در زير درخت با تو بيعت كردند

لذا اطمينان خاطري به ، نهفته بود) صداقت و ايمان و اخالص و وفاداري به اسالم
  ). پاداششان كرد) گذشته از نعمت سرمدي آخرت(و فتح نزديكي را ، دلهايشان داد

   :در روز حديبيه فرمودند صنقل است كه رسول اكرم ساز جابر بن عبداهللا
  .»أنتم خري أهل األرض«
و ما آن روز هزار و چهار صد . »بهترين مردمان زمين هستيد، اي ياران من، شما«

و . 1دادم جاي آن درخت را به شما نشان مي، نفر بوديم و اگر امروز چشمانم بينا بودند
اما شيعيان با تمسك به . باشد اين حديث صراحتاً بيانگر فضل ياران بيعه الرضوان مي

 سبر عثمان سادعاي برتري علي، ين ماجرا و عدم حضور عثمان در جمع آن صحابها
به جاي حضرت ، خود، صرا دارند اما اين ادعا باطل است؛ زيرا حضرت رسول

در اجر و پاداش اهل بيعه  سسان عثمان بن عفان بيعت نمودند و بدين، عثمان

                                           
  ). ۳/۱۴۸۵(صحيح مسلم  -١
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دادي از صحابه بر ساير از ديگر سو هدف اين حديث تفضيل تع. الرضوان شريك بود
  .1نيست صياران پيامبر
ه: گويد طبري در كتاب خود مي الدين محبعثمان از چند امتياز ، در روز حديبي

به جاي حضرت  صپيامبر: برخوردار بود كه عبارتند از شسبت به ديگر صحابن
 عثمان صنيز پيامبر اكرم، با دست مبارك خويش بيعت عثمان را به جا آورد سعثمان

بن عّفان را مأمور ابالغ پيام خويش به مسلمانان ساكن مكه نمودند و حضرت 
بدون حضور رسول ، مبني بر امتناع طواف كعبه سعمل حضرت عثمان صرسول

كنند كه چون حضرت  إياس بن سلمه از پدرشان روايت مي. 2را تأييد نمودند صخدا
، ه جا آوردندبا دست خويش بيعت او را ب، سبه جاي حضرت عثمان، صرسول

اما رسول ، پردازد ياران گفتند خوشا به حال عثمان كه با امنيت به طواف كعبه مي
  : فرمودند صاكرم

  .»لو مكث كذا ما طاف حىت أطوف«
  3.»كند تا زمانيكه من طواف نكنم عثمان نيز طواف نمي« 

نمايند كه در بيعه الرضوان شركت  متهم مي، ها ظالمانه حضرت عثمان را بعضي
اما اين اتهامات تنها به اين دليل مطرح شد تا اركان ، نجسته و غايب بوده است

در اين مسأله در مباحث بعد به طور مفصل صحبت خواهيم . 4خالفت را فرو ريزد
  . نمود

صحابه را به  صكنند كه چون رسول خدا روايت مي سحضرت أنس بن مالك 
در مكه و دور از  صدستور پيامبرعثمان بن عفان به ، امر به بيعت با ايشان نمود

 صرسول خدا، بيعت كردند صكه صحابه با رسول خدا مسلمانان بود و هنگامي
اند و سپس يكي از  عثمان در مأموريتي است كه خدا و رسولش بدو داده: فرمودند

                                           
  ). ۷/۴۴۳(فتح الباری  -١
  . ۴۹۱و ۴۹۰ص، العشرةالرياض النضرة فی مناقب  -٢
  . مهان؛ هرچند که در سند اين حديث ضعف وجود دارد -٣
  . ۳۲ص، ذوالنورين مع النبی -٤
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به جاي ، صخوشا به حال عثمان كه دست رسول خدا. دستان خويش را بر زمين زد
  1.دست پيامبر بهتر از دست خود آنان براي صحابه بود دست او بيعت نمود كه

  در مورد عبداهللا بن أبي سرح در روز فتح مكه سشفاعت حضرت عثمان -6
عبداهللا بن سعد بن أبي سرح به حضرت ، مكه را فتح نمودند، هنگامي كه مسلمانان

 حضرت عثمان نيز او را نزد، عثمان پناه آورد و خود را نزد ايشان پنهان كرد
اما حضرت ، بيعت عبداهللا را بپذير! يا رسول اهللا: آورد و به ايشان گفت صاكرم نبي

كه حضرت عثمان براي بار سوم اين  ورزيد تا اين از اين كار امتناع مي صرسول
رو به يارانشان  صسپس رسول خدا. را پذيرفت درخواست را مطرح و رسول خدا آن

  : كردند و فرمودند
  .»شيد يقوم إىل هذا حيث رآين كففت يدي عن بيعته فيقتلهأما كان فيكم رجل ر«
كه چون من از پذيرش بيعت آن مرد خوداري ، آيا در ميان شما مردي نبود«

  .»گردن او را بزند، ورزيدم
چرا به ما اشاره ، ما كه به درون شما علم نداريم! ياران گفتند يا رسول خدا

  : فرمود صكار را بكنيم؟ رسول خدا  نفرموديد كه آن
  .»إنه ال ينبغي لنيب أن يكون له خائنة األعني«
  . 2»هيچ پيامبري را سزاوار نيست كه چشمان خائنانه داشته باشد«

همه مشركان  صدر روز فتح مكه رسول خدا: در روايتي ديگر چنين آمده است
  : جز چهار تن را مورد عفو قرار دادند و دستور دادند كه

، وعبد اهللا بن خطل، عكرمة بن أيب جهل: علقني بأستار الكعبةاقتلوهم وإن وجدمتوهم مت«
  .»ومقيس بن حبابةوعبد اهللا بن سعد بن أيب السرح

: هاي كعبه آويزان نمايند آن چهار نفر را به قتل برسانيد و لو خود را به پرده«
مقيس بن حبابه و عبداهللا بن سعد بن أبي ، عبداهللا بن خصل، عكرمه بن أبي جهل

                                           
هرچند حديث صحيح است اما اسناد آن ضعيف ). ۳۷۰۲(سنن الترمذی ). ۱/۱۸۱(سير السلف الصاحلين  -١

  . باشد می
  . ۱۰۹ص، الصارم املسلول علی شامت الرسول -٢
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هاي كعبه آويزان كرد تا امان بگيرد اما سعيد  عبداهللا بن خطل خود را به پرده ».1سرح
هاي  كه سعيد به خاطر گام، براي كشتن او گريختند سو عمار بن ياسر سبن حارثه

عكرمه بن أبي جهل خود را . بلند از عمار پيش افتاد و ابن اخطل را به هالكت رسانيد
كشتي دچار طوفان شديدي شد و ، اما در ميانه راهبه دريا رساند و سوار بر كشتي شد 

خداوند را به مدد ، سرنشينان آن از همه خواستند تا با ايماني خالص و بدور از شرك
جا بود كه تصميم گرفت اگر خداوند او را از آن مهلكه نجات  عكرمه در آن، بطلبند

بخشايش نمايد كه رود و به او ايمان آورد و از او طلب عفو و  صخدا دهد نزد رسول
عبداهللا بن سعد . ايشان آمدند و مسلمان شدند، فردي است رؤوف و بزرگوار، محمد

مردم را براي  صبن أبي سرح به عثمان بن عّفان پناه برد و هنگامي كه رسول خدا
بردند و بقيه  صاو را نزد رسول خدا سحضرت عثمان، بيعت با ايشان فرا خواند

  . بيان شدداستان كه در سطرهاي فوق 
، عبداهللا بن سعد بن أبي سرح كاتب وحي بود: كند عبداهللا بن عباس روايت مي

در روز فتح مكه دستور  صاما شيطان او را گمراه كرد و به كفار پيوست و رسول خدا
خواست تا او را امان  صعثمان او را پناه داد و از رسول خدا. داد تا او را بكشند

رمان قتل عبداهللا بن أبي سرح و شفاعت حضرت عثمان ابن اسحاق در مورد ف 2.دهد
. دستور داد تا مسلمانان ابن ابي سرح را به قتل برسانند صرسول خدا: گويد چنين مي

زيرا او قبالً مسلمان بود و از كاتبان وحي كه بعدها مرّتد شده و به صف كافران 
پناه برد و او نيز ، و بودپس از فتح مكه او به عثمان بن عّفان كه برادر شيري ا. پيوست

برد و از او براي عبداهللا أمان  صكه او را نزد رسول خدا عبداهللا را پنهان داد تا اين
عبداهللا مسلمان شد و در زمان خالفت : گويد ابن هشام در كتاب خود مي. خواست

عبداهللا بن أبي سرح به امارت چند منطقه از ، عمر بن الخطاب و عثمان بن عّفان
  3.هاي خالفت منصوب شد سرزمين
  

                                           
  . ۷۹ص ، صابر أبوسليمان، فی تاريخ القرآنأضواء البيان  -١
  . ۸۰ص ، مهان -٢
  ). ۵۸و ۴/۵۷(إبن هشام ، السيرة النبوية -٣
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  غزوه تبوك -7
تصميم گرفت تا به سرزمين ، امپراطور روم، هراكليوس، در سال نهم بعد از هجرت

به همين دليل به سپاهيان خود ، را تحت تصرف خود در آورد عربستان حمله كند و آن
 خبر اين تحرّكات به. جزيره عربستان گردند فرمان داد تا مهياي لشكركشي به شبه

مسلمانان را امر به تدارك حركت به سوي روم نمود ، رسيد و ايشان صرسول خدا
توان به راه  آب چگونه مي هاي سوزان و بي اما در آن تابستان گرم و خشك و بيابان

توان وسائل و تجهيزات سپاه را فراهم نمود؟ هرچند مسلمانان و  افتاد؟ چگونه مي
اما ، كردند تقديم مي صتيار داشتند به پيامبر خداهر آنچه در اخ، داوطلبانه، زنان آنان

پيامبر چون صفوف دراز . نمود هاي اين سفر را نمي باز اين مقدار كفاف هزينه
ديد و از ديگر سو امكانات و  مسلماناني را كه آمادة عزيمت به سمت روم مي

  : ندا برآورد كه، تجهيزات محدود آنان را
  »من جيهز هؤالء ويغفر اهللا له؟«
  »كيست كه اين سپاه را تجهيز كند تا خدايش او را بيامرزد؟«

او به سوي آمرزش و ، اين ندا كافي بود تا عثمان را دچار تحولي عظيم نمايد
عثمان سخاوتمندي ، در آن شرايط سخت، رضوان پروردگارش شتافت و سپاه اسالم

، را باقي نگذاشت ي آنعثمان سپاه اسالم را تجهيز كرد و هيچ چيز از نيازها. 1را يافت
  .چنان كه اين سپاه حتي به دهن بند و پابند ديگري نيز نيازي نداشت

در غزوة ، عثمان بن عّفان: ابن شهاب زهري در اين رابطه چنين گفته است
سپاه اسالم را با نهصد و چهل شتر و شصت اسب تجهيز نمود و ده هزار دينار ، تبوك

ها را تحويل  نيز چون آن سكه صل خدارسو. تقديم نمود صرا به رسول خدا
  :گرفتند دوبار تكرار فرمودند

  .»ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم«

                                           
  . ۵۳ص، حممد صاحل عوض، و العشرة املبشرون باجلنة ۲۵۰ص، خلفاء الرسول، )۷/۶۷(فتح الباری  -١
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داد ديگر از امروز به بعد دچار ضرر وزيان  انجامعثمان با اين كاري كه « 
  1.»نخواهد شد

. 2عثمان بن عّفان صاحب بزرگترين انفاق اين اردوگاه و پيروزي اين ميدان شد
در آن روز : ن بن حباب راجع به اين انفاق بزرگ چنين گفته استعبدالرحما

نمودند و در آن  را ديدم كه ياران خويش را به تجهيز سپاه اسالم دعوت مي صپيامبر
دويست شتر را با ، من در راه خدا! اي رسول خدا: هنگام عثمان برخاست و گفت

پاه تشويق نمودند و اين يارانشان را به تجهيز س صباز رسول خدا. بخشم زينشان مي
من در راه خدا ! اي رسول خدا: بار هم عثمان بن عّفان از جاي خود برخاست و گفت

از  صمن به چشم خود ديدم كه رسول خدا. كنم سيصد شتر را با زينشان انفاق مي
  : منبر پايين آمدند و در مورد عثمان دوبار چنين فرمودند

  .»لى عثمان ما عمل بعد هذهما ع، ما على عثمان ما عمل بعد هذه«
  . 3»از اين به بعد هيچ گناهي بر عثمان نيست«

سرگرم تجهيز  صاز عبدالرحمن بن شمره نيز نقل است كه چون پيامبر خدا
سپاه اسالم بودند عثمان با هزار ديناري كه در لباس خود قرار داده بود نزد رسول 

ن دينارها را دست به دست نيز آ صحضرت رسول، را به ايشان داد آمد و آن صخدا
  : نمودند و فرمودند مي

  .»ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم«
  4.»بيند عثمان هر كاري كه بكند زيان نمي، از امروز به بعد«

به اين ترتيب مقدمات حركات سپاه اسالم فراهم شد و آن حضرت همراه ياران 
كه در ميانه راه » تبوك«ي به نام ا كه به منطقه خويش رهسپار ميدان كارزار شدند تا اين

جا خبر رسيد كه هراكليوس با اطالع از  رسيدند و همان، مدينه به دمشق واقع بود
حركت سپاه عظيم اسالم از تصميم خود منصرف شده و مزبوحانه دمشق را ترك 

                                           
  . ۲۶ص، و صحيح التوثيق) ۳۷۸۵(سنن الترمذی  -١
  . ۶۱۵ص ، وء املصادر األصليةالسيرة النبوية فی ض -٢
  ) ۳۷۰۰(سنن الترمذی  -٣
  ). ۳۷۰۲(مهان  -٤
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آيا . سپاه اسالم نيز با تمام تجهيزات و وسائل خويش به مدينه بازگشت. نموده است
بلكه پس از آن نيز ، ها را بازپس گيرد؟ هرگز د كه عثمان آن وسائل و مركبممكن بو

به ، نمود مسلمانان را تشويق به بذل و بخششي جديد مي صهرگاه رسول خدا
  1.گفتند سرعت به اين دعوت لبيك مي

  در مدينه سزندگي اجتماعي حضرت عثمان: دوم

  ازدواج با أم كلثوم در سال سوم بعد از هجرت -1
شان ثبت شده و اسم  تنها كنيه صاين دختر پيامبر خدا  راجع بهها  كتابالي  البه در

و » أميه«تنها حاكم از مصعب زبيري روايت كرده كه نام ايشان ، ايشان بيان نشده است
  2.بزرگتر از فاطمه بوده است

فوت كرد و حفصه ، همسر عثمان، چون رقيه: كند سعيد بن مسيب روايت مي
آيا با حفصه : عمر نزد عثمان آمد و به او گفت، شوهرش را از دست داد ،دختر عمر

شنيده كه ممكن است آن  صكني؟ و عثمان چون قبالً از رسول خدا ازدواج مي
 صعمر نزد رسول خدا. به عمر جواب مثبتي نداد، حضرت با حفصه ازدواح نمايند

  : بدو گفت صحضرت. آمد و ماجرا را تعريف كرد
  .»أم كلثوم: وأزوج عثمان خريا منها، ري من ذلك؟ أتزوج حفصةهل لك يف خ «
ازدواج ، خواهي؟ من با دخترت حفصه آيا ازدواجي بهتر از اين وصلت را مي«

  . 3»آورم در مي، أم كلثوم، يعني دخترم، كنم و عثمان را به عقد زني بهتر از حفصه مي
اب گفت كه پس عمر بن خّط: در صحيح بخاري در اين رابطه چنين آمده است

نزد ، كه از صحابه پيامبر نيز بود، شوهر حفصه، از فوت خنيس بن حذافه سهمي
عثمان بن عّفان رفتم و پيشنهاد ازدواج با حفصه را بدو نمودم اما عثمان در جواب من 

چند روز به من مهلت ، اگر خواستم با حفصه ازدواج كنم به تو خواهم گفت: گفت
پس از گذشت چند روز عثمان را ديدم و از : عمر گفت، ر كنمبده تا در اين مسأله فك

                                           
  . ۳۱ص، و العشرة املبشرون باجلنه ۱۳۸ص، خلفاء الرسول -١
  . ۴۶و ۴۵ص، فاروق محادة، الدوقة النبوية الشريفة -٢
  ). ۱۹۵۷(حديث ، أبويوسف، و اآلثار) ۴/۴۹(مستدرک احلاکم  -٣
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خواهم كه امروز  من نمي: او در رابطه با آن مسأله سؤال كردم كه عثمان به من گفت
، نزد ابوبكر رفتم و همين پيشنهاد را به او نمودم: سپس عمر بيان داشت. ازدواج كنم

ز او بيشتر از عثمان ناراحت شدم ا. اما ابوبكر سكوت كرد و هيچ جوابي را به من نداد
حفصه را از من خواستگاري نمودند  صرسول خدا، كه بعد از گذشت چند روز تا اين

: بعداً كه ابوبكر را ديدم به من گفت. درآوردم صو من نيز او را به عقد آن حضرت
شايد به اين خاطر كه در مورد ازدواج با حفصه به تو جواب مثبتي ندادم از من 

 صشده باشي؟ بدان كه تنها به اين دليل اين پيشنهاد را نپذيرفتم كه پيغمبر ناراحت
را برمال  صخواستم كه راز رسول خدا در مورد اين ازدواج صحبت كرده بودند و نمي

ازدواج ، حفصه، نمود من با دخترت با او ازدواج نمي صسازم و اگر رسول خدا
  . 1كردم مي

صديق در مورد ازدواج ام كلثوم با عثمان  دختر ابوبكر بام المؤمنين عائشه 
  : كنند چنين روايت مي

به أم ، را به نكاح عثمان بن عّفان درآورد، ام كلثوم، دخترشان صچون نبي خدا
  : ايمن فرمودند

  .»بني يديها بالدف وخفقي، هيئ ابنيت أم كلثوم وزفيها إىل عثمان«
و او همين كار » خانه عثمان ببر را آماده كن و او را با دف به، أم كلثوم، دخترم«
بعد از گذشت سه روز نزد دخترشان رفتند و از او در مورد عثمان پرسيدند و . را كرد

بهترين شوهر ، عثمان: و او گفت» شوهرت را چگونه مي بينيد؟! اي دخترم« : فرمودند
  . 2است

  : فرمودبر در مسجد ايستاد و به عثمان  صاز ابوهريره نقل است كه پيامبر خدا 
وعلى مثل ، هذا جربيل أخربين أن اهللا قد زوجك أم كلثوم مبثل صداق رقية، يا عثمان«
  .»صحبتها
أم كلثوم را با همان صداق و مهريه رقيه به  �جبرئيل خبر آورده كه خداوند«

  . »عقد تو در آورده است
                                           

  ). ۵۱۲۲(، ب النکاحکتا، صحيح البخاری -١
  . ۲۲ص، و دماء علی قميص عثمان) ۲/۲۳۱(أبوشهبة ، السيرة النبوية -٢
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ي اين رويداد در ربيع األول سال سوم بعد از هجرت رخ داد و ازدواج در جماد
  1.األخر همان سال صورت گرفت

  وفات عبداهللا بن عثمان -2
در شش ، پسر رقيه، عبداهللا بن عثمان، در جمادي األولي سال چهارم بعد از هجرت

و عثمان به دست خود او را دفن ، بر او نماز گذارد، خود، پيامبر. سالگي فوت كرد
يد دانست كه در زندگي اما با، و اين ضايعه و مصيبتي بزرگ براي عثمان بود 2نمود

  . اين قبيل مصائب و مشكالت به وفور وجود دارند، دعوتگران و مبلّغان دين

  لوفات ام كلثوم -3
ام كلثوم بر اثر بيماري در شعبان سال نهم بعد از هجرت فوت نمود و پيامبر بر او 

كلثوم رسول خدا را ديدم كه بر قبر ام : كند أََنس بن مالك روايت مي. نماز خواندند
  : سپس فرمودند، ريخت نشسته و اشك مي

  .»هل منكم رجل مل يقارف الليلة؟«
پس به ، من: و ابوطلحه گفت» كداميك از شما امشب با زنش همبستر نشده؟«

  : اين گفتند كه
   .»فانزل يف قربها«
  . 3و او را دفن كند» كلثوم شو داخل قبر ام« 

زو زناني بودم كه أم كلثوم را غسل من ج: از ليلي بنت قانف َثَقفي روايت شده
ها را يكي يكي  پيامبر دم در ايستاده و كفن دخترشان را دردست داشتند و آن، دادند

بعد روسري او را ، سپس پيراهن ايشان، تنه اول پارچه براي بستن ميان، دادند به ما مي
اسي ديگر قرار ايشان را در لب، دادند و پس از آن ملحفه را بر او پوشانيدم و در آخر

  4.داديم

                                           
  ). ۱۱۰(سنن ابن ماجه  -١
  . ۲۲ص، و دماء علی قميص عثمان) ۲/۱۳۰(ابن أثير ، الکامل -٢
  ). ۱۳۴۲(کتاب اجلنائزد ، صحيح البخاری -٣
  ). ۳۱۵۷(سنن أبوداود  -٤
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فضل بن عباس و أُسامه بن زيد ، كند كه علي بن أبي طالب ابن سعد روايت مي
كلثوم شدند و أَسماء بنت عميس و صفيه بنت   همراه با أبوَطْلحه وارد قبر ام
  1.عبدالمطلّب ايشان را غسل دادند

اين را در  صاعثمان از اين مصيبت بسيار ناراحت و اندوهگين شد و رسول خد
  : پس به ايشان فرمودند، ديد چشمان عثمان مي

  .»لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان«
  .2»آوردم  را به نكاح تو درمي اگر دختري ديگر داشتم آن«

به عثمان ودليل آن همه وفاداري و  صبيانگر ميزان محبت پيامبر خدا، خود، اين
اين سخن خطّ بطالني است بر باورهاي بدبينانه . احترام عثمان نسبت به نبي خداست

زيراكه خواست و تصميم خدا نافذ ، دهند مردم كه در چنين شرايطي از خود بروز مي
  . چون و چراي آن شد و بايد تسليم بي. 3و غيرقابل برگشت است

  در تشكيل و تقويت دولت سمشاركت اقتصادي حضرت عثمان: سوم

اما او اين ثروت را در ، ن و تاجران بزرگ عرب بوداگرچه حضرت عثمان از ثروتمندا
او در هر امر خيري . الشأن صرف نمود راه كسب رضاي خداوند بزرگ و عظيم

به چند مورد ، جا ما به عنوان نمونه در اين. قدم بود و هيچ هراسي از فقر نداشت پيش
  :كنيم هاي فراوان ايشان اشاره مي ها و بخشش از اين هزينه

  هبئرروم -1
اين شهر از آب شيرين كمي برخوردار بود و ، وارد مدينه شد صهنگامي كه نبي خدا

  : خطاب به ياران خويش فرمود صپيامبر. تنها بئررومه آب شيرين كافي داشت
  .»من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دالء املسلمني خبري له يف اجلنة«

                                           
  ). ۸/۳۹(طبقات ابن سعد  – ۴۸ص، والدومة النبوية -١
  ). ۹/۸۳(علی بن أبی بکر اهليثمی ، جممع الزوائد -٢
  . ۷۳ص ، أمين القصاة، أعمال و أحداث: اخللفاء الراشدون -٣
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نعمتي از ، ن سهيم گرداندرومه را بخرد و ديگر مسلمانان را در آ هركس بئر« 
  .1»نعمتهاي بهشت پاداش اوست

  .»من حفر بئر رومة فله اجلنة«: نيز فرمودند
) را در اختيار مسلمانان قرار دهد و آن(هر كس چاهي بمانند بئررومه بكند « 

  2.»شود مي  باغي در بهشت نصيب او
به ، هاي آنآب بئررومه در برابر پرداخت ب، به مدينه صپيش از ورود نبي خدا

. آبي براي خوردن نيافتند، هنگامي كه مهاجران به مدينه رسيدند. شد مردم داده مي
را به ازاي دريافت مد  بود كه هر دلو آن» رومه«بئررومه از آنِ مردي غفاري به نام 

  :به او فرمودند صپيامبر اكرم. فروخت جات مي گندم يا ديگر غّلات و حبوبات و ميوه
  .»يف اجلنة؟تبيعها بعني «
اما آن مرد به نبي . »فروشي؟ هاي بهشت مي اي از چشمه را در برابر چشمه كه آن«

چون اين خبر . اش است تنها منبع درآمد او و خانواده، عرض كرد كه آن چاه صخدا
آمد و  صبه عثمان رسيد آن چاه را به سي و پنج هزار دينار خريد و نزد پيامبر خدا

نصيب ، آيا آن پاداشي را كه به صاحب آن بشارت داديداي رسول خدا : عرض كرد
را در  من آن: عثمان نيز گفت. به او جواب مثبت داد صشود؟ رسول خدا من مي

در روايتي ديگر در مورد اين چاه چنين آمده است كه . 3دهم اختيار مسلمانان قرار مي
فروخت و عثمان  ميرا به مسلمانان  متعلق به يك فرد يهودي بود كه آب آن، چاه رومه

اعم از ثروتمند و فقير و ، را در اختيار همه را به ده هزار درهم از او خريد و آن آن
  4.قرار داد، مسافران
  
  

                                           
  ). ۲/۷۶۶(األلبانی ، صحيح سنن النسائی -١
  ). ۲۷۷۸(صحيح البخاری  -٢
  ). ۱۰/۱۹۶(حتفة األحوذی بشرح سنن الترمذی  -٣
  . ۲۳۱ص، و احلکمة فی الدعوة إلی اهللا) ۵/۴۰۸(فتح الباری  -٤
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  توسعه مسجدالنبي -2
مسلمانان براي اداي ، مسجدشان را در مدينه بنا نمودند صكه رسول خدا بعد از اين

تعليم و تعلّم امور ، صاهي رسول خداها و أوامر و نو شنيدن خطبه، نمازهاي پنجگانه
در آن محل ، ها جا جهت عزيمت به غزوات و بازگشت از آن دين و تجمع در آن

جا  اما به هر حال آن مسجد مكان بزرگي نبود و مسلمانان در آن، آمدند گردهم مي
به صحابه  صبه همين خاطر پيامبر. شدند براي اجراي اين مراسمات دچار تنگنا مي

  : فرمودند
  .»من يشتري بقعة آل فالن فيزيدها يف املسجد خبري له منها يف اجلنة؟«
 �خداوند، را به مسجد اضافه نمايد هر كس زمين اطراف مسجد را بخرد و آن«

عثمان نيز زمين اطراف مسجد را از مال . »پاداشي بهتر به او خواهد داد، در بهشت
   3.را به مسجد افزود خريد و آن هزار درهم 2يا بيست و پنج 1خود و به قيمت بيست

  سسپاه تبوك و بخشش فراوان عثمان -3
سپاه خويش را جهت عزيمت به سوي روم و نبرد با آنان  صهنگامي كه رسول خدا

ثروتمندان را ترغيب به تجهيز اين سپاه و فراهم نمودن لوازم و وسايل ، نمود مهيا مي
اما در ، كرد ش به اين سپاه كمك ميكردند و صحابه هر يك به مقدار توان خوي آن مي

كه جزئيات آن در  4بيشترين بخشش و كمك را به اين سپاه نمود سعثمان، اين ميان
  . مبحث غزوه تبوك مطرح شد

  

                                           
  ). ۲/۷۶۶(صحيح سنن النسائی األلبانی  -١
  ). ۳/۲۰۹(األلبانی ، صحيح سنن الترمذی -٢
  ). ۳/۴۱(خالد بيطار ، اعالم املسلمين -٣
  . ۲۳۱ص، اَأللْبانی، احلکمة فی الدعوة إلی اهللا -٤



 
  گفتار چهارم

  بيان شده اند ساحاديثي كه در فضيلت عثمان بن عّفان

  باشد أحاديثي كه در فضيلت او و ديگران مي: نخست

  ت بشارت دهيداو را به بهش -1
بودم  صخدمت رسول خدا، مدينه هاي در يكي از باغ: كند كه روايت مي سابوموسي

فرمود صنبي خدا .زدباغ را  رِكه مردي د :  
»فْاتح له و بشاجلَه بِرنة«.   
  . »در را به روي او بگشاي و او را به بهشت بشارت ده«

گفته بود  صبه آنچه رسول خداو او را در را كه باز كردم ابوبكر را ديدم 
 .سپس بار ديگر مردي در را زد .بشارت دادم و او نيز خدا را حمد و سپاس گفت

من هم در را كه باز كردم ديدم  .همان عبارت پيشين را تكرار نمود صرسول خدا
او را به سخنان نبي خدا بشارت دادم و او نيز شاد شد و خدا را  عمر پشت در است و

 صاين بار رسول خدا، ندزد را عد از گذشت مدتي بار ديگر در باغب .سپاس گفت
  : فرمود

  »افْتح له و بشره باجلَنه علی بلْوی تصيبه«
مصيبتي كه ] صبر و تحمل در برابر[در را به روي او بگشاي و او را به خاطر «

  . »آيد به بهشت بشارت ده بر سر او مي
آگاه  صمان را ديدم و او را از سخن رسول خداعث، وقتي كه در را باز كردم

خداوند يار و ياور : اُهللا مستعانُ«: او نيز با حمد و ثناي خدا در جواب گفت. نمودم
  1».ماست

بشارت  صعمر و عثمان است كه نبي خدا، اين حديث بيانگر فضيلت ابوبكر
كه در خدمت  باشد و نيز مبين فضيلت ابوموسي مي، ها داده است بهشت را به آن

                                           
  ).۳۶۹۵حديث(صحيح خباری  ١
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كند كه اگر احتمال غرور  از طرفي ديگر اين حديث بيان مي. بوده است صرسول خدا
  . آنان را مدح و ثنا كرد، و تكبر وجود نداشته باشد جائز است رودر روي خود افراد

از معجزات رسول خدا است كه از فاجعه قتل عثمان و آن ، خود، اين حديث
تمرار آن سه تن بر ايمان و اسالم خويش خبر داده آشوب و بلوي و نيز تداوم و اس

  1.است

  ... آرام گير! اي أحد -2
عمر و عثمان بر كوه ، همراه ابوبكر صهنگامي كه نبي خدا: كند كه روايت مي سانس

  : گاه رسول خدا پاي خويش را بر آن زد و فرمود آن، كوه به لرزه افتاد، اُحد رفتند
  . »فليس عليك إال نيب وصديق وشهيدان -أظنه ضربه برجله-اسكن أحد «
آرام گير زيرا جز يك پيامبر و يك صديق و دو شهيد بر پشت تو ! اي احد«

  2.»وجود ندارد

  آرام گير -3
، علي، عثمان، عمر، همراه ابوبكر صرسول خدا: روايت شده كه صاز ابوهريره

پيامبر در اين هنگام . دطلحه و زبير بر روي حراء ايستاده بودند كه ناگهان به لرزه افتا
  : چنين فرمودند

  .»فما عليك إال نيب أو صديق أو شهيد، اهدأ«
  3.»اند نايستاده] راه حقّ[يا صديق و يا شهيد ، آرام گير زيرا بر روي تو جز پيامبر«

  سشرم و حياي عثمان -4
هر دو، و عثمان لالمؤمنين عائشه از يحيي بن سعيد بن عاص روايت است كه أم ،

دراز كشيده و در حال  لدر منزل عائشه صي او تعريف كردند كه روزي پيامبربرا
كه بلند شده و  بدون اين صپيامبر، استراحت بودند كه ابوبكر اذن ورود خواست

                                           
  ). ۱۷۱– ۱۵/۱۷۰(صحيح مسلم شرح النووی علی  -١
  ). ۳۶۹۷حديث(صحيح البخاری  -٢
  ). ۲۴۱۷حديث(صحيح مسلم  -٣
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مطرح نمود و  صابوبكر نيز وارد شد و كارش را با پيامبر، بنشيند به او اذن ورود داد
آمد و اين بار نيز حضرت  صداعمر نزد رسول خ، پس از رفتن او. بعد رفت

اما چون عثمان نزد رسول . كه بلند شود با او به صحبت پرداخت بدون اين صرسول
  : نيز فرمود لبلند شد و خود را مرتب نمود و به عائشه صپيامبر، آمد صخدا

  .»امجعي عليك ثيابك«
  . »كه خود را كامالً در لباسش بپوشاند«

پرسيد كه چرا موقعي كه  صول خدااز رس لعائشه، پس از رفتن عثمان
اما چون ، راحت با آنان صحبت كرديد، ابوبكر و عمر نزدتان آمدند به همان حالت

به او پاسخ  صحضرت. عثمان پيش شما آمد بلند شديد و خود را مرتب نموديد؟
  : داد

وإين خشيت إن أذنت له على تلك احلال أن ال يبلغ إيلَّ يف ، إن عثمان رجل حيي«
  .»حاجته

ترسيدم كه اگر در آن حالتي كه من بودم بر ، عثمان مرد بسيار با حيائي است« 
  1.»خجالت و شرم و حيا نگذارد كه او كارش را به من بگويد، شد من وارد مي

  شرم و حياي فرشتگان از عثمان -5
در منزل  صكه روزي رسول خدا: كند نقل مي لابوسلمه بن عبدالرحمن از عائشه

از كشيده و ساق پايش از زير لباس بيرون افتاده بود كه در اين هنگام او به پشت در
كه بلند شود با ابوبكر به گفتگو  بدون اين صابوبكر نزد ايشان آمد و آن حضرت

از جاي خود  صآمد اما باز پيامبر صعمر نزد آن حضرت، پس از ابوبكر. پرداخت
كه عثمان  تا اين، مشغول شد تكان نخورد و به همان حالت با عمر نيز به صحبت كردن

بلند شد و لباس خود را مرتب نمود و  صحضرت، آمد با آمدن او صنزد حضرت
 صاز حضرت لعائشه، هنگامي كه عثمان رفت. به صحبت با عثمان پرداخت

چرا شما هنگامي كه ابوبكر و عمر نزدتان آمدند شما ، صسؤال كرد كه يا رسول اهللا

                                           
  ). ۲۴۰۲حديث(صحيح مسلم  -١
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اما چون عثمان نزد شما ، استراحت با آنان صحبت كرديدبلند نشديد و به همان حالت 
  : فرمود صحضرت. بلند شديد و خود را مرتب كرديد، آمد

  . 1»أال أَستحيی من رجل تستحيی منه املالئکةُ«
  ). كنند آيا نبايد از مردي شرم داشته باشم كه فرشتگان از او شرم مي(

مقام شرم ، شرم و حياء استمقام عثمان مقام : گويد مناوي در كتاب خويش مي
هم همراه با نقصي كه در  آن، و حيا برگرفته از عظمت مقام و منزلت مخاطب است

بايد گفت كه عظمت و جالل خداوند متعال  سدر مورد عثمان. يابدنفس خويش مي
كرد و  احساس حقارت مي، خود او نيز در برابر آن ذات بزرگ. بر او غالب آمده بود

به . هاي مهم بندگان مقرّب درگاه حضرت احديت است از ويژگياين دو خصلت 
از ، صحضرت رسول اكرم، مقام عثمان نيز واال شد و بهترين بندگان خدا، همين دليل

دوستان مخلص ، كه هر كس خدا را دوست داشته باشد نمود كما اين او شرم مي
، ر دل جاي دهدخداوند نيز او را دوست خواهند داشت و هر كس خوف خداوند را د

  2.همه چيز و همه كس نيز در برابر او خوفي عجيب در خود خواهند يافت

  باحياترين فرد بود، عثمان -6
  : فرمود صروايت است كه رسول خدا ساز انس بن مالك

ل و أَعلَمها باحلَال، و أَصدق حياًء عثمانُ، و أَشدها فی دين اهللا عمر، أَرحم أُمتی أبوبکر«
و ، و أَعلَمها بالفَرائضِ زيد بن ثابت، و أَقْرأها للکتابِ اِهللا أُبی بن کَعب، و احلَرام معاذُين جبلَ

أَمين ةاحِ، لکلّ أمبنِ اجلَر دةيبأبوع ةهذه األم أَمين 3».و  
با ، عمر، گيرترينشان در اجراي دين سخت، ابوبكر است، ترين امت من مهربان(

ابي بن ، باشد معاذ بن جبل مي، داناترين آنان به حالل و حرام، عثمان، ترين ايشان حيا
ترينشان به مسايل تقسيم  كعب داناترين امت به قرائت قرآن است و زيد بن ثابت آگاه

  ). باشد و هر امتي را اميني است و امين امت من ابوعبيده بن جرّاح مي، ارث

                                           
  ). ۲۴۰۱حديث(صحيح مسلم  -١
  ). ۴/۳۰۲(فيض القدير  -٢
  ). ۱/۶۰۴(فضائ الصحابة  -٣
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  دهد كه منجر به شهادت عثمان شد اي مي فتنهخبر از  صرسول خدا: دوم

  هر كه از سه چيز نجات يابد از همه چيز نجات خواهد يافت -1
  : فرمود صكند كه حضرت عبداهللا بن حواله از رسول خدا روايت مي

  . 1»و قتلُ خليفة مصطربٍ باحلق معطيه، والدجالُ، موتی: من نجا من ثالث فقد نجا«
نجات يافته است و آن سه چيز عبارتند ، سه جريان خود را حفظ كند هركس از(

  ). ورزد صبر و استقامت مي، اي بر حقّ كه بر آن مسيح دجال و قتل خليفه، مرگ من: از
و داليل و قراين نيز ، عثمان بن عّفان است، واضح است كه منظور از آن خليفه

مخاطب را به درگير نشدن در آن ، ثاين حدي، در واقع. كنند همين مطلب را تأييد مي
ممكن است عملي و مستقيم باشد كه همان ، اين مشاركت در فتنه. خواند فتنه فرا مي

مشاركت مستقيم در قتل خليفه و تشويق و ترغيب مردم به آن آشوب و بلوا است و 
ممكن است زباني و معنوي باشد كه از طريق رد و بدل سخنان باطل و ناروا و 

اين حديث ، گيرد كه در اين صورت و اكاذيب در مورد آن خليفه صورت ميشايعات 
  2.گيرد ي مسلمانان را در هر زمان و مكاني در برميعام و فراگير است و همه

  در آن فتنه بزرگ كشته خواهد شد، اين مرد -2
اي كه  كند كه روزي آن حضرت در مورد فتنه نقل مي صاز رسول خدا سابن عمر

جا رد شد كه سر و  كرد كه مردي از آن صحبت مي، مسلمانان خواهد شد گير گريبان
  : با سر به او اشاره نموده و فرمود صصورتش را با عمامه پوشانيده بود؛ پيامبر

  . »يقتل فيها هذا املقنع يومئذ مظلوما«
  . »اين مرد مظلومانه كشته خواهد شد، در آن روز«

  3.كه او عثمان بن عّفان بودمن نيز در آن مرد دقت كردم و دانستم 
  

                                           
  ). ۴/۴۱۹(مسند امحد  -١
  ). ۱/۴۴(فتنة مقتل عثمان  -٢
  ). ۱/۵۵۱(فضائل الصحابة  -٣
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  بر راه راست است، در روز فتنه، اين مرد -3
در مورد  صروزي رسول خدا: كند روايت مي صكعب بن عجره از رسول خدا

. جا رد شد نمود كه ناگاه مردي از آن اي كه امت را در برخواهد گرفت صحبت مي فتنه
  : پيامبر فرمود

  . »هذا يومئذ على اهلدى«
  . »اين مرد بر راه راست خواهد بود، وزدر آن ر«

. من با سرعت خود را به آن مرد رساندم و ديدم كه او عثمان بن عّفان است
آيا منظورتان ! صيا رسول اهللا: برگشتم و از ايشان پرسيدم صسپس نزد رسول خدا

  1.»منظورم همين مرد است، بله« : همين مرد است؟ ايشان پاسخ داد

  بر حقّ هستند، واهد داد واين مرد و يارانش در آن روزفتنه عظيمي روي خ -4
 بوديم و ايشان از فتنه عظيمي صكند كه روزي نزد رسول خدا مرّه بهزِي روايت مي

  : سپس فرمودند. كردند كه امت را در برخواهد گرفت صحبت مي
  . »فهذا ومن معه على احلق، يج فتنة كالصياصى«
  . »او بر حقّ هستنددر آن روز اين مرد و حاميان «

  2.ديدم كه عثمان بن عّفان است، در اين لحظه من بلند شدم و نزد آن مرد رفتم

  در آن روز اين مرد و يارانش بر حق هستند -5
در ، اي از خطبا دسته، كند كه در دوران امارت معاويه بر شام ابواألشعث روايت مي

، مرّه بن كعب، در اين ميان، كرد گردهم آمده و هر يك سخناني را بيان» ايليا«منطقه 
خواهم حديثي را برايتان بازگو كنم كه اگر به خاطر گفتن آن نبود  مي: بلند شد و گفت

اي  بوديم و ايشان راجع به فتنه صروزي نزد رسول خدا: گفتم جا سخن نمي در اين
 جا رد شد كه سر و گفت كه ناگهان مردي از آن كه امت دچار آن خواهد شد سخن مي
  : با ديدن او فرمود صپيامبر خدا، صورت خود را با عمامه پوشانيده بود

  . »هذا يومئذ وأصحابه على احلق واهلدى«
                                           

  ). ۱/۲۴(صحيح سنن ابن ماجه  -١
  ). ۵/۳۳(مسند امحد  -٢
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  . »بر حقّ هستند و آنانند نجات يافتگان آن فتنه، اين مرد و حاميان او در آن روز«
آيا منظورتان همين مرد است؟ وايشان رو به ! صيا رسول اهللا: من سؤال كردم

چون دقت كردم فهميدم كه . منظورم همين مرد است، »بله« : رد كردند و فرمودندآن م
  1.آن مرد كسي نبود جز عثمان بن عّفان

  جانب امين امت و حاميان او را بگيريد -6
كه در محاصره شورشيان ، چون در جريان فتنه وارد منزل عثمان: كند ابوحبيبه نقل مي

اذن سخن گفتن را ، تادم كه در مجلس از عثمانشدم به ياد سخن ابوهريره اف، بود
او بلند شد و پس از حمد و ثناي ، خواست و چون عثمان به او اين اذن را داد

  : شنيدم كه ايشان فرمود صمن از رسول خدا: گفت، پروردگار
  . »إنكم تلقون بعدي فتنة واختالفا«
  . »دچار فتنه و اختالف عظيمي خواهيد شد، شما بعد از من« 
در آن هنگام چه بايد كرد؟ و ايشان در ، صيا رسول اهللا: اران عرض كردندي

  : فرمودند، كردند حاليكه به عثمان نگاه مي
  . »عليكم باألمني وأصحابه«
  2.»بايد جانب امين امت و ياران و حاميان او را بگيريد«

  اگر مردماني خواستند كه آن پيراهن را از تنت درآورند تو مقاومت كن -7
كند كه روزي  نقل مي لبداهللا بن عامر از نعمان بن بشير از ام المؤنين عائشهع

هنگامي كه ، فردي را به جانب عثمان فرستاد تا او را نزد ايشان بياورد صرسول خدا
از او استقبال كردند و به گفتگو با هم  صآمد حضرت صنزد حضرت سعثمان

  : او گفت سه بار به صحضرت، هنگام رفتن عثمان، پرداختند
فإن أرادك املنافقون على خلعه ، عسى أن يلبسك قميصا - عز وجل-إن اهللا ، يا عثمان«

فإن أرادك املنافقون على خلعه ، إن اهللا عسى أن يلبسك قميصا، يا عثمان. فال ختلعه حىت تلقاين
  . »فال ختلعه حىت تلقاين

                                           
  ). ۱/۵۵۰(فضائل الصحابة  -١
  ) ۱/۵۵۰(فضائل الصحابة  -٢
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را بر تن تو خواهد  پيراهني مبارك، به ياد داشته باش كه خداوند متعال! عثمان« 
تو در برابر آنان مقاومت ، را از تنت درآورند كرد و اگر مردمان منافقي خواستند آن

  . »كن
اين چه حديثي است كه نزد تو ! اي مادر مؤمنان: گفتم لبه حضرت عايشه

: گويدمي. آوردمرا فراموش كرده و به ياد نمي به خدا سوگند آن: باشد؟ گفتمي
كه  ما ايشان به خبر من رضايت ندادند تا اينا، ن روايت با خبر كردممعاويه را از اي

حضرت ، نوشت تا آن روايت را براي وي بنويسد لاي به حضرت عايشهنامه
  . را براي وي نوشت هم آن لعايشه

  با من پيماني بسته است كه من بايد به آن وفادار بمانم صپيامبر خدا -8
به من  صكند كه روزي رسول خدا روايت مي لشهابوسهله از ام المؤمنين عائ

خواهيد فردي را به  مي: من پرسيدم. »خواهد با يكي از صحابه صحبت كند مي«: گفت
چون من گفتم كه آيا رسول . ابوبكر بفرستم؟ حضرت پاسخ رد دادند، دنبال پدرم

ن كه عثما هنگامي. ايشان پاسخ مثبت دادند، خواهد با عثمان صحبت كند مي صخدا
به من فرمود كه از آنان دور شوم و سپس به  صآن حضرت، آمد صنزد حضرت

در اثناي اين گفتگو بود كه ديدم . صورتي آرام و آهسته با هم به گفتگو مشغول شدند
خانه عثمان را محاصره كرده ، كه شورشيان آن روزي. رنگ رخسار عثمان دگرگون شد

خواهيد فرمان جنگ با  آيا نمي! رالمؤمنينيا امي: بودند نزد او رفتيم و به او گفتيم
عهدي  صزيرا كه مرا با رسول خدا، هرگز: شورشيان را صادر كنيد؟ ايشان پاسخ داد

 صبيانگر شدت محبت حضرت رسول، اين حديث. 1است كه بايد بدان پايبند بمانم
. بر حفظ مصالح دين و امت است صو اصرار شديد آن حضرت سنسبت به عثمان

آگاه ، شد عثمان را از مسايل مهم آن فتنه كه منجر به قتل او نيز مي صآن حضرت
را پنهان نگه داشته بود و از آن  آن صعثمان نيز بنا به توصيه حضرت رسول، نمود

در گرماگرم فتنه بازگو نموده به دست ما ، تنها آن مقدار را كه خود عثمان، سخنان
عثمان را به اتخاذ  صه رسول خداشود ك روشن مي، بنابر اين حديث. رسيده است

                                           
  ) ۱/۶۰۵(فضائل الصحابة  -١
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مواضع درست و مناسب در قبال اين رويداد مهم فراخوانده و دستورات الزم را به او 
مانع ، داده بود و عثمان نيز از اين دستورات و رهنمودها تبعيت نموده و به اين طريق

ايي ه مطالبي آمده است كه گوشه، در رواياتي ديگر. گسترش فتنه به ديگر مناطق شد
كند و به  به عثمان بازگو كرد براي ما روشن مي صاز اين اسرار را كه رسول خدا

  : به عثمان فرمود صدر روايتي نقل است كه رسول خدا، عنوان مثال
  . 1»فال تفعل - عز وجل-وإن سألوك أن تنخلع من قميص قمصك اهللا «
د داشته باشي اگر خداوند لباسي را بر تنت خواهد كرد كه بايد به يا! اي عثمان«

  . »بايد در برابر آنان مقاومت كني، مردماني از تو خواستند تا آن را از تنت درآورند
مضمون اين پيماني است كه عثمان در روز فتنه بازگو نمودو مربوط به همان 

بايد در برابر آن فتنه صبر و «: به اوست كه به او فرمود صسفارش رسول خدا
اي است مجهول كه   سخن از خليفه، اگرچه در اين احاديث. »استقامت در پيش گيرد

  . روزي بر مسند قدرت خواهد نشت
ها و سفارشاتي را از رسول  عثمان راهنمايي، واضح است كه در اين ميان 

ي  سازي در ارائه نهان. خبر بودند از آن بي سدريافت نمود كه ديگر صحابه صخدا
ها را  نيز نبايد آن لالمؤمنين عائشه مبه نحوي است كه ا، اين مطالب به عثمان

دليلي ، خود، بشنود و نيز دگرگون شدن رنگ رخسار عثمان بهنگام شنيدن آن سخنان
سازي چون آن  كه آن مطالب راجع به حادثه بسيار مهم و سرنوشت است واضح بر اين

ه ها و دستوراتي بود ك دربرگيرنده توصيه، آن سخنان، در عين حال. فتنه بزرگ بود
مواضع درست و مناسبي در برابر آن ، عثمان در روز حادثه، براساس آن سفارشات

دستورات و سفارشاتي به  صرسول خدا، در واقع. جريانات مشكوك اتخاذ نمود
نه از مقام ، ها بود كه عثمان در جريان فتنه عثمان نمود كه شايد بر پايه همان توصيه

اين دو ، به واقع. طلبان پرداخت ران وآشوبگ خود كناره گرفت و نه به جنگ با فتنه
ذهن محققان و مورخان را به خود مشغول ساخته كه چرا عثمان درآن ، هميشه، مسأله

                                           
  ). ۳/۶۶(طبقات ابن سعد ، )۱/۶۳۱(فضائل الصحابة  -١
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بايد گفت . 1نه از مقام خود استعفا داد و نه فرمان جنگ با شورشيان را صادر كرد، ايام
، مورد نيزدر اين ، همانطور كه خبر از وقوع حوادث بسياري دادند صرسول خدا

هرچند يقين . خبر از وقوع چنين فتنه بزرگي دادند، چون با غيب در ارتباط بودند
اما او بنا به شرايط و ، داند همتا مي داريم كه غيب را تنها خداوند بزرگ و بي

ها  داد تا مردم را از آن قرار مي صاخباري را در اختيار نبي خود، هايي خاص حكمت
  : در قرآن آمده است كهكه  كما اين، آگاه سازد

m�A��B���C��D��E��F��G��H��I��J��LK��M��N� �� �����O��P��Q��
R��S��T��U��WV��X���Y��Z���[��\����]��^��_��������l ١٨٨: األعراف  

مگر آن مقداري كه خدا ، من مالك سودي و زياني براي خود نيستم: بگو(
اگر غيب . ) تدرم گرداندمالك و مق، از راه لطف بر جلب نفع يا دفع شرّ(بخواهد و 

و ) چرا كه با اسباب آن آشنا بودم(كردم  قطعاً منافع فراواني نصيب خود مي، دانستم مي
حال كه از اسباب . چرا كه از موجبات آن آگاه بودم(رسد  اصالً شرّ و بال به من نمي

چگونه از وقوع قيامت آگاه ، خبرم خيرات و بركات و از موجبات آفات و مضرّات بي
) به عذاب و ثواب يزدان(دهنده مؤمنان  دهنده و مژده من كسي جز بيم). خواهم بود؟

  ). باشم نمي

                                           
  ). ۱/۴۸(فتنة مقتل عثمان  -١



 
  گفتار پنجم

  ببببدر دوران خالفت صديق و فاروق سالنورين ذي

  سدر عهد صديق: نخست

  عثمان يكي از اعضاي مهم شوراي مشورتي حكومت بود -1
راي رأي و نظر او ارزش زيادي قائل ب، اي بود كه ابوبكر صديق عثمان از جمله صحابه

دومين فردي بود كه ، سبعد از عمربن خطاب، عثمان، در دستگاه خالفت ايشان، بود
، زيرا ايشان با آن رأفت و آرامشش، از جايگاه ممتازي نزد ابوبكر صديق برخوردار بود

.. دآم نقطه مقابل عمر بن خّطاب بود كه مردي قاطع و محكم به حساب مي، در واقع
عثمان به مانند دبير كل ، شد وزير ابوبكر صديق محسوب مي، اگر عمر بن خّطاب

آمد كه بيشتر از ديگران مورد اعتماد و  كاتب برتر آن و فردي به حساب مي، دولت
، ابوبكر صديق، هاي رده به پايين رسيد جنگ، هنگامي كه، به عنوان مثال. 1اطمينان بود

هر ، روم با صحابه به مشورت پرداخت؛ در اين مسأله در مورد اعزام سپاه به جانب
: سپس عثمان به ابوبكر گفت، نظر خويش را مطرح نمودند، يك از مهاجرين و انصار

بينيد  اگر مي، دانيم كه شما دلسوز اين امت و نسبت به آنان مهربان هستيد همه ما مي
ورد اعتماد و اطمينان بدهيد كه شما نزد ما م انجامرا  كاري به صالح آنان است آن

سعيد ، زبير، ديگر صحابه چون طلحه. 2هستيد و كسي در حسن نيت شما شك ندارد
سعيد بن زيد و ساير حضار آن مجلس نيز سخنان ، ابوعبيد جرّاح، وّقاص بن ابي

  .3عثمان را مورد تأييد قرار دادند
ن نيز هنگامي كه ابوبكر صديق خواست كه حاكمي را براي سرزمين بحري 

عثمان به او پيشنهاد كرد كه فردي را به عنوان ، انتخاب نمايد با صحابه مشورت نمود
او را به جانب مردمان آن ديار فرستاد ، صحاكم به آن سرزمين بفرستد كه رسول خدا

                                           
  . ۵۸ص، صادق عرجون، عثمان بن عفّان -١
  ). ۶۵ – ۲/۶۳(ابن عساکر ، يخ دمشقتار -٢
  . مهان -٣
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شناسند و او  جا او را مي كسي كه مردم آن، و او بود كه آنان را به دين اسالم وارد كرد
عالء بن حضرمي نام داشت كه ، اين فرد. ناسد و هم سرزمينشانش نيز هم آنان را مي
  . 1ابوبكر او را به جانب بحرين فرستاد، بنا به توصيه عثمان

صحابه را فرا خواند تا ، همچنين هنگامي كه ابوبكر صديق در بستر بيماري بود
مان نيز عث. عمر را پيشنهاد كردند، نظر خود را در مورد جانشين او مطرح كنند و آنان

دانم كه درون او بهتر از ظاهر اوست و همه  مي! خداوندا: همين نظر را داشت و گفت
رحمت : ابوبكر گفت. كنيم كه در ميانمان چون او كسي وجود ندارد ما اعتراف مي

  ....خداوند بر تو باد

  سبحران اقتصادي دوران خالفت صديق -2
دچار قحطي و ، ين حجازسرزم، كند كه در عهد صديق ابن عباس روايت مي

آمدند و وخامت اوضاع و احوال  سمردم نيز نزد ابوبكر. سالي شديدي شد خشك
شما ، برگرديد و صبر كنيد كه امشب: خود را به او اطالع دادند؛ ابوبكر به آنان گفت

شامگاه كاروان عثمان با صد شتر بار گندم به مدينه ، فرجي حاصل آيد، إن شاءاهللا، را
: خواهيد ؟ گفتندچه مي: ها گفت عثمان به آن، بر در خانه او گرد آمدند مردم، رسيد

-و از زمين چيزي سر در نمي، بارداز آسمان باران نمي، ها را در بر گرفته قحطي آن

اند كه شما داراي گندم و به ما خبر داده، برندو مردم در اوج وخامت به سر مي، آورد
كه از آن گندمها به ما بفروشيد تا از شدت و  خواهيماز شما مي، فراواني هستيد

عزيزان بفرماييد و : گفت، زنان كاسته شود وخامت اوضاع مستمندان و ايتام و بيوه
آنان ، ها وارد شدند و ديدند كه در خانه عثمان گندم وجود دارد آن، ها را بخريد آن

يسه گندم پرداخته كه حاضرند در ازاي هر ده درهم كه در شام در برابر هر ك: گفتند
پيشنهاد سود كه يك نفر ديگر : عثمان گفت، است دوازده درهم به او سود بدهند

تنها تاجران و ! اي ابوعمرو: مردم با تعجب از او پرسيدند، بيشتري را به او داده  است
. پردازد اين كيست كه مبلغي بيشتر از پول ما به تو سود مي، ثروتمندان مدينه ما هستيم

ده درهم به ، به من قول داده است كه در مقابل هر يك درهم �خداوند: خ داداو پاس
                                           

  . ۱۶۹ص، القيود الواردة علی سلطة الدولة، )۴/۱۲۲(تاريخ الطربی ، )۵/۶۲۰(کنز العمال  -١
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به : توانيد بيشتر از آن به من بدهيد؟ مردم گفتند آيا شما مي، پردازد من سود مي
خدا را : آنگاه عثمان گفت، خداوند سوگند كه توان پرداخت چنين مبلغي را ندارند

ها را در راه او به فقرا و  فروشم و آن مي ها را به او گيرم كه تمام گندم شاهد مي
در ، كه همان شب: گويد چنين مي، در ادامه روايت سابن عباس. 1بخشم گرسنگان مي

را ديدم كه سوار بر اسبي بود و لباس زيبا و درخشان به تن  صرسول خدا، خواب
صبر كنيد كه شوق ديدار ! صيا رسول اهللا: عرض كردم، داشت و كفش پرنور به پا

با اين شتاب و ، توان صبر از ما ستانده است، شما و شنيدن آن صداي دلنشينتان
  : فرمودند صبريد؟ حضرت تعجيل به كجا تشريف مي

، وإن اهللا قد قبلها منه وزوجه عروسا يف اجلنة، إن عثمان قد تصدق بصدقة، يا ابن عباس«
  .»وقد دعينا إىل عرسه

او را ، خداوند، به همين دليلبخشش عظيم نموده است و ، امروز، عثمان«
  2.»اند عروسي از حوريان بهشت داده و ما را به آن مراسم دعوت كرده

نداي پرطنين اين بخشش و سخاوت بزرگ را به ، آيا ممكن است كه خداوند
ناپذير برساند كه  پرستان آزمند و حريص و بخيل و آن محتكران سيري گوش مال

اند و قلب خفته آنان را با اين  خويش محروم ساختهبندگان نيازمند را از نان و قوت 
زنان و نيازمندان را بشنوند و  بيوه، ايتام، نداي زيبا بيدار كند تا شايد فرياد و فغان فقرا

اجساد در هم شكسته آنان را با باران رحمت و احسان سخاوتمندانه خويش از زير 
  ! چرخهاي سنگين فقر و محروميت نجات دهند؟

ها نيازمند است تا  ها و سخاوت امروز دنياي اسالم به چنين حركت، به يقين
بتواند ُخنُك نسيم محبت و عاطفه پاك و احسان و نيكوكاري را در ميان نيازمندان 

  3.خويش بدمد

                                           
، امحد خروف، شهيد الدار، ۱۹۱ص، حسن ايوب، اخللفاء الراشدون، ۱۹۰ص، ابن قُدامه، الرقَّة و البکاء -١

  . ۲۱ص
  . ۱۹۰ص، الرقَّة و البکاء -٢
  . ۵۲ص، صادق عرجون، عثمان بن عفّان -٣
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ترين و دلسوزترين صحابه بود و هميشه اين كالم پروردگار را  عثمان از مهربان
  : در خاطر داشت كه

m�d��e���f��g��h��i��j���k��l��������l ٧ -  ٦: العلق   
نياز  اگر خود را دارا و بي. آغازند ها سركشي و تمرّد مي انسĤن) اغلب(قطعاً (
  ). ببينند

  : آنگاه با سرمشق گرفتن از اين آيه شريفه

m�s��������t��u��v��w��x��y��z��|{��}��~�����������l    
�٤٤: البقرة �

خواهيد كه بيشتر به  ن ميو از ايشا(دهيد  آيا مردم را به نيكوكاري فرمان مي(
و به (كنيد  و خود را فراموش مي) طاعت و نيكيها بپردازند و از گناهان دست بردارند

خوانيد  در حالي كه شما كتاب مي) كنيد ؟ خودتان عمل نمي، گوئيد آنچه به ديگران مي
و تورات را در اختيار داريد و در آن تهديد خدا را درباره آن كه كردارش مخالف (
و عقل نداريد تا شما را از اين كردار (فهميد  آيا نمي). كنيد ؟ مطالعه مي، فتار استگ

  )). زشت بازدارد ؟
كرد كه خود را از تكبر و عصيان و از نفاق و سستي در ايمان مصون  تالش مي

  : دارد و با چشم دوختن به رهنمون اين آيه

m�A� �� �� �� �B��C��D��E��F��G��H��I��J��K��L��M��N��O��P��
Q��R��S��T��U��V��W��X� �Y��Z��[��\��
]� �^� �_� �`� �a� � �b� �c� �d� �e� �f� �g� �ih��
j��k��l��m��n��po��q��r��ts��u��v��w��x��l   

   ١٧٧: البقرة
نيكي ، هايتان را به جانب مشرِق و مغرب كنيد چهره) به هنگام نماز(اين كه (

بلكه ). آيد نيكي بشمار نمي، و يا ذاتاً روكردن به خاور و باختر(نيست ) تنها همين(
و ) آسماني(كسي است كه به خدا و روز واپسين و فرشتگان و كتاب ) كردار(نيكي 

و يا به (اي كه بدان دارد  را با وجود عالقه) خود(و مال ، پيغمبران ايمان آورده باشد
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به خويشاوندان و يتيمان و درماندگان و ) و يا با طيب خاطر، سبب دوست داشت خدا
و نماز را برپا ، و در راه آزادسازي بردگان صرف كند، اندگان در راه و گدايان دهدوام

وفاكنندگان به پيمان خود ) نيكي كردار كساني است كه(و ، و زكات را بپردازد، دارد
در برابر ) به ويژه كساني نيكند و شايسته ستايشند كه(و ، بوده هنگامي كه پيمان بندند

و (شكيبايند ، و به هنگام نبرد) و زيان و ضررها(بيماري و ) و محروميتها(فقر 
در ادعاي ايمان راستين (گويند  اينان كساني هستند كه راست مي). ورزند استقامت مي

از عذاب خدا با دوري گرفتن از (و به راستي پرهيزكاران ) و پيجوئي اعمال نيك
  ). اينانند) معاصي و امتثال اوامر الهي

  1.صرف آن نمود تا مصداق كامل اين آيه شوداهتمام خويش را 

  سدر عهد خالفت عمر فاروق: دوم

در عهد فاروق نيز از اعتبار و احترام بسيار زيادي نزد خليفه برخوردار بود  سعثمان
سؤال و يا درخواست مهمي داشتند او و ، به نحوي كه هرگاه صحابه و ديگر مسلمانان

داده بود » رديف«كردند؛ آنان به عثمان لقب  را پيشقدم مي سيا عبدالرحمن بن عوف
نشيند و عرب به كسي كه بعد از رهبر و  شد كه پشت كسي مي كه به كسي اطالق مي

آنگاه چون از طريق ، دادند اين لقب را مي، كاري را داشتند انجامبه او اميد ، رئيس
عموي ، برسيدند به عباس بن عبدالمطل عثمان و يا عبدالرحمن به خواسته خود نمي

مراجعه ، كه از ارج و قرب خاصي نزد همه صحابه برخوردار بود، صرسول خدا
  2.كردند مي

آنگاه آنان را به ، عمر دستور داد تا مردان مدينه آماده شوند، گويند كه يك روز
قبل از ، هدفت از اين كار چيست؟ عمر: برد؛ عثمان نزد او آمد و پرسيد» صرار«منطقه 

مردم را براي اداي فريضه نماز جمعه فرا خواند و چون ، ال عثمانپاسخ دادن به سؤ
نماز تمام شد به آنان اعالم نمود كه قصد دارد نيروهايي را به سرزمين عراق اعزام كند 

                                           
  . ۲۳– ۲۲ص، شهيد الدار -١
  . ۱۳۱ص، ابواحلسن الندوی، املرتضی، )۴/۸۳(تاريخ الطربی  -٢
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نيز گويند آن روزي كه عمر به . 1خواهد خود را براي اين كار مهيا كنند و از مردان مي
المال با آنان  ند و راجع به نحوه مصرف بيتبزرگان صحابه را فراخوا، خالفت رسيد
هم خودت از آن بخور و بهره ببر و هم ديگران را از : عثمان بدو گفت، مشورت نمود

 ساي را به جانب عمرنامه، سهنگامي كه ابوعبيده جرّاح، همچنين. 2مند ساز آن بهره
خود او  المقدس بيايد تا فرستاد و از او خواست كه به جبهه مسلمانان در بيت

، عمر با صحابه به مشورت پرداخت، هاي آن شهر را به روي مسلمانان بگشايد دروازه
آنان را تحقير ، جا نرود تا با رد درخواست مسيحيان عثمان پيشنهاد كرد كه عمر بدان

ارزش است و او آماده جنگ  كرده باشد و به آنان بفهماند كه درخواست آنان نزد او بي
مجبور به پرداخت ، و آنان بايد با قبول شكست و ذّلت حاصل از آنباشد  با آنان مي

نظرش اين بود كه بهتر آن ، سبر خالف عثمان، ساما علي بن أبي طالب. 3جزيه شوند
، المقدس برود تا مسلمانان در نبرد خود با مسيحيان و روميان است كه خليفه به بيت

  4.فلسطين عزيمت نمود روحيه گيرند كه عمر نيز نظر علي را پذيرفت و به
به عبارت ، بمانند وزير خليفه بود سدر دوران خالفت عمر، عثمان، در واقع

اگر خداوند با وزارت . چونان جايگاه عمر نزد ابوبكر بود، جايگاه او در نزد عمر، بهتر
با وزارت عثمان ، عمر در خالفت ابوبكر بهترين نعمت را به بهترين مردمان عطا فرمود

ترين مردم نسبت  مهربان، اگر ابوبكر. هديه را به بهترين خلق خدا بخشيد ينربهت، نيز
ترين و سختگيرترين ايشان در امر دين و حق محسوب  عمر قاطع، به خود آنان بود

رأفت ابوبكر را با قاطعيت عمر درهم آميخت تا خالفت بر پايه  أشد و خداوند مي
و به ، مهربان بود و رئوف، ابوبكر عثمان نيز چون. صدق و رحمت و عدل پديد آيد

جايگزيني مناسب براي ابوبكر انتخاب ، در دوران خالفت عمر، خداوند، اين ترتيب
ترين  ترين و عادالنه محكم، نمود و از تعاون و مشورت اين دو شخصيت بزرگ اسالم

در . ها وعملكردها ظهور كرد كه زبانزد خاص و عام در همه ادوار تاريخ شد سياست

                                           
  . ۶۳ص ، اخلليفة الشاکر الصابر عثمان بن عفّان -١
  . ۶۳ص ، اخلليفة الشاکر الصابر عثمان بن عفّان -٢
  . ۴۷ص ،حممد حسين هيکل، عثمان بن عفّان -٣
  . ۶۳ص ، اخلليفة الشاکر الصابر عثمان بن عفّان -٤
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كه در دوران عمر پردازيم  ميبه نقش عثمان در چند مسأله مهم ، جا به عنوان نمونه ناي
  : نماييم را ذكر ميها  و ما مجمال آن، روي داد

  ديوان -1
صحابه را فراخواند تا در اين ، عمر، المال با گسترش فتوحات و افزايش اموال بيت

را به  توان آن بينم كه مي ي را ميمن مال بسيار زياد: مورد راه حلي بيابند؛ عثمان گفت
ها را ثبت نمود تا دانست كه  مند شوند اما بايد آن دست همه مردم رسانيد تا از آن بهره

اين كار باعث ، اند را نگرفته اند و چه كساني آن چه كساني سهم خود را دريافت كرده
يز پيشنهاد عمر ن، شود كارها سروسامان گيرند و حكومت و مردم سرگردان نشوند مي

المال را به  تشكيل ديوان بيت، شوراي صحابه، او را پذيرفت و در آخر آن جلسه
  1.تصويب رسانيد

  مبدأ تاريخ -2
اين عثمان بود كه پيشنهاد داد تا محرم را ، نقل است كه در جريان تعيين مبدأ تاريخ

هاي  ورتبعد از مش، كه صحابه در واقع پس از اين، اولين ماه سال در نظر بگيرند
از مكه به مدينه را كه مثابه مرز  صمتعدد به اين نتيجه رسيدند كه هجرت رسول خدا

هر يك از آنان در ، ميان دوران حق و باطل بود به عنوان مبدأ تاريخ اسالم تعيين كنند
هاي متفاوتي  هاي سال را ماه اول آن قرار دهند ديدگاه كه كداميك از ماه مورد اين

چراكه ، عثمان بيان كرد كه محرم را ماه اول سال قرار دهند، مياندر اين ، داشتند
عمر و ، گردند ماه حرام است و ماهي است كه در آن حجاج از حج باز مي، محرم

  2.را پذيرفتند ديگر صحابه نيز از اين پيشنهاد استقبال كردند و آن
  
  
  

                                           
  . ۶۰ص، صادق عرجون، عثمان بن عفّان، )۵/۲۰۳(تاريخ الطربی  -١
  . ۶۰ص ، صادق عرجون، عثمان بن عفّان -٢
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  سرزمينهاي مشمول خراج -3
هايي را كه مسلمانان فتح  ين بود كه سرزميننظر عمر بر ا، بعد از گسترش فتوحات

ها در ميان آنان و  بلكه تنها خراج آن سرزمين، اند ميان فاتحان تقسيم نكند كرده
  1.شان تقسيم شود و عثمان از جمله آناني بود كه با اين ديدگاه موافق بودند فرزندان

  حج عثمان با أمهات المؤمنين -4
عبدالرحمن بن عوف را ، هجرت به خالفت رسيد چون عمر در سال سيزدهم بعد از

اذن داد تا حج  صعمر به همسران نبي خدا، در همان سال، امير حج آن سال نمود
گذارند اما به عثمان و عبدالرحمن امر نمود تا بازگشت آنان به مدينه مراقب ايشان 

يچ كس كرد و به ه پيشاپيش آنان حركت مي، گويند كه عثمان سوار بر شترش. باشند
هاي امهات المؤمنين نزديك شود و هر جا قافله عمر اتراق  داد تا به كجاوه اجازه نمي

عثمان و ، ها كنند كه در اين اتراق نقل مي. نمود قافله ايشان نيز توقف مي، كرد مي
دادند و خود جلوي  ها اسكان مي كاروان امهات المؤمنين را در درون دره، عبدالرحمن

  2.دادند جا را نمي كس اجازه عبور از آن ماندند و به هيچ ها مي ورودي و خروجي آن
  

                                           
  . ۲۵ص، السياسة املللية لعثمان بن عفّان -١
  ). ۴۶۶– ۱/۴۶۵(أنساب األشراف ، )۳/۱۳۴(طبقات ابن سعد  -٢
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  گفتار اول

  به خالفت رسيدن عثمان

  در انتصاب جانشين خود سبينش عمر: نخست

حتي در آن لحظاتي كه بر اثر ، عمر فاروق هميشه به فكر حفظ وحدت امت بود
اي  لحظه، دت امت و سرنوشت اوفكر وح، در بستر مرگ افتاده بود، جراحات شديد

گر ميزان ايمان عميق عمر و  به واقع اين لحظات نمايان، ساخت عمر را رها نمي
به ، در آن لحظات سخت، عمر. 1اخالص و ايثار او نسبت به دين و پيروان آن بود

روشي كه بيانگر عمق بينش و درك او از ، روشي نو در انتخاب خليفه رسيده بود
هيچ كس را به عنوان جانشين انتخاب  صپيامبر خدا، قبل از او. ستسياست و دين ا

عمر را به جاي خود ، ننموده بود و ابوبكر نيز پس از مشورت با بزرگان صحابه
او بعد از ، برگزيده بود و وقتي كه در بستر مرگ به وي پيشنهاد تعيين جانشين نمودند

و جايگاه او بود؛ اگر رسول  ي مقام تصميمي اتخاذ كرد كه شايسته، تأمل بسيار
همه صحابه به فضيلت ابوبكر و سابقه او در اسالم اذعان داشتند و ، فوت كرد صخدا

زيرا پيامبر با قول و عمل خويش به ، دانستند او را بهترين گزينه براي مقام خالفت مي
ر و چون ابوبك، امت خويش ثابت كرده بود كه ابوبكر براي اين امر از همه بهتر است

عمر را جانشين خود كرد چون ، بعد از مشورت با بزرگان صحابه، در بستر مرگ افتاد
لذا بعد از مشورت با ، دانست كه همه صحابه به قدر و كارايي عمر ايمان دارند مي

ها با راي  وهيچ يك از آن، بزرگان اصحاب او را بعنوان جانشين خود انتخاب نمود
روش جديد اين بود كه عمر فرمان داد تا شش نفر از و اما . 2ايشان مخالفت نورزيدند

گردهم آيند و از ميان ، بزرگان صحابه كه همه آنان صالحيت مقام خالفت را دارند
  را بهاو طريقه انتخاب خليفه و مدت زماني ، خود يكي را به عنوان خليفه تعيين كنند

رده بود تا در ي تعيين خليفه مشخص نموده و داوري را معين كعنوان فرصت برا
، او نظر خود را به عنوان داور بگويد، صورتي كه آراي اعضاي شوري برابر شد

                                           
  . ۱۶۱، اخلليفه الفاروق عمر بن اخلطّاب، نیالعا -١
  . ۱۲۲، أوليات الفاروق -٢
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اي از صحابه را مأمور كرده بود تا مراقب و مانع آشوب و هرج و مرج  همچنين دسته
گردند و نيز نگذارند كسي نه به محل شوري وارد شود و نه به مذاكرات آن گوش 

  : پردازيم ب به هر يك از مطالب فوق ميجا به ترتي ما در اين. 1دهد

  تعداد اعضاي شوري و نام آنان -1
، شش نفر از بزرگان صحابه را تعيين نمود تا خليفه را از ميان خود انتخاب كنند، عمر

سعد ، عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عفّان، علي بن أبي طالب: آنان عبارت بودند از
سعيد بن زيد را كه از عشره ، عمر. ه بن عبيداهللازبير بن عوام و طلح، بن أبي وّقاص

شايد به اين علت كه سعيد از بني عدي و ، جزو اين شوري قرار نداد، مبشره بود
، و او دوست نداشت هيچ كدام از نزديكانش وارد حكومت شوند 2خويشاوند عمر بود

  3.شدند اي نيز يافت مي هرچند كه در ميان آنان افراد شايسته

  قه انتخاب خليفهطري -2
اي گردهم آيند و به مشورت با هم  عمر به اعضاي شوري دستور داده بود كه در خانه

را به عنوان حكم و داور در ميان آنان ، فرزند خويش، بپردازند؛ همچنين ايشان عبداهللا
گونه حق رأيي  منصوب كرده بود تا با آنان در امر تعيين خليفه مشورت نمايد اما هيچ

عمر به صهيب دستور داد تا سه ، حق نداشت خود را نامزد اين مقام كند نداشت و
هيچ كدام از اعضاي شورا را امام  سدر واقع عمر، امامت مردم را بر عهده گيرد، روز

نيز به مْقداد بن ، 4دهد او را براي خالفت ترجيح مي، جماعت نكرد تا گمان نشود عمر
  5.تا ناظر و مراقب روند مذاكرات شوري باشند ،أَسود و أبوطلحه أنصاري امر كرد

  
  

                                           
  . ۱۲۴، مهان -١
  ). ۷/۱۴۲(البداية و النهاية  -٢
  . ۹۸، اخللفاء الراشدون، اخلالدی -٣
  . ۲۱۳، اخلالفة و اخللفاء الراشدون، البهنساوی -٤
  . ۶۴۸، أشهر مشاهير اإلسالم فی احلرب و السياسة -٥
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  مدت زمان فرصت انتخاب خليفه -3
اي را تعيين  به اعضاي شوري سه روز فرصت داده بود تا از ميان خود خليفه سعمر

كنند و اين مدت براي اين كار كافي بود و عمر به آنان گفت كه آنان بايد در اين 
  . 1وز چهارم امت اسالم بدون امير باشنداي را تعيين و نبايد ر خليفه، مدت

  تعداد آراي الزم براي انتخاب خليفه -4
: كند كه عمر به صهيب گفت ابن سعد در روايتي كه راويان آن ثقه هستند بازگو مي
اگر آنان در ، اي گردهم آيند سه روز بر مردم نماز بخوان و اعضاي شوري در خانه

 2گردن او را بزنيد، كسي با اين نظر مخالفت كردمورد يك نفر به توافق رسيدند اما 
  : دستور داده بود صپيامبر  ذيل عمل نمود كهعمر براساس حديث 

من أتاكم وأمركم مجع على رجل منكم يريد أن يشق عصاكم أو يفرق مجاعتكم «
  3.»فاقتلوه
هر كس با نظر شوري مخالفت كرد و از اطاعت جمهور مسلمانان امتناع ورزيد «

  . »بكشيد تا وحدت امت دچار خدشه نشود او را
هاي تاريخ راجع به اين قضيه وجود دارند كه براساس  اما احاديثي نيز در كتاب

عمر اعضاي شوري را مأمور به تعيين خليفه نمود و به صحابه گفت اگر ، ها روايت آن
ر سرباز پنج نفر از آنان در مورد يك نفر به توافق رسيدند و نفر ششم آنان از اين نظ

با شمشير گردن او را بزنيد و همچنين اگر چهار نفر از اعضاي شوري در مورد ، زد
. 4آن دو نفر را بكشيد، يك نفر به اجماع برسند اما دو نفر ديگر با آن مخالفت نمايند

بلكه اين جمله ، بايد دانست اين روايت از سند درست و صحيحي برخوردار نبود
، اين روايات مجهول، ها را روايت كرده است ومخنف آنروايات عجيبي هستند كه اب

چطور ممكن است ، باشند مي صمخالف قرآن و سنت و سيره صحابه رسول خدا
، عمر چنين سخناني را به صهيب گفته باشد و مجوز قتل بزرگان صحابه را داده باشد

                                           
  ). ۳/۳۶۴(ن سعد طبقات اب -١
  ). ۳/۳۴۲(طبقات ابن سعد  -٢
  ). ۳/۱۴۸۰(صحيح مسلم  -٣
  ). ۵/۲۲۶(تاريخ طربی  -٤
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يقين ها را با  بودند و عمر آن صاز برگزيدگان صحابه رسول خدا، اعضاي شوري هم
. تا از وحدت امت حفاظت كنند 1شان برگزيد ايمان و منزلت، فضيلت، داشتن به علم

روايت مجعول ديگري را با اين مضمون روايت كرده كه آن نيز به ، همچنين ابن سعد
عمر به : روايت اين است، باشد سازگار نمي صهيچ وجه با روحيه صحابه رسول خدا
اي گردهم آوريد و سه روز به آنان  ا در خانهانصار دستور داد كه اعضاي شوري ر

آنان را ، داخل خانه شويد و اگر به توافق نرسيده باشند، پس از سه روز، فرصت دهيد
  2.بكشيد

او فردي بود ، از طرف ديگر اين روايت از سماك بن حرب نقل شده است
  3.االيمان كه در آخر نيز از دين برگشت و كافر شد ضعيف

  ام اختالف هنگه داوري ب -5
در جلسات ، به عنوان حكم و داور، دستور داد تا عبداهللا پسر خويش، عمر بن خّطاب

. شوري حاضر باشد اما به هيچ وجهي حقّ نامزد شدن جهت مقام خالفت را ندارد
ها بر يك نفر اجماع كردند و سه نفر ديگر در  عمر به شوري گفت اگر سه نفر از آن

منتخب آنان خليفه ، عبداهللا جانب هر گروه را كه گرفت، مورد ديگر به توافق رسيدند
فرد مورد قبول عبدالرحمن بن عوف را به خالفت ، است و اگر نظر او را نپسنديدند

پس به ، عمر به آنان گفت كه عبدالرحمن مرديست خردمند و كاردان، برگزينند
  4.سخنان او گوش فرا دهيد

شوري باشند و از هر نوع آشوب جلوگيري  اي از مسلمانان مراقب روند كار دسته -6
  كنند

اسالم را به وسيله شما ، خداوند بزرگ! اي ابوطلحه: عمر به ابوطلحه انصاري گفت
برو و پنجاه تن از مردان انصار را انتخاب كن و مراقب اعضاي ، انصار عزّتمند نمود

                                           
  . ۱۷۵، مرويات أبی خمنف فی تاريخ طربی، يحيی اليحيی -١
  ). ۳/۳۴۲(طبقات ابن سعد  -٢
  . ۱۷۶، مرويات أبی خمنف فی تاريخ طربی -٣
  ). ۵/۳۲۵(تاريخ طربی  -٤
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: بن اسود گفتهمچنين به مقداد . 1اي را از ميان خود برگزينند شورا باش تا خليفه
، اي بريد تا از ميان خود اعضاي شورا را به خانه، كه مرا دفن كرديد پس از اين

  2.اي را تعيين كنند خليفه

كنار گذاشتن فرد افضل و اصلح و تعيين فردي كه از فضل و صالحيت كمتـري   -7
  باشد جائز مي، برخوردار است

ي و اصلح را كنار گذاشت و فردي توان فرد أول از جمله نتايج اين شورا آن بود كه مي
اعضاي ، عمر. كه از فضل و صالحيت كمتري برخوردار است را به خالفت برگزيد

دانست صالحيت تعدادي از آنان بيشتر از  شورا را از ميان شش تن انتخاب نمود و مي
ديگران است و اين امر همچنين از نوع انتخاب واليان و حاكمان دوران خالفت عمر 

گرفت بلكه مرد سياست  زيرا او تنها فضيلت يك نفر را در نظر نمي، ار استنيز آشك
به عنوان مثال او ، دانست بودن و پايبند بودن به شرع را نيز از خصايص الزم آنان مي

مغيره بن شعبه و عمرو بن عاص را به امارت چند منطقه انتخاب كرد حال ، معاويه
طور كه ابودرداء در  همان، ين مردان بيشتر باشدشان از ا كه بودند افرادي كه فضيلت آن

  3.تر بودند شام و عبداهللا بن مسعود در كوفه از اين واليان افضل

  جمع نمودن بين تعيين كردن نامزدها و تعيين نكردن آنان -8
داد  انجامهم تعيين نامزد خالفت كه ابوبكر آن را ، عمر با مشخص كردن اعضاي شورا

  4.بود را با هم جمع نمود صكه فعل رسول اهللا  و هم تعيين نكردن آن

  مشورت تنها در ميان اعضاي شورا نيست -9
دانست كه حق انتخاب خليفه تنها از آن اعضاي شوري نيست و همه  خوب مي، عمر

بنابراين براي اعضاي شوري فرصتي را تعيين ، اهل مدينه نيز بايد در آن سهيم باشند
ه مشاوره و گفتگو با خود و ديگران بپردازند تا خليفه نمود و در طول آن مدت زمان ب

                                           
  . )۵/۲۲۵(تاريخ طربی  -١
  ). ۵/۲۲۵(تاريخ طربی  -٢
  ). ۲/۹۷(فجراالسالم و العصر الراشدی ، املدينه النبويه -٣
  ). ۲/۹۷(فجراالسالم و العصر الراشدی ، املدينه النبويه -٤
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بايد . شود از بيشترين حمايت ساكنان دارالهجره برخوردار باشد كه بعد از او تعيين مي
صحابه حق نداشتند از مدينه خارج شوند ، بنابر سياست عمر، دانست كه در آن زمان

مردم ، در آمده بود و از ديگر سومجمع آنان عنوان   به  ه 23آن شهر تا سال، و بنابراين
  1.شدند مسحوب مي، رو صحابه كه در اسالم پيشقدم بودند دنباله، ديگر نقاط

  شوري باالترين هيئت مرجع حكومت و سياست است -10
اي كه نكته. خليفه را تعيين كنند، تنها به اعضاي شورا حق داد كه از ميان خود، عمر

يم آن است كه چون عمر اعضاي اين شورا را تعيين جا الزم است به آن بپرداز در اين
هيچ كس با عمر ، جا كه براساس روايات تا آن، نمود و وظيفه آنان را به آنان ابالغ كرد

هاي ديگر و يا اعتراضات و  به مخالفت برنخواست؛ ما از پيشنهادها و ديدگاه
همه مردم از اين تدبير دانيم كه  تنها مي، هاي صحابه با اين امر اطالعي نداريم مخالفت

توان گفت كه عمر محفلي را  مي. استقبال كردند و مصلحت امت را در قبول آن ديدند
را بر اساس اصول و  تأسيس نمود كه مأمور انتخاب خليفه بود مكاني كه نبوغ عمر آن

خود از ، براساس شوراست و شورا، به ويژه كه اين محفل، مبادي اسالم بنيان گذاشت
پس از تعيين آن توسط ، از طرفي ديگر اصل در انتخاب خليفه. باشد الم ميمبادي اس

با اين توضيحات ديگر . تأئيد آن توسط مسلمانان در مسجد جامع بود، شوري
چه كسي اين حق را به عمر داد؟ يا عمر بر چه اساسي اين تصميم را : سؤاالتي چون

فت كه جماعت عظيمي از همچنين بايد در نظر گر. شود معنا مي گرفت؟ ديگر بي
صحابه و مسلمانان اين تصميم را پذيرفتند و از آن استقبال نمودند و هيچ نوع 

جا  كه  تا آن، اعتراضي نسبت به اين تصميم در هيچ رواياتي به ما نرسيده است
بعد ، دانيم كه اجماع مسلمانان در اين مورد به اجماع رسيده بودند و مي: توان گفت مي

نبايد اين مهم را از . 2باشد از مصادر و منابع تشريع و وضع احكام مي، نتاز قرآن و س
اي كه اين تصميم را اتخاذ نمود عمري بود كه در خرد و تعهد او هيچ  ياد برد خليفه
بودند و  صهمچنين اعضاي آن شورا از بهترين صحابه رسول خدا. شكي نيست

                                           
  ). ۲/۹۷(فجراالسالم و العصر الراشدی ، املدينه النبويه -١
  ). ۲۲۸– ۱/۲۲۷(ظافر القامسی ، نظام احلکم فی الشريعة و التاريخ اإلسالمی -٢
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را  و رسولش آن �ند كه خداوندباشها و امتيازات منحصر به فردي مي صاحب ويژگي
  1.اند ابالغ و اعالم كرده
عمر چشم از جهان فرو بست اما با وجود آن دردها و جراحات ، به اين ترتيب

از سرنوشت امت غافل نشد و نظامي را بنيان نهاد كه كسي پيش از او بدان ، شديد
قرآن و قول  صراحتاً در، دست نيافته بود؛ هيچ كس در اين شك ندارد كه اصل شوري

بيان شده است و اگر عمر تدبيري را به خرج داد و هيئتي را  صو فعل رسول خدا
هر چند كه پيش از او ، متشكل از افراد محدود جهت تعيين خليفه منصوب نمود

را از اسالم  آن، اما يقيناً عمر، نداده بودند انجامرا  و ابوبكر صديق آن صرسول خدا
ود و چه كار بجا و نيكويي بود و در آن شرايط بهترين راستين و اصل شورا اخذ نم

  2.شد گزينه و راه براي حفظ وحدت و مصالح صحابه و امت اسالم محسوب مي

  وصاياي عمر به خليفه بعد از خود: دوم

  : هايي را به خليفه خود نمود كه به شرح زير است سفارش، اي در وصيتنامه، عمر
نسبت به ، كنم شريك سفارش مي ا و بيتو را به تقوا و ترس از خداي يكت

منزلت ، مهاجرين نخستين مهربان باش و پيشقدم بودن آنان در اسالم را فراموش نكن
  . خوبيهاي آنان را بپذير و از اشتباهاتشان در گذر، انصار را نيز رعايت كن

بدان كه آنان سپر اسالم ، خوب كردار باش، هاي جنگ نسبت به سربازان جبهه
ماليات ، باشند؛ از مازاد مال و ثروت مردم دشمنان و خراج بگيران دولت مي در برابر

كنم كه با  اخذ كن و به آنان بيش از حد توانشان سخت نگير؛ تو را سفارش مي
از اموال ، باشند نشينان نيك كردار باش كه آنان اصل عرب و پشتوانه دين مي باديه

تو را به رفتار نيك با غير مسلمان . د ببرمازادشان جهت تأمين نيازهاي فقراي آنان سو
در ، پشت خود را به آن ننما، در صورت جنگ با دشمنان، كنيم اهل ذمه سفارش مي

داوطلبانه و يا از روي ترس و ذلّت ، عين حال اگر به وظايف خود در قبال مسلمانان
خدا و بر حذر كاري بيش از حد توانشان از آنان مخواه؛ تو را به تقواي ، پايبند بودند

                                           
  ). ۱/۲۲۹(مهان  -١
  . ۱۲۷ص، أوليات الفاروق -٢
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كنم و بترس از او كه تو را در شك و شبهه  بودن از خشم و مجازات او سفارش مي
كنم كه خداوند را راجع به نحوه رفتار با  تو را توصيه مي. نسبت به دين خود ببيند

و رعايت دستورات او از مردم  �مردم در نظر داشته باش اما هرگز در مورد خداوند
به رفع نيازهاي آنان و ، در حق رعيت عدالت را رعايت كن .هراسي به دل راه مده
اگر خدا بخواهد ، اغنيا را بر فقرا برتري مده كه در اين كارها، دفاع از مرزها بپرداز

تقويت اركان حكومت و سعادت و موفقيت آن نهفته ، ها سالمت قلب تو از پليدي
ستورات آن نسبت به كنم در دين خدا و اجراي حدود و د به تو سفارش مي. است

نسبت به هيچ كس دچار رحم و ، ها در اجراي آن، همه مردم سختگير و مصمم باشي
مردم را به يك چشم ، شفقت مشو تا گناهي را كه مرتكب شد در مورد او اجرا نمايي

به اجراي حق اهميت بده و به اين نگاه نكن كه ، ها را با هم برابر دان نگاه كن وآن
از مالمت هيچكس هراس ، در اجراي احكام و حدود خداوند، صاحب حق كيست

المال بپرهيز و از ظلم و جور دوري كن تا  نداشته باش؛ از تبعيض در نحوه تقسيم بيت
بدان كه تو در اين مقام ، محروم نگردي، از لطف و فضلي كه خدا به تو ارزاني داشته

پس اگر در ، است  برگزيدهگاهي را  در ميان دنيا و آخرت منزلمانند كسي هستي كه 
خود ، دنيايت به عدالت روي آوري و از شهوت و اميال حرامي كه در اختيار توست

اي اما اگرهوي و هوسي  را مصون داري آنگاه به ايمان و رضوان پروردگار نائل آمده
اي و از ظلم و ستم به اهل  صورت به خشم خداوند گرفتار آمده در آن، بر تو فائق آيند

من تو را نصيحت و اندرز دادم تا بدان رضايت خدا و سعادت آخرت . پرهيزيدذمه ب
ها را به فرزندم  من نصايحي را بر تو عرضه داشتم كه هميشه آن، را به دست آوري

سود و موفقيت بسياري ، حال اگر به اين پندها و وصايا عمل نمايي، كردم سفارش مي
پشت نمايي و كارهايي را كه مورد رضاي ها  اما اگر به آن، اي را نصيب خود ساخته

وقت خواهي ديد كه خود و ايمانت را دچار نقصان  ندهي آن انجامپروردگار است 
هاي نفس در ميان همه  بدان كه اميال و خواهش، اي اي و در آن راه به خطا رفته نموده
ودي فرا ها مشترك است و سر سلسله گناهان إبليسي است كه همه را به فنا و ناب انسان

موجود پليدي كه مردمان پيشين را گمراه كرد و آنان را به آتش دوزخ ، خواند مي
درافكند و اين آتش بس جايگاهي زشت و دهشتناكي است و عجب قيمت ناچيزي را 
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بدون ترس از غير خدا سوار مركب . در قبال اطاعت از دشمن خداوند به كف آوردند
داخل شو و از مراقبت نفس خويش و پند و حق شو و به ميادين نبرد حق و باطل 

دهم كه نسبت به مسلمانان ترحم  تو را به خداوند سوگند مي. اندرز در آن غافل مشو
به علمايشان ، به مردان و زنان احترام گذاري و به كودكانتان رحم كني، داشته باشي

بهره  ها بي ياتها و مال مرزداران را از منافع خراج. ارج نهي و آنان را خوار ننمايي
ها  آناني را كه سزاوار پاداش و بخشش هستند از آن، نساخته و خشمگين ننمايي

محروم نسازي تا آنان دچار فقر و فالكت نشوند و آنان را به مدت زياد از همسر و 
المال را در انحصار اغنيا و  بيت، فرزندانشان دور نگه نداري تا نسل آنان از ميان نرود

ر ندهي و درهاي حكومتت را به روي مردم نبندي كه در غير ثروتمندان قرا
اين . ضعيفان و مستمندان را از ميان خواهند برد، صورت ثروتمندان و قدرتمندان اين

اكنون بر تو  از هم، گيرم وصيت و سفارش من به توست و خداوند را شاهد آن مي
  . حفظ نمايد، يشخواهم كه تو را در پناه خو مي �فرستم و از خداوند سالم مي

در  سبيانگر ميزان بعد نظر و دورانديشي عمر بن خطاب، اين وصيت نامه
مسايل مربوط به حكومت و نحوه اداره آن است؛ اين سفارشات نظامي كامل در نحوه 

را  حكومت و مديريت است كه مسايل بسيار مهمي را در بردارد كه شايسته است آن
نمايد كه به  جا الزم مي در اين. چراغ راه خويش سازيم بها اي گران نامه به عنوان پيمان

، نظامي، سياسي، هاي ديني مهمترين اصول و مبادي آن سفارشات در ابعاد و جنبه
  : اقتصادي و اجتماعي نظري بيافكنيم

  تأكيد بر لزوم داشتن تقوي و ترس از خدا -1
ر مأل عام و هم در بر لزوم داشتن تقواي خدا و ترس از او هم در خفا و هم د: الف

از دين او و دستوراتش ، ترسد كند؛ زيرا آنكه از خدا مي گفتار و هم در كردار تأكيد مي
  . كند صيانت و حفاظت مي

صراحتاً ، اقامه و اجراي قوانين و حدود خداوند نسبت به همه مردم؛ زيرا در دين: ب
ت بر مردم كه حجتي اس، خود، بيان شده و جزو دين است و دين �حدود خداوند
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، ها شوند وهر نوع تساهل و غفلت در آن ها محاسبه مي بر اساس پايبند بودن بدان
  . شود موجب از ميان رفتن دين و جامعه مي

استقامت و صبر كه از ضروريات دين و دنيا و از اموريست كه هم حاكم و هم : ج
  . بايست در گفتار و كردار خود به آن ملزم باشند رعيت او مي

  سياست و حكومت -2
ملزم بودن به عدالت؛ زيرا عدالت اساس و پايه حكومت است واجراي آن باعث : الف

وجايگاه واحترام حاكم را در دل مردم زياد ، شود قدرت و ثبات حكومت و جامعه مي
  . خواهد كرد

زيرا ، اعم از مهاجرين و انصار، احترام و عنايت خاص نسبت به مسلمانان نخستين: ب
هاي آنان به ديگر  در اسالم پيشقدم بودند ودين و قرآن از طريق زحمات و تالشآنان 

  . مسلمانان رسيده است

  جنبه نظامي آن -3
اهتمام به ارتش و تجهيز آن جهت حفاظت از كيان و امنيت دولت و نيز : الف

  . رسيدگي به نيازهاي سربازان
از زن و فرزندان خويش نگذار كه سربازان به مدت زيادي در مرزها مانده و : ب

فشار روحي و معضالت اخالقي ، افسردگي، بدور باشند كه اين كار باعث خستگي
هاي مقرر و معيني به نزد خانواده  بنابراين بايد به آنان اجازه داد تا در زمان، شود مي

  . شود شود و هم نسل آنان حفظ مي خويش بازگردند كه هم باعث تقويت روحيه مي
خراج و پاداش داده شود كه ، براساس لياقت خود او، از سربازانبه هر يك : ج

اش معلوم و روشن باشد و هم فكر و ذهن او  هم وضعيت معيشت او و خانواده
  . مشغول نحوه كسب درآمد نشود

  جنبه اقتصادي و مالي  -4

توزيع عادالنه ثروت ميان مردم و ممانعت از انحصار آن در دستان گروهي : الف
  . خاص
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نبايد بيش از ، اگر اهل ذمه به وظايف خود در قبال دولت عمل نمودند :ب
  . توانشان به آنان فشار آورد

و نيز نبايد بيش از توان و قدرتشان ، تأمين مايحتاج مردم و عدم قصور در آن: ج
بر آنان سخت گرفت و تنها بايد مازاد مال و ثروتشان را به عنوان خراج و ماليات 

  1.گرفت

  جتماعي آن بعد ا -5
  . اهتمام به مردم و تالش در جهت تأمين نيازها و احتياجات آنان: الف
سبب انحراف حاكمان و ، پرهيز از تبعيض و تبعيت هوي و هوس كه خود: ب

  . شود گسترش فساد در جامعه مي
ها؛ زيرا اين امر باعث رشد  احترام به همه مردم و ارزش قائل شدن براي آن: ج

  . كند د جامعه شده و ارتباط آنان با حاكمان را تقويت ميروابط ميان افرا
هاي حكومت بايد به روي مردم باز باشد و به شكايات و  درهاي دستگاه: د

صورت روابط ميان افراد جامعه دچار انحراف  اعتراضات آنان گوش داد كه در غير اين
  . شود و لغزش مي

عه كه اقامه آن ضروري تبعيت از حق و تالش در جهت تحقق آن در جام:  ه
  . است كه بايد در ميان مردم محقق شود

به ويژه با ، اقامه عدل و پرهيز از ظلم و ستم به هر نوع و صورتي كه باشد –و 
از . باشند امريست كه همه خواهان تحقق آن مي، غير مسلمانان اهل ذمه؛ زيرا عدالت

  . واهند چشيدطعم شيرين اسالم را همه خ، با اجراي عدالت، ديگر سو
  2.نشينان و رعايت شرايط و اوضاع خاص آنان اهتمام به باديه: ز
توان به اين وصيت اشاره  همچنين از وصاياي عمر به خليفه بعد از خود مي: ح

عامالن و واليان خود را تنها يك سال بر مسند قدرت نگه ، كرد كه خليفه بعد از من
  1.ا چهار سال در سمت خود حفظ كندتواند او ر دارد جز ابوموسي أشعري كه مي

                                           
  . ۱۷۵– ۱۷۳، اخلليفة الفاروق عمر بن اخلطّاب، العانی -١
  . ۱۰۲، عصر اخلالفة الراشدة -٢
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  روش عبدالرحمن بن عوف در نحوه اداره شوري: سوم

  تشكيل جلسات شوري  -1
و يا خانة  لالمؤمنين عائشه اعضاي شوري در خانه أم، با به خاك سپردن عمر

جلسات خود را آغاز نمودند تا به وظيفه ، فاطمه دختر قيس و خواهر ضحاك بن قيس
بپردازند و بعد از بحث و گفتگوهاي متعدد به ، محول شده بودمهمي كه به آنان 

  2.اي رسيدند كه همه مسلمانان از آن استقبال نمودند نتيجه

  كند  اعضاي شوري را دعوت به استعفا به نفع افضل آنان مي، عبدالرحمن -2
عبدالرحمن بن عوف از همه اعضاي شوري خواست تا امر ، پس از آغاز فعاليت شورا

، ن خليفه را به فرد افضل و أصلح واگذار نمايند كه در اين ميان زبير به نفع عليتعيي
طلحه به نفع عثمان و سعد به نفع عبدالرحمن استعفا دادند؛ سپس عبدالرحمن رو به 

كدام يك از شما دو نفر از اين امر خطير خود را : علي و عثمان نمود و از آنان پرسيد
آن ، گري بسپاريم و او نيز فرد افضل و اصلح را تعيين نمايدرا به دي كشد تا آن كنار مي

، اگر امر تعيين خليفه را به من بسپاريد: عبدالرحمن به آنان گفت، دو ساكت ماندند
دو  نسبت به فرد افضل و اصلحتان قصوري به خرج نخواهم داد و آن، من در اين امر

  .نيز اين امر را پذيرفتند

  بدالرحمن بن عوف تفويض اداره شوري به ع -3
از صبح روز يكشنبه شروع به ، به محض پايان جلسه اعضاي شوري، عبدالرحمن

مشورت با مردم و بزرگان شهر نمود و تا روز چهارشنبه كه در آن مهلت شوري تمام 
اگر من با تو : عبدالرحمن ابتدا نزد علي رفت و به او گفت. شد اين كار را ادامه داد مي

او نيز عثمان بن عّفان را پيشنهاد ، گزيني كسي را به خالفت برمي تو چه، بيعت نكنم
سپس نزد عثمان رفت و از او نيز همين پرسش را نمود و عثمان جواب داد كه . كرد

عبدالرحمن بعد از آن نزد ديگر صحابه رفت و همين سؤال را . گزيند او علي را برمي

                                                                                                         
  . ۶۳ – ۶۲، عثمان بن عفّان، صادق عرجون -١
  ). ۳۷۰۰(کتاب فضائل أصحاب النبی ، صحيح البخاری -٢
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، زن و مرد، اعم از ثروتمند و فقير، هاو همچنين نزد ديگر ساكنان مدين، از آنان پرسيد
در . گفت رفت و در اين رابطه با آنان سخن مي بزرگ و كوچك و حتي بردگان مي

عثمان را براي ، عبدالرحمن به اين نتيجه رسيد كه بيشتر مردم، وجو پايان اين پرس
تر  دانند هر چند بودند كساني كه علي را براي خالفت اليق خالفت بهتر مي

، مسوربن مخرمه، عبدالرحمن در شب روز موعود به خانه پسر خواهرش، ستنددان مي
در را زد تا ، ديد كه مسور در خواب است، هنگامي كه به در خانه او رسيد، رفت

اما  1اي بينم كه به خواب رفته مسور مي: مسور بيدار شود و چون بيدار شد به او گفت
جا بياور؛  شو و برو زبير و سعد را به اين حاال بلند، من امشب اصالً نتوانستم بخوابم

دو مشورت نمود؛ سپس مسور را به دنبال  چون زبير وسعد نزد عبدالرحمن آمدند با آن
گاه مسور را پس عثمان  آن، علي فرستاد و چون علي آمد تا نيم شب با او گفتگو كرد

  2.ندفرستاد و هنگامي كه عثمان بر او وارد شد تا اذان صبح مشغول بحث شد

  نظر در مورد خالفت عثمان  اتفاق -4
) م 644/   ه23الحجه سال آخرين روز از ماه ذي(بعد از نماز صبح روز بيعت 

پيش از ، را به سر داشت به مسجد آمد صعبدالرحمن در حالي كه عمامه رسول خدا
دي عبدالرحمن افرا، آمدن او اعضاي شورا در كنار منبر گرد هم آمده و منتظر او بودند

را به دنبال مهاجرين و انصار و فرماندهان واليان حاضر در مدينه فرستاد؛ در آن موقع 
چون به ، امير مصر، امير حمص و عمرو بن عاص، عمير بن سعد، امير شام، معاويه

  3.حج آمده بودند در مدينه حضور داشتند
چون مردم نماز صبح «: در اين رابطه چنين آمده است، در روايت بخاري

عبدالرحمن افرادي را به دنبال ، زاردند و اعضاي شورا كنار منبر گردهم آمدندگ
. مهاجرين و انصار و فرماندهان و واليان حاضر در مدينه كه به حج آمده بودند فرستاد

! اي علي: عبدالرحمن بلند شد و بعد از گفتن شهادتين گفت، چون همه جمع شدند

                                           
  . ۱۰۷– ۱۵۶، وناخللفاء الراشد، اخلالدی -١
  ). ۷۲۰۷(کتاب األحکام ، صحيح البخاری -٢
  . ۳۷ص، شهيدالدار -٣
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ديدم كه بيشتر آنان با خالفت عثمان موافق ، من در اين مورد با مردم صحبت كردم
من با تو بيعت : سپس رو به عثمان نمود و گفت. هستند پس از من ناراحت مشو

و روش دو خليفه پيشين  صسنّت رسول خدا، كنم به اين شرط كه پايبند به قرآن مي
با  فرماندهان و واليان و ديگر مسلمانان، انصار، مهاجرين، بعد از عبدالرحمن، باشي

علي بعد از عبدالرحمن   كه  آمدهدر روايت كتاب التمهيد و البيان . 1عثمان بيعت كردند
  2.اولين فردي بود كه با عثمان بيعت نمود

   تدبير و مديريت عبدالرحمن در اجراي روند شورا -5
تدبير و مديريتي كه عبدالرحمن بن عوف در اجراي روند شورا از خود نشان داد خبر 

دهد؛ او براي حفظ وحدت كلمه  و ايمان و ايثار او نسبت به مصالح امت مياز درايت 
از خواهش نفس گذشت و به اين ترتيب اول اصل از اصول شوراي انتخاب خليفه را 

دورانديشي و حسن تدبيري كه از خود ، آرامش، او با صبر. به منصه ظهور رسانيد
جا ما به  در اين. دست يابد بروز داد توانست در آن امر مهم و خطير به موفقيت

  : پردازيم مي، مراحلي كه او در اين فرايند طي نمود
همچنين شنيدن ديدگاه و آراي ، ارائه روش كار شورا در اولين جلسه آن: الف

همه اعضا و شناخت اهداف هر يك از آنان اولين گام بود تا او بتواند با علم و 
  . بصيرت در اين راه حركت كند

و كنار كشيدن خود از نامزدي مقام خالفت تا هر نوع شكي در زمينه استعفا : ب
  . را از ميان برد

توانست تا موضوع مورد قبول هر يك از اعضا را بشناسد و در اثناي : ج
  . مذاكرات و با گرايش سعد و زبير به عثمان تقريباً خليفه را شناخت

مورد يكديگر جويا شد و  نظر عثمان و علي را كه نامزد مقام خالفت بودند در: د
هيچ كس را ، در صورتي كه خود به آن مقام نرسند، دانست كه هر كدام از آنان
  . داند سزاوارتر از رقيب خود نمي

                                           
  ). ۷۲۰۷(کتاب األحکام ، صحيح البخاری -١
  . ۲۶، التمهيد و البيان -٢
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نظران و نيز ديگر اقشار جامعه  با خواص و صاحب، او غير از اعضاي شورا:  ه
ثمان سزاوار كس را چون ع مشورت كرد و پي به اين نكته برد كه بيشتر مردم هيچ

  1.بنند وشايسته مقام خالفت نمي
درايت و كنار گذاشتن خود از نامزدي مقام ، عبدالرحمن بن عوف با كياست

توانست امت را از اين مرحله مهم ، خالفت و چشم بستن بر خواهش و ميل درون
  . جاي بسي تقدير و ستايش دارد، عبور دهد كه خود

رين اقدامات عبدالرحمن بن عوف در جريان از بهت: گويد ذهبي در اين رابطه مي
حذف خود از نامزدي مقام خالفت بود؛ او سپس فردي را به اين ، مذاكرات شوري

دادند؛ او در اين كار  مقام برگزيد كه اهل حل و عقد و بزرگان صحابه او را ترجيح مي
اگر ، داد امت را به بيعت با عثمان سوق، با كنار گذاشتن هر نوع تمايل و تبعيض، مهم

سعد بن ابي ، نمود و يا پسر عمويش او به فكر اين مقام بود يا خود را خليفه مي
  2.رساند وقاص را به اين مقام مي

به اين ترتيب تصويري ديگر از ارزش و اهميت شورا در عصر خلفاي راشدين 
 به منصه ظهور رسيد كه عبارت بود از انتخاب خليفه از طريق مجلس شورا و تعيين او

  3.بعد از مشورت با همه مردم و بيعت آنان با او

  ها درمورد ماجراي شورا  أباطيل و أكاذيب رافضي: چهارم

اند كه  دست به جعل اخبار و روايات دروغيني زده، ها در مورد تاريخ اسالم رافضي
خاورشناسان نيز در آثار . ماجراي شورا وانتخاب عثمان نيز از اين امر مستثني نيست

متأسفانه ، بعد از آنان. اند ها را گسترش داده ن روايات را منعكس كرده و آنخود اي
هاي  در كتاب، نويسندگان و محّققان معاصر نيز بدون تحقيق و پااليش روايت و اخبار

  . دهند آنان را مورد استناد قرار مي، خود

                                           
  . ۷۱ – ۷۰، عثمان بن عفّان، صادق عرجون -١
  ). ۱/۸۶(سير أعالم النبالء  -٢
  . ۲۷۸، دراسات فی عهد النبوة و اخلالفة الراشدة -٣
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ن زمينه و به تأليف در اي، ها با اهتمام به اين رويداد مهم در تاريخ اسالم رافضي
توان به أبومخنف و  اند كه به عنوان مثال مي نشر أكاذيب و أباطيل راجع به آن پرداخته

ابن سعد از طريق . توان اشاره كرد مي 1ابن بابويه، ابن عقده، كتاب الشوري، كتاب او
. 2واقديه روايتي را راجع به ماجراي شورا و بيعت مردم با عثمان نقل نموده است

، يق عبيداهللا بن موسي روايتي در مورد قتل عمر و تعيين اعضاي شوراهمچنين از طر
وصيت او در خصوص به خالفت رسيدن علي و عثمان و وصيت او به صهيب در اين 

  3.زمينه را در كتاب خود به ثبت رسانيده است
از ، نيز بالذري خبري را در مورد ماجراي شورا و جريان بيعت با عثمان

طبري هم در . نقل كرده است 7و عبيداهللا بن موسي 6واقدي، 5يهشام كلب، 4ابومخنف
  8.به روايتي از ابومخنف استناد كرده است، اين ماجرا

و  9از روايات احمد بن عبدالعزيز جوهري، حديد در بيان جريان شورا ابن ابي
مهمترين مضامين اين روايات . 10واقدي استفاده كرده است» الشوري«همچنين كتاب 

  : ازعبارتند 

  متهم نمودن صحابه به تبعيض در امر تعيين خليفه  -1
روايات مجعولي وجود دارند كه صحابه را متهم به تبعيض و ضايع كردن حق ديگران 

اند كه علي از اقدامات عبدالرحمن جهت  اند و چنين بيان داشته در تعيين خليفه نموده
از پدر خود و احمد  ابومخنف و هشام كلبي. برگزيدن خليفه خشنود نبوده است

                                           
  ).۱۴/۲۴۶(الذريعة إلی تصانيف الشيعه  ١
  ). ۶۷ – ۳/۶۳(الطبقات الکربی  -٢
  ). ۳/۳۴۰(الطبقات الکربی  -٣
  ). ۱۹- ۱۸(أنساب األشراف  -٤
  ). ۱۹- ۱۸(أنساب األشراف  -٥
  ). ۱۹- ۱۸(أنساب األشراف  -٦
  ). ۵/۶(أنساب األشراف  -٧
  . ۳۲۱، ز نورعبدالعزي، أثر التشيع علی الروايات التاريخيه -٨
  ). ۵۸و ۵۰، ۹/۴۹(شرح ج البالغه  -٩

  ). ۹/۱۵(شرح ج البالغه  -١٠
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در صورتي كه تعداد آراي دو نامزد برابر : كنند كه عمر وصيت كرد جوهري روايت مي
نامزد مورد تأييد عبدالرحمن به خالفت انتخاب گردد و علي به همين خاطر ، شد

به خاطر رابطه ، كرد كه حقّش ضايع خواهد شد؛ زيرا عبدالرحمن احساس مي
كلثوم دختر عقبه بن  شت و از طريق ازدواج عبدالرحمن با اماي كه با عثمان دا دامادي

ابن تيميه با رد هر . 2كند او را انتخاب مي، 1أبي معيط و خواهر وليد حاصل آمده بود
كند كه عبدالرحمن نه برادر  بيان مي، نوع نسبت نزديك ميان عبدالرحمن و عثمان

اميه  زهره بود و عثمان از بني از بني عثمان بود نه پسر عمو و نه از قبيله او؛ عبدالرحمن
از . اميه بوده است هاشم به مراتب نزديكتر از رابطه آن با بني زهره با بني و رابطه بني

بودند و عبدالرحمن و سعد بن أبي  صهاي پيامبر خدا دائي، زهره طرفي ديگر بني
: سعد گفتبه  صهمانطور كه رسول خدا، آمدندها بشمار مي وّقاص نيز من جمله آن

هرگز بين  صهمچنين بايد در نظر داشت كه رسول خدا. 3»دائي من است، اين مرد«
دو مهاجر و يا دو انصار پيمان اخوت برقرار نكرد و طبق احاديث مشهور آن 

را برادر عبدالرحمن بن عوف تعيين نمودند؛ حال اين  4سعد بن ربيع صحضرت
از نسبت دامادي ، نزد عرب، بت خونياند كه نس روايات مجهول او يا از ياد برده

تر بوده است؛ همچنين آنان آن رابطة عميق و شگرف ميان مسلمانان نسل اول را  قوي
  . اند كه اين رابطه براساس رابطه خويشاوندي نبوده است درك ننموده و پي نبرده

  هاشم  اميه و حزب بني حزب بني -2
در امر تعيين خليفه به دو  صخدادر روايت ابومخنف چنين آمده كه ياران رسول 

هاشم تقسيم شدند و در اين مورد با هم به  اميه و طرفداران بني دسته طرفداران بني
مجادله و نزاع پرداختند؛ اما بايد دانست كه اين قبيل روايات براساس هيچ سند معتبر 

، تبرمتأسفانه بعضي از مؤرخان بر اساس همين روايات غيرمع. 5باشند و صحيحي نمي

                                           
  ). ۳/۱۲۷(الطبقات الکربی  -١
  . ۳۲۲، اثر التشيع علی الروايات التاريخيه -٢
  ). ۴۰۱۸(صحيح سنن الترمذی  -٣
  ). ۳۷۸۰(کتاب مناقب األنصار ، صحيح البخاری -٤
  . ۱۷۸– ۱۷۷، یمرويات ابی خمنف فی تاريخ الطرب -٥
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كه آنان موضوع مشورت  اين، اند هاي اشتباهي گرفتار آمده ها و بررسي به تحليل
اصحاب پيامبر در خصوص انتخاب خليفه جديد را به اختالفاتي عشايري به تصوير 

و اين يك تصويري ، كه مردم به دو گروه اموي و هاشمي تقسيم شدند واين، اندكشيده
كنار هم و به خاطر اسالم با پدران و برادران و  زيرا آنان در، مردود و مطرود است

، كردند تا دين خود را حفظ كنند ارزش دنيا را فدا مي آنان متاع بي، قبائل نبرد كردند
اي كه بشارت بهشت به آنان داده  ها و اقدامات از صحابه اين نوع موضعگيري، بنابراين

اند كه مشكالت و  ز آن بودهآنان بسيار بزرگوارتر ا، باشد شده كامالً غيرممكن مي
  1.مسايل خود را از اين طريق حلّ و فصل نمايند

  اند  سخناني كه به دروغ به علي بن أبي طالب نسبت داده -3
آنچه كه مؤرخاني چون ابن جرير از راوياني ناشناس : گويد ابن كثير در اين رابطه مي

دادي و عثمان را به مقام تو مرا فريب : اند كه علي به عبدالرحمن گفت روايت كرده
خالفت رساندي تا هميشه با تو مشورت نمايد و تو در خالفت او صاحب قدرت 

  : باشي و عبدالرحمن چون آيه

m�A� �B� � �C� �D� �E� �F� �G� �H� �I� �KJ� �L� �M� �N� �O� �P��

RQ��S��T��U��V��W��X��Y��Z��[��\��l ١٠: الفتح   
در ، بندند مي) جان(با تو پيمان ) هالرضوانِ حديبي ه در بيع(گمان كساني كه  بي(

دست خود را كه در دست پيشوا و (و در اصل ، بندند حقيقت با خدا پيمان مي
اين دست ، گيرد و دست رسول باالي دست ايشان قرار مي، گذارند رهبرشان پيغمبر مي

شكني  هر كس پيمان !دست خدا باالي دست آنان است) به منزله دست خدا است و
و آن كس كه در برابر پيماني كه با خدا بسته ، كند شكني مي ان خود پيمانكند به زي

  ). كند خدا پاداش بسيار بزرگي به او عطاء مي، است وفادار بماند و آن را رعايت بدارد

                                           
  . ۷۹ – ۷۸، أمين القضاة، اخللفاء الراشدون -١
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زيرا در واقع روش ، مخالف احاديث صحيح است، را شنيد از سخن بازماند
پردازاني  ها و داستان ه رافضيصحابه برخالف اين احاديث ضعيف و مجهولي است ك

  1.اند روايت كرده، دهند كه حديث صحيح و باطل را از هم تشخيص نمي

  و مغيره بن شعبه  متهم كردن عمرو بن عاص -4
كند كه عمرو بن عاص و مغيره بن شعبه هنگام جريان جلسه  ابومخنف روايت مي

بودند كه سعد بن  جا بودند نشسته اي كه اعضاي شورا در آن بر در خانه، شورا
حال به اين رفتاري نگاه كنيد كه مردمان پست نيز از اين ، وقاص از كنار آن رد شد ابي

ايد كه  جا نشسته اين: تر سخن سعد به اوست كه گفت از اين عجيب، كنند كار امتناع مي
هر كس ، شناسند را مي اما بدانيد كه اعضاي آن، مردم فكر كند شما عضو شورا هستيد

اليحيي در  دكتر يحيي. برد خوب بيانديشد كامالً پي به تناقضات آن مي، اين روايتدر 
هايي پرداخته كه براي اثبات بطالن اين روايت كفايت  ها و نمونه به مثال، كتاب خود

در واقع اين نگاهي بود كوتاه بر اين روايات مجعول تا هوشيار شد و از اين . 2كند مي
  . بپرهيزيم، گوشه تاريخ و فرهنگ اسالم پراكنده شده است نوع روايات كه در گوشه

  سزاوارتر بودن عثمان بن عّفان به امر خالفت : پنجم

هيچ شكي وجود ندارد كه عثمان بن عّفان به مقام خالفت سزاوارتر بودند و اين را هر 
هايي كه  كند و تنها رافضي صاحب قلب و فكر پاك و بدور از نفرت بدان اذعان مي

باشد به اين روايات و  مي صلعن و دشنام صحابه رسول خدا، شان از دين ها سرمايهتن
در مورد سزاوارتر . 3پردازند مي، ها آشكار است ارزش هستند و بطالن آن اباطيل كه بي

  : قرآن و احاديث صحيح چنين آمده است، بودن عثمان نسبت به مقام خالفت
  : ستخداوند متعال در قرآن چنين فرموده ا -1

                                           
  ). ۷/۱۵۲(البداية و النهاية  -١
  . ۱۷۹ص، مرويات أبی خمنف -٢
  ). ۲/۶۵۶(عقيدة أهل السنة فی الصحابه  -٣
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y��z����|{��}��~��_��`��a��b��c��d��������l ٥٥: النور   
، اند داده انجاماند و كارهاي شايسته  خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده(

و وارث فرماندهي و حكومت ، پيشينيان( دهد كه آنان را قطعاً جايگزين وعده مي
در پرتو عدل و داد خود ، تا آن را پس از ظلم ظالمان(در زمين خواهد كرد ) ايشان

را جايگزين ) دادگر و مؤمن مّلتهاي گذشته(همان گونه كه پيشينيان ) آبادان گردانند
كرده ) يخدر ادوار و اعصار دور و دراز تار(قبل از خود ) طاغيان و ياغيان ستمگر(

ايشان ) اسالم نام(همچنين آئين ). و حكومت و قدرت را بدانان بخشيده است(است 
و نيز ، پابرجا و برقرار خواهد ساخت) در زمين(حتماً ، پسندد را كه براي آنان مي

آن چنان كه بدون دغدغه ( ، سازد خوف و هراس آنان را به امنيت و آرامش مبدل مي
بعد از اين . گردانند پرستند و چيزي را انبازم نمي مرا مي) اتنه، و دلهره از ديگران

از دائره ايمان و (آنان كامالً بيرون شوندگان ، كساني كه كافر شوند) وعده راستين(
  )). باشند و متمرّدان و مرتدان حقيقي مي(بشمارند ) اسالم

ا قدرت و عثمان از جمله مصاديق اين آيه شريفه بود كه خداوند آنان ر، هر آينه
، عدالت را گسترانيد و اقامة نماز، او در دوران خالفت خويش، عطا فرمود، مكانت

  1.پرداخت زكات و امر به معروف و نهي از منكر را سيره خويش ساخت
  : فرمايد در قرآن مي –عزّوجلّ  –خداوند  -2

m�A��B��C��D��E��F���G��H��I��J��K��L��NM��O��P��
Q��R��S��UT��V��W��X����Y��Z��[��\��]��^��_��������l ١٦: الفتح   
از شما دعوت خواهد شد كه به سوي : نشين بگو ماندگان عربهاي باديه به بازپس(

كنيد يا اين كه مسلمان  با آنان پيكار مي. قومي جنگجو و پرقدرت بيرون رويد
يا پذيرش ، رزم با مسلمانان: يعني دو راه بيشتر در پيش نخواهند داشت. (شوند مي

                                           
  ). ۲/۶۵۶(عقيدة أهل السنة فی الصحابة  -١
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و اگر ، خداوند پاداش خوبي به شما خواهد داد، اگر فرمانبرداري كنيد). ين آناند
خداوند با عذاب دردناكي ، ايد همان گونه كه قبالً نيز سرپيچي كرده، سرپيچي كنيد

  ). عذابتان خواهد داد
كسي بود كه آن ، عثمان پس از ابوبكر و عمر، صبعد از رحلت پيامبر خدا

طبق نص ، بنابراين، ها فراخواند ايرانيان و ترك، به جنگ با رومياننشينان عرب را  باديه
باشند و قاعدتاً خالفت آنان نيز برحق بوده  آن خلفا واجب االطاعه مي، صريح قرآن

  1.است
كند كه او روزي با حضرت  روايت مي صاز رسول خدا سابوموسي أشعري -3

  : فرمود صحضرت، غ را كوبيددر يكي از باغهاي مدينه نشسته بود كه مردي درِ با
  .»ائذن له وبشره باجلنة«
تو را به  صكه پشت در است بگو كه رسول خدا برو در را باز كن و به آن«

كه پشت در است ابوبكر  و چون در را باز نمود ديدم آن. »دهد بهشت بشارت مي
  : رمودباز به من ف صرسول خدا، مرد ديگري درِ باغ را كوبيد، پس از مدتي. باشد مي

  .»ائذن له وبشره باجلنة«
 .»دهد او را به بهشت بشارت مي صبه آنكه پشت در است بگويم رسول خدا«

مرد ديگري در باغ ، بعد از گذشت لحظاتي. چون در را گشودم ديدم كه او عمر است
  : فرمودند صاين بارهم حضرت، را كوبيد
  .»ائذن له وبشره باجلنة على بلوى تصيبه«
تو را به خاطر صبر و  صه روي او بگشا و به او بگو كه رسول خدابرو در را ب«

چون در را . »دهد آيد به بهشت بشارت مي تحمل در برابر مصيبتي كه بر سر او مي
كند كه رسول  خود اثبات مي، اين حديث. 2ديدم عثمان پشت در ايستاده است، گشودم

ها قبل از وقوع ماجراي  به ترتيب خالفت بعد از خويش اشاره نموده و سال صخدا
، از ديگر سو اين حديث. را از آن آگاه نمود ساو ديگر صحابه سفتنه مثل عثمان

                                           
  ). ۱۱۰– ۴/۱۰۹(الفصل فی امللل و األهواء و النحل  -١
  ). ۳۶۹۵حديث(البخاری  صحيح -٢
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باشد كه در راه دين خدا جان  از اين مرد بزرگ مي صبيانگر رضايت خدا و رسولش
  1.خويش را از دست داد

  : فرمود صكند كه رسول خدا روايت مي سابوداود از جابر بن عبداهللا -4
ونيط عثمان ، ونيط عمر بأيب بكر، ×أن أبا بكر نيط برسول اهللا : رِي الليلة رجلٌ صاحلأُ«

  .»بعمر
را  صمرد صالحي را در خواب ديدم كه ابوبكر دستان رسول خدا، امشب«

  . »گرفته و عمر نيز دستان ابوبكر را و عثمان نيز به عمر چنگ زده است
آن ، بيقين: ما به يكديگر گفتيم ،از پيش ما رفت صچون رسول خدا: جابر گويد

دهد كه بعد از حضرت  نشان مي، خود رسول خدا است و اين خواب، مرد صالح
   2.سكان رهبري امت اسالم را به دست خواهند گرفت، اين بزرگواران صرسول
 صكند كه رسول خدا روايت مي سبه نقل از ابوهريره، حاكم در كتاب خود -5

  : به ياران خود فرمود كه
  .»أو اختالف وفتنة- إا ستكون فتنة واختالف «
  . »دهد بعد از من فتنه و اختالف عظيمي در ميان امت رخ مي«

چكار بايد كرد؟ ، به ما بگوييد كه در آن وضعيت! يا رسول اهللا: ياران گفتند
  : فرمود، كرد در حالي كه به عثمان نگاه مي صاو

  .»عليكم باألمني وأصحابه«
  . 3»و يارانش را بگيريدجانب امين امت «

و از داليل حّقانيت نبوت ايشان  صاز معجزات پيامبر خدا، خود، اين حديث
و بيانگر بر حق بودن او و بطالن  سمؤيد عثمان، اين حديث، از طرف ديگر. است

اعالم كرد كه عثمان  صرسول خدا، نير در حديثي ديگر. باشد ادعاهاي دشمنان او مي
  4.و هرگز از آن منحرف نخواهد شد بر طريق هدايت است

                                           
  ). ۲/۶۵۷(عقيدة أهل السنة فی الصحابة  -١
  ). ۲/۵۱۳(سنن ابوداود  -٢
  ). ۳/۹۹(املستدرک  -٣
  ). ۲/۶۶۰(عقيدة أهل السنة فی الصحابة  -٤
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 صكند كه رسول خدا روايت مي لالمؤمنين عائشه ترْمذي از امابوعيسي  -6
  : خطاب به عثمان گفت

  .»إنه لعل اهللا يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فال ختلعه هلم، يا عثمان«
، پيراهني را بر تن تو خواهد كرد كه در هر صورت، بدان كه خداوند«

  . 1»هرگز اين كار را مكن، اگرمردماني تو را وادار كنند كه آن را از تنت بيرون بياوري
كه از آن به پيراهن تعبير  سعالوه بر تأييد حقانيت خالفت عثمان، اين حديث

او از ، بخواهند كه بنا به ميل آنان سدارد كه اگر مردماني از عثمان بيان مي، شده است
بايد به درخواست آنان عمل كرد و به خواست نامشروع آنان تن ن، آن مقام كناره گيرد

  2.در داد
كند كه عثمان در روز فتنه به او گفت كه رسول  ترمذي از ابوسهله نقل مي -7

صبر و استقامت خواهد نمود و به آن ، با او پيماني بسته است و او بر آن عهد صخدا
باشد كه در آن  ان حديث پيراهن ميهم، اين عهد و پيمان، در واقع. 3ماند وفادار مي

در برابر خواست مردمان مقاومت كند و از «: به عثمان سفارش كرد كه صرسول خدا
  4.»مقام خود كناره نگيرد

 لالمؤمنين عائشه كند كه ام روايت مي، موالي عثمان، حاكم از ابوسهله -8
از يارانش را كه دوست دارد يكي « : به ما فرمود صروزي رسول خدا: تعريف نمود

آيا مايل هستيد كه ابوبكر را صدا بزنيم تا نزد شما : به آن حضرت عرض كرديم، »ببيند
با آمدن . عمر چطور؟ ايشان باز جواب رد دادند: گفتم. »خير« : بيايد؛ ايشان فرمود

آن حضرت خوشحال شدند و از ما ، چون نام عثمان را برديم. علي نيز موافقت ننمود
از من  صرسول خدا، هنگامي كه عثمان به خانه ما آمد، و را فرا خوانيمخواستند كه ا

بعد از ، خواست تا از اتاق بيرون بروم و سپس به صحبت كردن با عثمان پرداخت
در  سآن روزي كه خانه عثمان. مدتي ديدم كه رنگ رخسار عثمان دگرگون شد

                                           
  ). ۱/۶۱۳(فضائل الصحابه  -١
  ). ۳/۴۴۶(الدين اخلالص  -٢
  ). ۵/۲۹۵(سنن الترمذی ، )۱/۶۰۵(فضائل الصحابه  -٣
  ). ۱۰/۲۰۹(فة األحوذی حت -٤
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 صرسول خدا: د؟ گفتدهي محاصره شورشيان بود به او گفتيم چرا فرمان نبرد نمي
  1.با من عهدي بسته است كه بايد به آن وفادار بمانم و بر آن صبر كنم

باشد و  مي سمؤيد حّقانيت خالفت عثمان، اين حديث نيز چون احاديث پيشين 
براساس ، در واقع. بوده است صدهد كه خالفت او مورد تأييد رسول خدا نشان مي

او را از اهل بهشت و جزو ، مان را نپذيردهر كس خالفت عث، همين احاديث معتبر
در صحت ، شهدا نداند و با قلب و زبان به توهين و تخريب شخصيت او بپردازد بايد

  2.ايمان خود شك كند
كند كه صحابه در زمان حيات  روايت مي سبخاري نيز از عبداهللا بن عمر -9

او عمر و سپس عثمان  دانستند و بعد از هيچ كس را با ابوبكر برابر نمي صرسول خدا
آنان ديگر صحابه را با هم ، غير از اين سه نفر. پنداشتند را برتر از ديگر صحابه مي

هد  اين روايت نشان مي. 3دادند دانستند و هيچكدام را بر ديگري ترجيح نمي برابر مي
عمر و عثمان را به قلبهاي ، كه چطور خداوند متعال زمينه به خالفت رسيدن ابوبكر

  4. ه الهام نموده و آنان را مهياي پذيرش آن ساختصحاب
، دهد كه صحابه اين روايت خبر از آن مي: گويد اين تيميه در اين رابطه چنين مي

دادند و بعد از او عمر و سپس عثمان را بهتر از ديگر  را بر ديگران برتري مي سابوبكر
از اين ماجرا باخبر  صخدادر روايتي ديگر نيز نقل است كه پيامبر . دانستند صحابه مي

اين رجحان و فضيلت خلفاي راشدين بر ، بنابراين، بودند اما با آن مخالفتي ننمودند
اگر . به اثبات رسيده است صاز طريق احاديث و روايات رسول خدا، ديگر صحابه

رساند  خود رفتار مهاجرين و انصار اين واقعيت را مي، شك كنيم، هم دراين احاديث
اجماع ، از طرف ديگر. نيز مواجه نشدند صال با مخالفت رسول خداو در عين ح

                                           
  . باشد صحيح می، سند اين حديث در هر دو کتاب) ۳/۹۹(املستدرک ، )۱/۶۰۵(فضائل الصحابه  -١
  ). ۳/۴۴۶(الدين اخلالص  -٢
  ). ۳۶۹۸حديث، کتاب فضائل أصحاب النبی(صحيح البخاری  -٣
  ). ۲/۶۶۴(عقيدة أهل السنة فی الصحابة  -٤
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، خود، سو بيعت داوطلبانه و از روي رضايت صحابه سصحابه بر خالفت عثمان
  1.باشد دليلي ديگر بر اين نكته مي

تر بودن عثمان نسبت به امر خالفت  بيانگر اليق، همه و همه، تمامي اين احاديث
داند نبايد در آن  مي صيبند به قرآن و سنّت رسول خدااست و هر كس كه خود را پا

بر هر مسلماني واجب است به اين امر مهم باور ، در واقع. شكي به خود راه دهد
رسانند  داشته باشد و در برابر شواهد و نصوصي كه صحت اين مسأله را به اثبات مي

  2.سر تسليم فرود آورد

  ثمان به امر خالفتتر بودن ع اجماع مسلمانان بر اليق: ششم

 ساند كه عثمان و همچنين اهل سنت و جماعت بر اين اجماع نموده صرسول خدا
كس نيز با اين  ترين افراد براي امر خالفت بوده و هيچ اليق، سبعد از ابوبكر و عمر

جا آراي تعدادي از علماي  ما در اين. 3قضيه به مخالفت صحابه برنخواسته است
  : كنيم بازگو ميحديث را در اين رابطه 

 ساو در دوران خالفت عمر: كند كه ابوشيبه از حارثه بن مضرب روايت مي -1
ترين افراد براي  را اليق سعثمان، كه همگان بعد از عمر كرد  شاهدهبه حج رفت و م
  4.دانستند مقام خالفت مي

از من  سكند كه روزي عمربن خطاب نقل مي سابونعيم از حذَيفه بن يمان-2
: مردم بعد از من چه كسي را امير خود خواهند كرد؟ من گفتم، به نظرت: ل كردسؤا

  5.قطعاً عثمان را به خالفت برخواهند گزيد
با مرگ رسول : كند ذهبي از قول قاضي شريك بن عبداهللا چنين روايت مي -3

ابوبكر را به خالفت برگزيدند و اگر بهتر از ابوبكر در ميانشان بوده ، مردم، صخدا
عمر به خالفت رسيد ، سپس با مرگ ابوبكر، او را كنار گذاشتند، اشد اما به هر دليلب

                                           
  ). ۳/۱۶۵(منهاج السنه  -١
  ). ۲/۶۶۴(عقيدة اهل السنه فی الصحابة  -٢
  . مهان -٣
  ). ۱۴/۵۸(املصنف  -٤
  . ۳۰۶ص، کتاب اإلمامة و الرد علی الرافضة -٥
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شورايي را براي ، و به اقامه حق و عدالت مبادرت ورزيد و چون در بستر مرگ افتاد
تعيين خليفه تشكيل داد و آنان نيز عثمان را به خالفت برگزيدند و اگر فرض كنيم كه 

پس آنان به امت ، ان بوده اما آنان او را انتخاب نكردندبهتر از عثم، در ميان ايشان
  1.اند خيانت نموده

، بعد از ابوبكر و عمر سدهد كه عثمان در ميان صحابه نشان مي، آرا و احاديث
از حق اولويت نسبت به ساير صحابه برخوردار بوده است؛ نيز روشن است كه خود 

ردم به اين نكته پي برده بود و گرايشات م صعمر نيز براساس احاديث رسول خدا
  2.كه عثمان به خالفت خواهد رسيد

كند كه چون عثمان به خالفت  روايت مي سابن سعد از قول نزال بن سبره -4
بدانيد كه ما بهترينِ افراد را به مقام خالفت : اعالم نمود سعبداهللا بن مسعود، رسيد

  3.هيچ قصوري ننموديم، برگزيديم و در اين مهم
كند كه او در اين  نقل مي) رحمه اهللا(بن محمد زعفراني از امام شافعي حسن  -5

را به  سمردم ابوبكر، وفات فرمود صچون پيامبر خدا: رابطه چنين گفته است
، خليفه شد و چون در بستر مرگ افتاد سخالفت برگزيدند؛ پس از او نيز عمر

را  سعثمان، نيز به اجماع اعضاي اين شورا، شورايي را جهت تعيين خليفه تشكيل داد
) رحمه اهللا(همچنين ابوحامد محمد مقدس از امام شافعي . 4به خالفت انتخاب كردند

پيشوا و رهبر بر حق ، بدانيد كه عثمان بعد از عمر: كند كه او چنين گفته است نقل مي
حمن زيرا خود اعضاي شورا بودند كه حق انتخاب خليفه را به عبدالر، امت اسالم بود

بن عوف واگذار كردند و او نيز عثمان را به اين مقام برگزيد و صحابه نيز بر اين 
تا آن هنگام كه به شهادت ، چون عثمان به خالفت رسيد، انتخاب اجماع نمودند

  5.براساس حق و عدالت حكومت كرد و در راه گسترش دين تالش نمود، رسيد

                                           
  ). ۲/۲۷۳(ميزان اإلعتدال  -١
  ). ۲/۶۶۶(عقيدة أهل السنة فی الصحابه  -٢
  ). ۳/۶۳(الطبقات الکربی  -٣
  ). ۱/۴۳۴(البيهقی ، مناقب الشافعی -٤
  . ۳۲۰ص، لی الرافضةالرد ع -٥
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، بعد از ابوبكر و عمر سصحابه كند كه ابن تيميه از امام احمد روايت مي -6
كس ديگري به  گونه كه بر خالفت عثمان با هم به توافق رسيدند در مورد هيچ آن

  1.چنين اجماعي دست نيافتند
عثمان را اعضاي : ابوالحسن أشعري نيز در اين رابطه چنين گفته است -7

ا همه حق خالفت ر، سشورايي به خالفت انتخاب كردند كه براساس وصيت عمر
  2.خالفت عثمان را پذيرفتند و بر اين مسأله اجماع نمودند، ي آنان داشتند اما همه

حديث نسبت به ترتيب ، عثمان صابوني در بيان عقيده سلف و اصحاب -8
معتقد به ، آنان بعد از خالفت صديق و فاروق: گويد چنين مي، خلفاي راشدين

ماع اعضاي شورا و سپس همه زيرا كه او با اج، باشند حقانيت خالفت عثمان مي
  3.صحابه به اين مقام رسيد

همه مسلمانان با عثمان بيعت كردند و : چنين گفته است، خود، ابن تيميه نيز -9
حال اگر تصور كنيم كه علي يا ديگر صحابه با او ، يك از اين كار امتناع ننمود هيچ

، عمر، كرد نمي عثمان هرگز به اين منصب دست پيدا، بدون شك، كردند بيعت نمي
وقاص  سعد بن ابي، زبير، طلحه، عثمان، اي چون علي اعضاي شورا را از ميان صحابه

اما در ، و عبدالرحمن بن عوف انتخاب نمود كه هر يك صالحيت خالفت را داشتند
بعد از آنان عبدالرحمن ، طلحه و سعد خود را از كار كشيدند، زبير، جريان مذاكرات

. يكي را به خالفت برگزينند، د تا از ميان علي و عثماننيز خود را كنار كشي
روزي كه عمر به آنان فرصت داده بود تا خليفه را از  عبدالرحمن در طي چند شبانه

امرا و فرماندهان مشورت نمود و ، تابعين، انصار، با مهاجرين، ميان خود انتخاب كنند
، دانستند تر مي امر خالفت اليق عثمان را نسبت به، ي آنان را جويا شد و همه نظر آنان

و نه از روي تطميع و -داوطلبانه و با طيب خاطر، همه مسلمانان، سپس در روز موعود
احمد بن حنبل و ، محدثاني چون ايوب سختياني. بيعت كردند سبا عثمان -يا تهديد

، دتر از عثمان بدان اليق، اند كه هر كس علي را در امر خالفت دارقطني بيان داشته

                                           
  ). ۳/۱۶۶(منهاج السنه  -١
  . ۶۸ص ، االبانه عن أصول الدياتة -٢
  ). ۱/۱۳۹(عقيدة السلف و أصحاب احلديث ضمن الرسائل النبوية  -٣
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مهمترين دليل اولويت عثمان براي مقام ، را تحقير نموده است؛ در واقع سصحابه
  1.دانستند تر مي او را براي اين منصب اليق سخالفت اين بود كه همه صحابه

چنين  سدر خصوص كيفيت اجماع صحابه برخالفت عثمان، ابن كثير -10
الرحمن اين اختيار را دادند به عبد، بعد از تشكيل اولين جلسه، اعضاي شورا: گويد مي

تا او خليفه را انتخاب نمايد؛ او نيز نخست با همه اعضاي شورا نسبت به فرد اصلح و 
، دانستند عثمان را فرد اصلح و اولي مي، ي آنان در ميان خود همه، اولي صحبت نمود

 اگر من تو را به خالفت انتخاب نكنم تو چه كسي را نسبت به: او از علي سؤال كرد
عثمان را نام برد؛ چون ، داني؟ علي نيز در جواب تر مي از همه اليق، خالفت

تر از همه  علي را اليق، عبدالرحمن همين سوال را از عثمان پرسيد او در جواب
امرا و فرماندهان ، تابعين، سسپس عبدالرحمن به مشورت با ديگر صحابه، نست دا مي

ديگر ساكنان مدينه و نيز كودكاني ، مسافران ،نظر زنان، او حتي در اين زمينه، پرداخت
تر بودن عثمان به امر  به اليق، باالجماع، همه آنان، جويا شد، رفتند را كه به مدرسه مي

عبدالرحمن در طول آن چند شب . دانستند خالفت اذعان داشتند و او را فرد اصلح مي
ود و كمترين وقت دعا و مشورت با مردم مدينه نم، وقت خود را صرف نماز، و روز

عبدالرحمن به خانه ، چون شبِ روزِ چهارم فرا رسيد، را به استراحت اختصاص داد
هنگامي ، رفت و او را به دنبال علي و عثمان فرستاد، مسور بن مخرمه، پسر خواهرش

ترين  همه مردم شما را اليق: عبدالرحمن به آنان گفت، كه علي و عثمان نزد او آمدند
دادند اما بايد با من پيمان ببنديد كه اگر هر يك از شما به اين  ن مقام ميافراد براي اي

طغيان نكند و در برابر خليفه ، مقام رسيد عادل باشد و اگر به اين منصب انتخاب نشد
را بر  صعمامه رسول خدا، عبدالرحمن، روز موعود. مطيع و فرمانبردار باشد، جديد

ديگر صحابه ، او را به دنبال اعضاي شورا ،سر گذاشت و با شمشيري به مسجد رفت
بر منبر رفت ، چون همه آمدند و مسجد مملو از جمعيت شد، و ساكنان مدينه فرستاد

من در اين ، اي مردم: رو به مردم كرد و گفت، و پس از حمد و ثنا و دعا و نيايش
كه نظر همه شما را راجع به خليفه و پيشواي خود جويا شدم و دانستم ، چند روز

                                           
  ). ۱/۱۳۴(منهاج السنة  -١
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علي را فراخواند ، سپس عبدالرحمن، دانيد تر از ديگران مي علي و عثمان را اليق، همه
با من پيمان ببند كه در صورت به خالفت رسيدن به قرآن و سنت : و به او گفت

من چنين : و روش ابوبكر و عمر پايبند و وفادار بماني علي گفت صرسول اهللا
، آنگاه عبدالرحمن، توان خود رفتار خواهم نمودبلكه براساس فهم و ، بندم پيماني نمي

در ، عثمان را فراخواند و همين درخواست را از او نمود و عثمان نيز با او پيمان بست
من حقي را كه بر ! خداوندا: دست به دعا برداشت و گفت، عبدالرحمن، اين هنگام

مردم گرد  ،چون سخنان عبدالرحمن تمام شد، گردنم بود به عثمان واگذار نمودم
بر منبر ، عبدالرحمن نيز يك پله باالتر از عثمان، عثمان جمع شدند و با او بيعت كردند

كنند كه علي اولين و يا دومين فردي بود كه  نقل مي. گر اين ماجرا بود نشسته و نظاره
  1.با عثمان بيعت نمود

وان خليفه اين روايات را بدان دليل آورديم تا بيان كنيم تا تعيين عثمان به عن
يك از آنان  هيچ، صورت گرفت و در اين ميان سمسلمين به اجماع همه صحابه

  2.مخالفتي ننمود

  دهد ترجيح مي سرا بر عثمان سكه علي حكم آن: هفتم

، نسبت به ابوبكر و عمر، هركس علي را در امر خالفت، بر اساس اعتقادات اهل سنّت
ت و هر كس او را بر عثمان ترجيح دهد گذار اس گمراه و بدعت، تر و افضل داند اليق
هرچند در اين ميان هستند . 3نامند گذار نمي باشد ولي او را گمراه و بدعت كار مي گناه

صحابه ، در واقع، تر از عثمان بداند اند كه هر كس علي را اليق علمايي كه اعالم كرده
عثمان را به  ،را به خيانت در امانت متهم كرده است كه به جاي علي صرسول اهللا

  4.اند مقام خالفت رسانده

                                           
  ). ۱۶۱– ۷/۱۵۹(البداية و النهاية  -١
  ). ۲/۶۷۱(عقيدة أهل السنة فی الصحابة  -٢
  ). ۱۰۲– ۳/۱۰۱(تاوی جمموعة الف -٣
  . ۶۶ص ، عثمان مخيس، حقبة من التاريخ -٤
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اعتقاد اهل سنّت و جماعت بر اين : گويد ابن تيميه در همين رابطه چنين مي
نسبت به علي افضل بوده است اما اين مسأله جزو آن ، است كه عثمان در امر خالفت

فرد دچار ضاللت شود؛ مسأله ، اصول و قواعدي نيست كه در صورت مخالفت با آن
معتقد به ترتيب خلفاي ، زيرا اهل سنّت، خطير در قضيه خالقت نهفته استمهم و 

راشدين از ابوبكر تا علي است و هر كس به كم ارزش كردن هر يك از خلفاي 
  1.ترين افراد امت است راشدين بپردازد از گمراه

   سبيان آراي علما در خصوص مسأله ترجيح دادن علي بر عثمان

  : دارد كه در اين رابطه دو نظر وجود دارد باحث بيان ميابن تيميه در ضمن اين م
اعتقاد به افضل بودن علي بر عثمان جائز نيست و هر كس بر اين باور باشد  -1

زيرا تعيين عثمان به ، ي بدعت گام نهاده استاز راه سنّت خارج شده و به بيراهه
، وب سختيانيعلمايي چون اي. بوده است سبراساس اجماع صحابه، عنوان خليفه

، احمد بن حنبل و دارقطني بر اين قول هستند كه هر كس به اين باور معتقد باشد
  . اعتبار كرده است مهاجرين و انصار را تحقير و بي

چون وضعيت و شرايط عثمان و علي به هم نزديك و تقريباً يكسان بوده  -2
بدعت و ضاللت دچار ، است هر كس نيز به افضل بودن علي بر عثمان معتقد باشد

  2.نگشته است

                                           
  ). ۳/۱۰۱(جمموعة الفتاوی  -١
  ). ۴/۲۶۷(جمموعة الفتاوی  -٢



 
  گفتار دوم

  سروش حكومت داري عثمان بن عّفان

خطيبي از جانب او برخاست و اعالم كرد كه ، چون بيعت مردم با عثمان تمام شد
عثمان نيز در ، عثمان بر اساس قرآن و سنت و شيوة شيخين حكومت خواهد نمود

، ز در موارد اجراي حدوداعالم نمود كه او ج، خطبة خويش با تأكيد بر اين مهم
براساس صبر و حكمت حكومت خواهد كرد؛ او همچنين مردم را به پرهيز از متاع 

ارزش دنيا فراخواند تا دچار نزاع و حسادت نسبت به هم نشوند كه اين امر سبب  بي
ديد كه امت اسالم به  مي، با بصيرت ايمان خويش، گويا عثمان. شود تفرقة امت مي

اي عظيم گرفتار خواهند  در دام فتنه، ه دنيا و تبعيت از هوي و هوسخاطر پرداختن ب
  1.شد

مرا به عنوان خليفه انتخاب كردند و من هم : عثمان در خطبة خويش چنين گفت
باشم؛ من سوگند  گذار نمي آن را پذيرفتم؛ بدانيد كه من پيرو راه راست هستم و بدعت

اشم و از راه و روش خلفاي قبل از ب صكنم كه پيرو قرآن و سنت رسول خدا ياد مي
، خود و نيكوكاران و محسنين تبعيت نمايم و جز در موارد اجراي حدود و مجازات

دنيا چون گياهي است زيبا كه نظر مردمان ، نسبت به شما با صبر و رأفت رفتار كنم
ارزش دنيا دل نبنديد و  به متاع بي! اي مردم، بسياري را به سوي خود جلب كرده است

به آن اطمينان نكنيد كه آن قابل اطمينان نيست و بدانيد كه تنها كسي از دام آن نجات 
  . 2يابد كه به آن پشت كند مي

عثمان چون شروع به خطبه ، در اين ميان روايتي است كه در آن گفته شده 
: سپس به مردم گفت، گويد دانست كه چه مي دچار لكنت زبان شد و نمي، نمود

اگر زنده بمانم خطبه را براي شما درست و ، اولين بار مشكل استسواركاري براي 

                                           
  ). ۱/۳۹۲(حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة  -١
  ). ۵/۴۴۳(تاريخ الطربی  -٢
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» العقد الفرير«را را در  بايد دانست اين روايت كه ابن عبدربه آن. واضح خواهم خواند
  1.باشد اساس مي نادرست و بي، آورده

 فرمانـدهان لشـكري و عامـه   ، واليان، به كارگزاران سهاي عثمان نامه: نخست
  مردم

كدام از كارگزاران دولت را از كار بركنار  تا يكسال هيچ، به وصيت عمرعثمان بنا 
، هايي كه عثمان به واليان و كارگزارن دولت نوشت در نامه، اگر فردي محقق. نكرد

  2.خوب و عميق بنگرد به راه و روش او در حكومت پي خواهد برد
  : ما در اينجا به تحقيق در اين راه و روش خواهيم پرداخت

  ي واليان  به همه سولين نامه عثمانا -1
اولين وظيفه رهبران را حفاظت و مراقبت از مّلتشان قرار داده و نه جمع ، خداوند

حافظ و مراقب امت بودند و نه ، بدانيد كه رهبران نخستين. كردن خراج و ماليات
يگر رهبران اين امت تنها خراج بگير خواهند بود و د، اما بعد از آنان، خراج بگير

حس ، شرم و حيا، اگر اوضاع به اين صورت شود. حافظ و مراقب امت نيستند
هاي حكومت اين  ترين روش بدانيد كه درست. رود داري و وفاداري از ميان مي امانت

است كه حاكمان مراقب امور و مسايل امت باشند و به وظايف خود در قبال آنان 
تنها آن مقدار كه برايشان است از آنان طلب  اموال مردم را از آنان نگيرند و، عمل كنند

شان را از آنان نگيرند و تنها  در گام نخست اموال، اهل ذمه را احترام گذارند، نمايند
شان از درِ وفاي به  آن مقدار كه برايشان است از آنان طلب كنند و نسبت به دشمنان

  . 3عهد و پيمان وارد شوند
او . سازد وظيفه حاكمان در برابر امت را روشن مي، بينم كه عثمان در اين نامه مي
كند كه وظيفه حاكمان حفاظت و مراقبت از امت و مصالح و منافع آنان است  بيان مي

دارد كه سياست  به همين دليل ايشان اعالم مي. نه جمع كردن ماليات و خراج از ايشان
                                           

  . ۳۵و ۳۴، خالفة عثمان بن عفّان، السلّمی -١
  ). ۱/۳۹۳(حتقيق مواقف الصحابة  -٢
  ). ۵/۲۴۴(تاريخ الطربی  -٣
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ار ماليات و خراج كه بر حكام بايد بر اين اساس باشد كه رهبران با گرفتن تنها آن مقد
آوري ماليات و  حقوق مردم را رعايت نمايند و از مشغول شدن به جمع، مردم است

رود و حس  صورت حيا و آزرم از ميان مي ثروت اندوختن بپرهيزند كه در غير اين
  1.داري و وفاداري از جامعه رخت برخواهد بست امانت

، حفظ عدالت سياسي: ده بوددر واقع در نامة عثمان بر اين نكات تأكيد ش
اجتماعي و اقتصادي در جامعه كه از طريق رعايت حقوق شهروندان و گرفتن تنها آن 

آيد و نيز اساس قرار دادن اين  حاصل مي، مقدار خراج و ماليات كه بر عهده آنان است
اصل كه وظيفه دولت حفاظت و مراقبت از امت است نه جمع كردن ماليات و ثروت 

  2.اندوختن
دارد كه در صورت تبديل شدن حاكمان به  عثمان بن عّفان در اين نامه بيان مي

اخالق نيكو ، كنندگان ماليات به جاي محافظان و سرپرستان امت بگيران و جمع خراج
داري  و پسنديده از ميان جامعه رخت بر بسته و ديگر شاهد شرم و حيا و حس امانت

زيرا مابين حاكمان و مردم ريسماني ، اهيم بودو وفاداري در ميان افراد جامعه نخو
بخشد و آن حركت به  را استحكام مي وجود دارد واال و با ارزش كه تنها يك چيز آن

  . سوي رضاي خداوند متعال است
المال و  دار بودن نسبت به بيت اگر حاكمان با اطاعت از رهبران امت و امانت

گاه حيا و آزرم در جامعه فراگير  ت كنند آندر اين مسير حرك، وفادار ماندن به رهبران
. كند شده و مردم را از ارتكاب كارهاي ناپسند و گرفتار شدن در گناهان منع مي

شود  واليان را به رعايت عدالت در حق مردم سفارش نمود كه آن حاصل نمي، عثمان
 انجامو تنها جز آن هنگام كه حكام تنها آن مالياتي را كه بر مردم است از آنان بگيرند 

اموال مردم را حيف و ، وظايفي را كه بر دوششان است از آنان بخواهند و در مقابل
  . شان بدانند ميل نكنند و آن را حق صاحبان

                                           
  ). ۱/۳۹۳(حتقيق مواقف الصحابة  -١
  . ۲۴۶ص، الدولة اإلسالمية فی عصر اخللفاء الراشدين، محد شاهين -٢
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ها را مهمترين داليل فتح و  ها و عقدنامه وفادار بودن به پيمان، از ديگر سو عثمان
كند و اين امريست كه  سفارش ميداند و واليان را به رعايت آن  پيروزي بر دشمنان مي

  .1هاي مسلمانان به اثبات رسانيده است تأثير اين اخالق واال را در موفقيت، تاريخ

  نامه ايشان به فرماندهان سپاه  -2
نوشتند  اي كه ايشان به فرماندهان سپاه در ديگر مناطق سرزمين اسالمي مي اولين نامه

شما را بر اساس شورا ، عمر، امت هستيدشما حافظان و نگهبانان : به اين شرح است
هر كدام از شما كه ، منصوب كرد و قوانين و دستورات شما را در شورا تدوين نمود

برد و  از ميان مي، براساس قوانين خود، خداوند او را، از راه راست منحرف شود
زيرا من ، كنيد نمايد؛ بنابراين دقت كنيد كه چگونه رفتار مي ديگران را جايگزين او مي
مرا ملزم به رعايت و مراقبت آن نموده دقيق بوده و  �در امر خالفت كه خداوند

  2.باشم مراقب اعمال كارگزاران دولت مي
با ، باشد كه در خالفت اسالمي اي كه قابل توجه است اين مي نكته، در اين نامه

فا و كارگزاران ي خل زيرا همه، شوند ي امور و مسايل دچار تغيير نمي همه، تغيير خليفه
كنند و آن اجراي اسالم و احكام آن در دنيا و ميان  آنان در يك مسير حركت مي

نيز در اين نامه به اين امر اشاره شده است كه حكومت و دستورات . مردمان است
باشد و به اين ترتيب تمامي امور مهم زير نظر بزرگان و  خلفا براساس شوراي امت مي

باز ، شود و اگر حاكمي بميرد و جانشين او بيايد و اجرا مي نظران امت تصويب صاحب
. دارند همه بر همان روش و در جهت همان هدف واالي اجراي اسالم گام برمي

اند كه هر كس از دين خدا و صراط  بر اين اصل تأكيد كرده سهمچنين حضرت
را خواهد سنت و قانون خداوند بزرگ و متعال در مورد او اج، مستقيم او منحرف شود

مشروط به پايبندي به دين و تسليم ، زيرا كمك و نصرت خداوند به دوستان خود، شد
، بودن در برابر اوامر و دستورات اوست و اگر مردماني از اين راه منحرف شوند

                                           
  ). ۱۲/۳۶۹(التاريخ اإلسالمی  -١
  ). ۵/۲۴۴(تاريخ الطربی  -٢
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آنان را از ميان برده و مردماني ديگر را جايگزين آنان ، خداوند با اقتدار كامل
  : رآن نيز چنين آمده استكه در ق كما اين. 1نمايد مي

m�p� �q� �r� �s� �t� �u� �v� �w� � � �x� �y� � �{z� �|� � �}� �~� ��� �¡� �¢� � � �£��

¤��¥��§¦��¨��©��ª��«��¬��®��¯��±°��²��³��´��µ��¶��¸��¹��������l� ١١: الرعد   
پياپي از روبرو و ) شوند و نوبت عوض مي(انسان داراي فرشتگاني است كه به (

به فرمان خدا از او مراقبت ) پايند و او را مي، رو از همه جوانب ديگ(از پشت سر 
و ايشان را از (دهد  خداوند حال و وضع هيچ قوم و مّلتي را تغيير نمي. نمايند مي

... و، از نوكري به سروري، از ذلّت به عزّت، از ناداني به دانائي، بدبختي به خوشبختي
اين سنّت جاري (و ، ير دهندمگر اين كه آنان احوال خود را تغي) كشاند و بالعكس نمي

هنگامي كه خدا بخواهد بالئي به قومي ) ولي، در اسباب و مسببات ظاهري است
و هيچ كس غير ، برگرداند) از ايشان(تواند آن را  چيزي نمي برساند هيچ كس و هيچ

  ). تواند ياور و مددكار آنان شود خدا نمي
ت به وظايف خود آگاه بود و اند كه ايشان نسب حضرت تأكيد كرده، در آخر نامه

در آن ، زيرا هم حاكمان به وظايف خود عمل كنند و هم مردم، نمايد ها عمل مي بدان
رسد كه در راه خدمت به  صورت هر فردي از افراد جامعه به اين احساس واال مي

  2.دارد امت گام برمي

  نامه ايشان به كارگزاران امر خراج و ماليات  -3
  : باشد به كارگزاران امر خراج و ماليات به شرح ذيل مي اولين نامه ايشان

چيز ديگري را از آنان ، بدانيد كه خداوند مردمان را به حق آفريد و جز حق
دار  امانت. حق را به صاحب آن بدهيد، بنابراين دنبال حق باشيد و با آن. پذيرد نمي

برند كه در  از بين مي را اولين افرادي نباشيد كه آن، باشيد و به آن پايبند باشيد

                                           
  ). ۱۲/۳۷۰(التاريخ اإلسالمی  -١
  . ۱۹۹، عثمان بن عفّان، صادق عرجون -٢
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وفاداري را ترويج دهيد و به يتيمان . هاي بعد از خود شريك هستيد هاي نسل خيانت
  . 1با هر كه به آنان ظلم نمايد دشمن است �زيرا خداوند، ستم نكنيد

پذيرد و  از بندگان خود تنها حق را مي، در اين نامه بيان شده است كه خداوند
و وفاداري استوار است؛ پس ايشان از يتيمان و هم پيمانان داري  حق بر دو ركن امانت

كند در مورد آنان نهايت تالش را  كند و به كارگزارن سفارش مي مسلمانان ياد مي
انتقام خواهد گرفت كه دشمن ستمكاران ، كنندگانِ به آنان زير خداوند از ستم، 2نمايند

د آن بر دستگيري از ضعفا است و اين بيانگر جنبه ظلم ستيزي دين اسالم و تأكي
  3.است

  ي مردم  نامه او به عامه -4
تبعيت كنيد به هدايت دست  صكه از قرآن و سنت رسول خدا بدانيد تا زماني

. ي بدعت گرفتار خواهيد آمد اگر در ميان شما سه خصلت پديد آيد به بيراهه. ايد يافته
ا دختران ملل ديگر و خواندن ازدواج فرزندان شما ب، نعمت فراوان: ها عبارتند از آن

  : فرمودند صزيرا رسول خدا، ها ها وعجم قرآن از جانب عرب
  .»فإذا استعجم عليهم أمر تكلفوا وابتدعوا، الكفر يف العجمة«
كفر در ميان غيرعرب است كه آنان هرگاه در امري دچار شك و اختالف شوند «

  4.»آورند به بدعت و اجتهاد خود در آن امور روي مي
عثمان مردم را به تبعيت از قرآن و سنت و اجتناب از بدعت تشويق ، در اين نامه

، آيد نمايد و آنان را از انحرافاتي كه بر اثر گرفتار آمدن در سه خصلت پديد مي مي
نعمت فراوان كه مردمان را به رفاه و كنار گذاشتن : ها عبارتند برحذر داشته است و آن

ازدواج با زنان و دختران ملل ديگر كه ، كند ها دچار مي تالش و كوشش و سستي اراده
ها تأثيرات خود را به جا گذاشته است و ترويج فراگرفتن  در طول تاريخ در تمامي زمينه

                                           
  ). ۵/۲۴۴(ريخ الطربی تا -١
  . ۱۹۹ص، عثمان بن عفّان، صادق عرجون -٢
  ). ۲۰/۳۷۱(تاريخ اإلسالمی  -٣
  ). ۵/۲۴۵(تاريخ الطربی  -٤
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نشين به خاطر سرسخت و خشن  زيرا اعراب باديه، قرآن در ميان عرب و غير عرب
نشينان  ه بيشتر خوارج از باديهك كما اين، اند به ندرت به هدايت راستين دست يافته، بودن
، كردند و شب و روز به عبادت مشغول بودند هرچند كه بسيار قرآن تالوت مي، بودند

ملل غيرعرب هم چون تحت تأثير اديان و تفكّرات كهني كه مخالف قرآن و سنّت 
 بايد از التقاط اين اديان و عقائد و باورهاي راستين، قرار دارند، باشند مي صرسول خدا

همانطور كه ، ها ممانعت كرد و از آن پرهيز نمود اسالم و پيدايش انواع بدعت
  1.اند از اينان پديد آمده است ترين فرقه و مكاتبي كه در تاريخ اسالم ظهور كرده گمراه

  مرجع عالي قوانين دولت: دوم

عثمان در خطبه نخستين خود اعالم نمود كه مرجع عالي قوانين و عملكرد دولت او 
من «: طور كه خود او چنين گفته همان، سنت و شيوه حكومت شيخين است، آنقر

هستم و از بدعت اجتناب خواهم نمود و سوگند  صپيرو قرآن و سّنت رسول خدا
از راه و روش دو خليفه پيشين خود كه شما بر ، كنم كه بعد از تبعيت از آن دو ياد مي

  2.»ايمپيروي نم، شان اجماع نظر داشتيد آنان و حكومت
  : خداوند در رابطه با مرجعيت آن چنين فرموده است .قرآن است، مرجع اول - 1

m�¸� �¹� �º� � �»� �¼� �½� �¾� �¿� �À� � � � �Á� �ÃÂ� �Ä� �Å� �Æ��
Ç��È��l ١٠٥: النساء   

به ) قرآن را كه مشتمل بر حق و بيانگر هر آن چيزي كه حق است(ما كتاب (
ميان مردمان طبق آنچه ) باشد و بدانمشعل راه هدايت (ايم تا  حق بر تو نازل كرده

  ). و مدافع خائنان مباش، خدا به تو نشان داده است داوري كني

بنابراين قرآن شامل تمام احكام مربوط به امور زندگي يك فرد مسلمان و اصول 
نيز ، هاي مختلف حيات يك جامعه الزم است باشد كه براي اصالح بخش و مبادي مي

  . ها استوار گردد را در بردارد ولت اسالمي بايد بر آنقواعد و اصولي را كه د

                                           
  . ۱۹۹ص، عثمان بن عفّان، صادق عرجون -١
  ). ۵/۴۴۳(تاريخ الطربی  -٢
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سنت پاك رسول خدا است كه اصول قوانين اسالمي بر پايه آن  :مرجع دوم - 2
  1.توان موارد و مصاديق اجراي احكام قرآن را شناخت باشد و از طريق آن مي مي

  تبعيت از راه و روش ابوبكر و عمر - 3
  : رمودنددر مورد آن دو چنين ف صرسول خدا

  2». أبی بکر و عمر: اقْتدوا باللَّذين من بعدی«
  ).ها پيروي كنيد اقتدا نماييد و از آن) ابوبكر و عمر(آن دو نفر بعد از من   به«

به عبارتي ديگر در آن ، دولتي بود تحت تأثير دين و احكام آن، النورين دولت ذي
گر بود به نحوي كه تصويري درخشان شريعت اسالم مافوق تمام قوانين دي، حكومت

همه تابع قوانين و ، از حكومت اسالم را به منصه ظهور رسانيد كه در آن حاكم و مردم
همه در برابر شريعت سر ، در واقع در جامعه صحابه. 3باشند دستورات شريعت مي

نها در ت، اطاعت از خليفه، اي در چنين جامعه. اند تسليم فرود آورده و به آن مقيد بوده
  : فرموده است صكه پيامبر خدا گرو اطاعت او از شريعت است كما اين

»ةيصالطَاعةَ فی املَع ،روفما الطَّاعةُ فی املَع4.»إن  
  بايد در صورت فرمان به  بلكه، شود گناه از كسي اطاعت نمي انجامبراي «

  .»دستورات را دنبال نمود، معروف
از مهمترين ، ها در كنار ديگر ويژگي، شدينقدرت شريعت در دولت خلفاي را

  : ها عبارتند از اين ويژگي. هاي آن دولت بود ويژگي
قدرت حكومت فراگير بوده و در جهت ايجاد تعامل و توازن بين نيازهاي  •

  . دنيا و آخرت امت اسالم بود
 . حكومت متعهد به اطاعت از شريعت بود •
  5.ر بودحكومت فقط بر پايه وحدت امت اسالم استوا •

                                           
  . ۴۳۲، فقه التمکين فی القرآن الکريم، مؤلف -١
  ) ۳/۲۰۰(صحيح سنن الترمذی  -٢
  .٢٢٧ص، ظام احلكم يف اإلسالمن -٣
  ) ۷۵۴۵حديث (صحيح البخاری  -٤
  . ۸۰، فقه اخلالفة، السنهوری -٥
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  حق امت در بازخواست خليفه: سوم

  : بلكه در چهارچوب دو امر بود، مطلق نبود، قدرت خليفه، بدون شك
در ضمن نوع . مخالف نص صريحي نباشد كه در قرآن و سنّت آمده است -1

  .اجراي آن تصميم نيز مطابق با روح و اهداف شريعت باشد
  . نظر دارد ها اجماع مخالف مواردي نباشد كه امت اسالم بر آن -2

از ، ي مردم است گيرد كه خليفه نماينده اساسِ اين حق امت از آن جا نشأت مي
بنابراين ، كند  گيرد و چارچوب قدرت او را امت تعيين مي آنان قدرت خود را مي

هرگاه امت تعين اجراي شريعت دين و حفظ مصالح امت را در افزايش و يا كاهش 
دهد كه اين از طريق  انجامتواند اين كار مهم را  مي، فه بداندقدرت و اختيارات خلي

عثمان نيز بر همين اساس خطاب به . 1گيرد مجلس شوراي منتخبين امت صورت مي
حتماً ، بايد مرا به زنجير بكشيد، هرگاه ديديد كه بر اساس دستور قرآن«: صحابه فرمود

نسبت به عملكردش ، ي از مسلمانانا بنابراين هنگامي كه دسته 2»دهيد انجاماينكار را 
خواسته آنان را تقبيح و ، به او متعرض شده و او را مورد بازخواست قرار دادند

محكوم نكرد و به آنان اعالم نمود كه حاضر است در صورتي كه اشتباهات او اثبات 
  3.ها را اصالح نمايد آن، شود

  شورا: چهارم

هبران حكومت با مسلمانان و پذيرش مشورت ر، از مهمترين اركان حكومت اسالمي
  : فرمايد كه قرآن چنين مي كما اين، باشد آرا و نظرات شوراي امت مي

m�I� �J� �K� �L� �M� �ON� �P� �Q� � � �R� �S� �T� �U� �V� �XW� �Y� �Z��
[��\��]��^��`_��a��b��c��d��fe��g��h��i��j��k��������l   

   ١٥٩: آل عمران

                                           
  . ۲۶۸، الدولة و السيادة، فتحی عبدالکريم -١
  . ۵۲۴، مسند أمحد -٢
  . ۳۷۹۰، الدولة و السياسة -٣
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) سر از خطّ فرمان كشيده بودند كه(از پرتو رحمت الهي است كه تو با آنان (
پس . شدند دل بودي از پيرامون تو پراكنده مي و اگر درشتخوي و سنگ. نرمش نمودي

و . از آنان درگذر و برايشان طلب آمرزش نما و در كارها با آنان مشورت و رايزني كن
قاطعانه دست (كاري گرفتي  انجامتصميم به ) پس از شور و تبادل آراء(هنگامي كه 
  ). دارد كنندگان را دوست مي ؛ چرا كه خدا توكّل بر خدا توكّل كن) به كار شو و

  : همچنين خداوند در قرآن چنين فرموده است

m�i��j��k��l��m��n��o��p��q��r��s��t��l   
   ٣٨: الشورى

و نماز را چنان كه بايد ، گويند و كسانيند كه دعوت پروردگارشان را پاسخ مي(
و از ، شان به شيوه رايزني و بر پايه مشورت با يكديگر استو كار، خوانند مي

  ). كنند صرف مي) در كارهاي خير(ايم  چيزهائي كه بديشان داده
مجلسي را متشكل از بزرگان صحابه ، در حكومت خود، عثمان، بر همين اساس

  : كرد و كارگزاران و فرماندهان خويش را بدان سفارش مي 1تشكيل داده صرسول اهللا
آن روشي كه در دوران خالفت عمر بر آن بوديد بمانيد و از آن منحرف  بر

را به من و شورا  آن، اي مشكل و مهم به تصميم نياز داشتيد نشويد و هرگاه در مسأله
  2.را به شما بسپاريم آن انجامواگذار كنيد تا ما امت را بر آن به اجماع برسانيم و سپس 

چون قصد نبرد و كارزار با دشمنان را داشتند  ،فرماندهان و واليان آن حضرت هم
آن حضرت هم مسأله را با بزرگان صحابه در ميان ، كردند از خليفه درخواست اذن مي

هاي كار با آنان  ها و نقشه گذاشت و در مورد لوازم و تجهيزات و همچنين برنامه مي
ان مثال هنگامي كه به عنو. 3داد نمود و سپس به فرماندهان اذن آن كار را مي صحبت مي

عبداهللا بن أبي سرْح قصد داشت تا به سواحل شمال آفريقا لشكركشي كند و خطر 
اي به خليفه نوشت و از او اذن اين  نامه، روميان را از مرزهاي حكومت اسالم دور نمايد

                                           
  ). ۱/۲۷۷(اإلدارة العسکرية فی الدولة اإلسالميه  -١
  . مهان -٢
  . ۸۳، فتوح مصر -٣
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اين اذن را به او ، خليفه نيز بعد از مشورت با شوراي صحابه. كار را درخواست كرد
  1.داد

را » رودس«و» قبرص«سفيان قصد حمله به جزاير  آن هنگامي كه معاويه بن ابييا 
خليفه نيز تا به . اي به خليفه نوشت و نظر خليفه را در اين مسأله جويا شد نامه، داشت

نظر و رأي شوراي صحابه آگاه نشد به نامه معاويه جوابي نداد و چون صحابه با اين 
  2. اويه اذن حمله با آن جزاير را صادر نموداو نيز به مع، كار موافقت كردند

پرداختند و نظر  همچنين خود فرماندهان خليفه نيز به مشورت با يكديگر مي
از ديگر موارد مشورت خليفه با شوراي . 3شدند يكديگر را در مسايل مهم جويا مي

تل قضيه ق، آوري و تدوين قرآن مسأله جمع: توان به اين موارد اشاره كرد صحابه مي
اتخاذ تدابير الزم براي كنترل فتنه و شورش ، هرمزان به دست عبيداهللا بن عمر

مسايل قضا و بسياري موارد ديگر كه در مباحث بعد به آن ، معترضان به خليفه
  . خواهيم پرداخت

  عدالت و مساوات: پنجم

تشكيل حكومت بر پايه اصول اسالمي است و ، مهمترين وظايف حكومت اسالمي
النورين هم در نامه خود به  ذي. باشند  مساوات از مهمترين اين اصول ميعدالت و 

هاي اسالمي از آنان خواست كه امر به معروف و نهي از منكر  مردمان تمامي سرزمين
هيچ مؤمني خود را خوار و ذليلِ ديگران نكند و بدانيد من تا زماني كه فردي ، كنند

النورين سياست خود  ذي .4فرد ستمكار هستمهمراه او و عليه ، مورد ستم قرار گرفته
به عنوان . نمود ل و مساوات بنيان نهاد و آن را به بهترين شكل اجرا مي ي عد را بر پايه

ايشان ، هنگامي كه شهود گواهي دادند كه وليد بن عقبه شُرب خمر كرده است، مثال
او نيز بود به اجرا حد را در مورد وليد كه برادر مادري ، اي بدون هيچ عذر و بهانه

                                           
  . ۱۸۳، مهان -١
  ). ۱/۲۷۸(اإلدارة العسکرية  -٢
  ). ۱/۲۷۸(اإلدارة العسکرية  -٣
  ). ۴/۴۱۴(تاريخ الطربی  -٤
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گذاشت و او را از امارت كوفه عزل نمود و چون سعيد بن عاص را جايگزين او 
نظر مردم را قبول كردند و ، صدر مردم كوفه او را نپذيرفتند و آن حضرت با سعه، نمود

همچنين روايت است كه . را به امارت كوفه منصوب نمودند سابوموسي اشعري
، ار خود خشمگين شدند و گوش او را محكم كشيدندروزي ايشان از دست خدمتك

النورين از اين كار خود بسيار پشيمان شدند  ذي، شب هنگامي كه به بستر خواب رفت
در ، هر چند خدمتكار، و از آن خدمتكار خواستند كه او نيز به همان شكل انتقام بگيرد

ي  جام به اين خواستهسران سكرد اما با اصرار خود حضرت ابتدا از اين كار امتناع مي
  1.النورين تن دردادند ذي

  هاي مشروع آزادي: ششم

اين . ي آن استوار بود از اصولي است كه حكومت خلفاي راشدين بر پايه، اصل آزادي
هاي مشروع و در چارچوب دين را حق مردم  دارد كه بايد آزادي اعالم مي، اصل

نيز در همين راستا مردم را به اين ، دين اسالم. دانست و نبايد آن را از آنان سلب كرد
در دوران خلفاي راشدين تمام . داند را حق همه مردم مي خواند و آن مهم فرا مي

ها احترام  وجود داشتند و دولت به آن، باشد هايي كه امروزه مرسوم مي آزادي
، آزادي مسافرت، آزادي رأي و نظر، هايي چون آزادي عقيده آزادي. 2گذاشت مي

  . حقِ داشتن امنيت و حفظ حريم مسكن افراد جامعه، ق مالكيتآزادي ح

  محاسبه و بازخواست: هفتم

همچنان كه هميشه خود را مورد محاسبه و بازخواست  سامير مؤمنان حضرت عثمان
ما در . شدند از محاسبه و بازخواست ديگر مردمان نيز هرگز غافل نمي، دادند قرار مي

  :پردازيم اخذه و سرزنش ميجا به چند مورد از اين مو اين
  
  

                                           
  . ۱۴۹، محد حممد الصمد، نظام احلکم فی عهد اخللفاء الراشدين -١
  . ۱۵۸– ۱۵۷ص، مهان -٢
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  سرزنش كردن به خاطر پوشيدن لباس زرد رنگ -1
محمد بن جعفر ، كه كاروان خليفه عازم حج شد كند كه بعد از اين ابوهريره روايت مي

طالب نيز قصد رفتن با آنان را كرد اما شب قبل از آن با همسر خود همبستر  بن ابي
باالپوش زرد و سرخ رنگ بر تن ، ان رسيدبه كارو» ملل«شد؛ صبح چون در منطقه 

بر او خشمگين شد و او را سرزنش نمود كه چرا ، چون او را ديد سعثمان، نموده بود
چنين پوشيدن مردم را از  صكه رسول خدا اين چنين لباسي بر تن كرده حال آن

  1.لباسي برحذر داشته است

  دممانعت از حج و عمره زناني كه در دوران عده بودن -2
زناني را كه در ، كند كه هم عمر و هم عثمان امام عبدالرزاق از مجاهد روايت مي

به مدينه » الحليفه ذي«و » جحفه«دوران عده بودند و قصد حج داشتند از 
  2.گرداندند برمي

  دستور ايشان به ذبح كبوتر -3
 براي گذراندن، اندك شماري از مردم، چون وضعيت معيشت مردم بهبود يافته بود

آنان را از ، النورين اما ذي، به كارهايي مثل كبوتربازي روي آوره بودند، اوقات خود
  .3نمود اين كار منع مي

ها را  شنيدم كه عثمان دستور داد سگ: كند امام بخاري به نقل از حسن روايت مي
  4.بكشند و كبوتران را ذبح كنند

  پرداختند نرد مي كه به بازي تخته توبيخ آناني -4
ها را  داد آن كرد و دستور مي نرد و سرگرم شدن به آن نهي مي مردم را از تخته سنعثما

كند كه روزي عثمان بر  امام بيهقي از زيد بن صلت روايت مي. بشكنند و بسوزانند
جا منظورشان  كه در اين –از قمار ! اي مردم: منبر رفت و خطاب به مردم چنين گفت

                                           
  ). ۵۱۷حديث(مسند امحد  -١
  ). ۱۲۰۷۱حديث(املصنف  -٢
  ). ۵/۴۱۵(تاريخ الطربی  -٣
  ). ۱۳۰۷حديث(باب ذبح احلمام ، األدب املفرد -٤
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هاي تعدادي از شما اين  اند كه در خانه گزارش دادهبه من . بپرهيزيد –نرد بود  تخته
روزي . را بشكند و بسوزاند اش دارد آن نرد در خانه هركس كه تخته، وسيله وجود دارد

من در مورد ، اي مردم: نرد چنين سخن گفت ديگر عثمان باز بر منبر در مورد تخته
تان بيرون بياندازيد و از آن هاي نرد با شما صحبت كردم اما نديدم كه آن را از خانه تخته

من تصميم دارم كه هيزم زيادي را جمع كنم و پس دستور دهم كه ، اجتناب كنيد
  1.آتش زنند، نردها را از خانه بيرون آورده و بر آن هيزم تمامي تخته

   تبعيد نمودن افراد شرور و اراذل و اوباش-5
از شهر ، كرد ح حمل ميهر كه را كه شرور بود و يا در مدينه با خود سال سعثمان

كند كه هرگاه عثمان فرد شروري را  روايت مي سنمود؛ سالم بن عبداهللا اخراج مي
تر در ميان  آوردند كه فردي با چوب و يا ابزاري خطرناك كرد و يا خبر مي دستگير مي

  .2كرد مي و تبعيد مردم ايجاد رعب نموده و آنان را آزار داده است او را از شهر اخراج

  مجازات فردي كه عموي پيامبر خدا را تحقير كرده بود -6
آن حضرت فردي را كه در يك نزاع به عباس بن ، در دوران خالفت ايشان

هنگامي كه از او سؤال شد ، مورد ضرب و شتم قرار داد، عبدالمطلب توهين كرده بود
آيا  ،بله كار من درست بود: گفت، آيا اين اقدام او از نظر شرع درست بوده است

اجازه تحقير نمودن او را ، گذاشت كه عمويش را ارج مي صممكن است پيامبر خدا
داد و يا نسبت به آن كار  مي انجامهر كس كه اين كار را  صپيامبر خدا! دادند؟ مي

  3.كردند سرزنش مي، داد رضايت خود را نشان مي
  
  

                                           
  ). ۱۰/۲۱۵(کتاب الشهادات ، السنن الکربی -١
  ). ۵/۴۱۶(تاريخ الطربی  -٢
  ). ۵/۴۱۷(مهان  -٣
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ي  مـه زيـرا شـراب سرچشـمه ه   ، كـرد  مردم را از شرب خمر نهـي مـي  ، ايشان -7
  جنايتهاست

از : اند كه عثمان در يك خطبه به مردم چنين گفت  نسائي و بيهقي در سنن خود آورده
، در روزگار قديم، زيرا كه آن سرچشمه تمام جنايتهاست، شرب خمر اجتناب كنيد

فردي عابد شيفته زن همسايه خود شد و به همين دليل زن يكي از همسايگان خود را 
چون آن . آن زن شرط گذاشت كه اول بايد آن مرد را ببيند، تادبه خواستگاري او فرس

ديد آن زن زيبارو با ظرفي از شراب در كنار خدمتكار خود ، مرد به خانه آن زن رفت
يا اين خدمتكار را بكش و يا اين ، يا با من زنا كن: آن زن به او گفت، ايستاده است

داد تا مرتكب آن دو گناه آن مرد خوردن شراب را ترجيح ، ظرف شراب را بخور
بلكه خدمتكار ، نه تنها با زن زنا كرد، پس از خوردن ظرف شراب، بزرگ ديگر نشود

از شرب خمر بپرهيزيد و بدانيد كه هرگز ايمان ! پس اي مردم، او را نيزبه قتل رسانيد
شوند بلكه يا در او ايمان وجود دارد و يا عالقه  و شراب با هم در يك فرد جمع نمي

  1.شراب به

  سآميز حضرت عثمان ها و سخنان حكمت اي از خطبه شمه -8
  : خطبه ايشان در رابطه با تدارك سفر آخرت و حضور براي روز قيامت: الف

كند كه عثمان بر منبر رفت و پس از حمد و ثناي  حسن بصري روايت مي
فعت از خدا بترسيد كه شما را در ترس از او من! اي مردم«: پروردگار چنين گفت

براي آخرت ، ترين مردمان آن كسي است كه نفس خود را محاسبه نمود زيرك. است
كور . چراغ قبر خويش را مهيا ساخت، خويش تالش كرد و به چنگ زدن به نور قرآن

خداوند آنان را كه در ، بينند از اين بترسند كه در روز قيامت دالني كه نور حق را نمي
انسان خردمند را قرآن و هدايت آن . سازد محشور مينابينا ، دنيا چشم بينا داشتند

از رحمت ، شنوند آنان را كه گوش دل نيست و نداي حق را نمي. كفايت است

                                           
  . ۵۲ص، کتاب اَألشرِبة و موسوعة فقه عثمان، سنن النِسائی -١
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خداوند بدورند و بدانيد كه هر كه با خداست از هيچ چيز نهراسد و هر كه دور از 
  1.»خداست اميد و آخرتي ندارد

  .»اء لتقَص من القرناء يوم القيامةإن اجلم«: شنيدم كه فرمودند صاز رسول خدا
دار  شاخ از حيوان شاخ كه حيوان بي] عدالت تا بدان حد است[در روز قيامت «

  2.»گيرد انتقام مي
  در رابطه با اخالق نيك و پسنديده: ب

ما در همه حال همراه و همگام «: خطاب به مردم چنين گفت سروزي عثمان
ايشان در سفر و در غزوات بودند و چه آن چه آن هنگام كه ، بوديم صرسول خدا

آمدند و مردگان را تشييع  به عيادت بيمارانمان مي، شدند هنگام در شهر مقيم مي
آمدند و در فقر و ثروتمان با ما سهيم و همدم  با ما به نبرد دشمن مي، نمودند مي

  3.»دهند د ميراه و روش او را به من يا، اند حال مردماني كه هرگز او را نديده، بودند
  آميز ايشان اي از سخنان حكمت گوشه: ج

ها پاك شود هرگز از كالم پروردگارمان سيراب  اگر قلبهايمان از پليدي* 
  4.شويم نمي

بداند كه خداوند آن را با رنگ رخسار ، هر كس رازي را پيش خود نگاه دارد* 
  5.نمايد بر مردم آشكار مي، و لغزش زبان او

دهد كه با قرآن اين امر  مي انجامرا كارهايي  ين و پادشانتوسط سالطخداوند * 
   6.گيرد صورت نمي

                                           
  . ۱۰۷، النورين صحيح التوثيق فی سيرة و حياة ذی -١
  . ۵۲۰حديث، وسوعه احلديثية فی مسند امحدامل -٢
  . ۱۰۷، صحيح التوثيق -٣
  . ۳۶۳، جامع العلوم و احلکم -٤
  . ۲۶۹، فوائد الکالم للخلفاء الکرام -٥
  ). ۱/۱۵۷(الکامل فی اللغة و األدب  -٦
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شدند و در همين رابطه  ارزش دنيا هيچ ارزشي قائل نمي ايشان براي متاع بي* 
گيرد  فكر كردن به متاع دنيا ظلمت وتاريكي است كه قلب را فرا مي«: اند چنين فرموده

  1.»بخش قلبها است نور روشني، اما فكر كردن به آخرت و روز قيامت
  2.او غمگين شود، تو را از حسود همين كفايت است كه چون شاد باشي* 
ام مرا  اگر دچار ظلمي شده! خداوندا«: گفتند ايشان در روز وقوع فتنه چنين مي* 

  3.»آنان را بخشودم، اند ببخشاي و اگر در اين واقعه به من ستمي روا داشته
و آفت و بالي اين دين پر خير و ، و هر نعمتي را بالييهر چيز را آفتي است * 

باشند كه دلهايشان آكنده از كينه و نفرت منافقاني سرتاپا عيب و تقصير مي، بركت
آورند تا از راز خود را مطابق خواست شما در مي، نسبت به اسالم و مسلمانان است

دهند و اگر چيزي را بد  انجامآن را ، و اگر چيزي را پسنديد، درونشان آگاه نشويد
  4.آنان چون شترمرغان ترسو و احمق هستند، دانستند از آن اجتناب ورزند

عثمان از او خواست كه ، چون عبداهللا بن زبير از فتوحات آفريقا بازگشت* 
فصاحت او را ، هنگامي كه عثمان عالوه بر شجاعت عبداهللا، براي مردم صحبت كند

با زناني ازدواج كنيد كه پدران و برادرانشان را به «: فترو به مردم كرد و گ، نيز ديد
من در ميان فرزندان . شناسيد فصاحت و ديگر صفات پسنديده مي، ايمان، شجاعت

  5.»كس را در شجاعت و فصاحت چون عبداهللا همانند ابوبكر نديدم ابوبكر هيچ
اري از الزم به ذكر است كه عبداهللا از اسماء بنت ابوبكر زاده شد و در بسي

  6.خصايل همانند جدخويش بود
  7.هر كس كاري بكند خداوند لباس نتايج آن كار را بر او خواهد پوشانيد*

                                           
  . ۹ص ، اإلستعداد ليوم املعاد -١
  ). ۲/۴۵۳(مجمع األمثال  -٢
  . ۱۷۱ص، تاريخ خليفة بن خياط -٣
  ). ۲/۴۵۳(جممع األمثال  -٤
  ). ۲/۹۵(البيان و التبيين  -٥
  . ۲۷۱ص، فوائد الکالم -٦
  . ۱۸۵ص، امام امحد، الزهد -٧
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نخست از آن بترسد كه خداوند : مؤمن بايد از پنج چيز هراس داشته باشد* 
دوم از فرشتگان نگهبان و كاتب اعمال او بيم داشته باشد كه امر ، ايمان را از او بگيرد

كه از  سوم اين، ا در دفتر اعمال ثبت كنند و بدان در روز قيامت رسوا شودگناهي ر
، هاي خود سبب از ميان رفتن اعمال نيك او شود شيطان بايد بترسد تا مبادا با وسوسه

كه از فريب  چهارم از ملك الموت بترسد كه او را در خواب غفلت نگيرد و پنجم اين
  1.د تا از آخرت غافل نشودرا خوردن بهراس دنيا و زرق و برق آن

اول در اداي فرايض : توان چشيد حالوت و لذت عبادت را مي، در چهار چيز* 
سوم در امر به معروف كه تنها براي ، دوم در اجتناب از محرّمات، و واجبات خداوند

گيرد و چهارم در نهي از منكر كه تنها براي مصون ماندن از خشم  انجامرضاي خدا 
  2.خدا صورت گيرد

  رابطه عثمان با شعر و شعرا -9
كه دوران خالفت او نسبتاً طوالني بوده است اما منابع معتبر جز مواردي  با وجودي

اما همين ، اند مطالب خاصي از رابطه او با شعر و شعرا را بيان نكرده، اندك و محدود
رسول النورين بر همان بينش وروشي بود كه  كنند كه ذي نكات اندك نيز اثبات مي

بدون شك هر كدام از . اند را ترسيم كرده و ابوبكر و عمر به آن پايبند بوده آن صخدا
به عنوان نمونه ابوبكر به علم انساب آگاه ، آن خلفا داراي شخصيت ادبي بارزي بودند

عمر نيز مردم را . پرداخت و از مصارف زيادي برخوردار بود و به روايت شعر نيز مي
اما . نمود اي به بيت شعري استشهاد مي كرد و در هر قضيه ويق ميبه فراگرفتن شعر تش

نظر نبود و رابطه  چندان در اين وادي صاحب، برخالف دو خليفه قبل از خود، عثمان
از طرف ديگر بايد به اين نكته توجه داشت كه در آن . چنداني با شعرو شعرا نداشت

دادند و از تجمع در دارالخالفه  دوران شاعران باديه به اقامت در مدينه ترجيح مي
  3.نمودند اجتناب مي

                                           
  . ۲۷۸ص، فوائد الکالم للخلفاء الکرام -١
  . مهان -٢
  . ۹۹ص ، واضح الصمد، أدب صدر االسالم -٣
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ها را در  اند كه ما آن هاي ادبيات و تاريخ به ايشان نسبت داده ابيات زير را كتاب
  : آوريم جا مي اين
ــنعه  * کَص ســي ــم أَنَّ اَهللا لَ   واعلَ

  تفَنی اللّذائذُ ممـن نـالَ صـفْوتها   * 
 *   ـنٍء مـوس ـبواقلْقَی عهـا  يتبغم  

  

    ــد لْحــی م ــض عل خو الي ــنِيع ص  
    و العـار قَـی اِإلثْـمبي امِ واحلَـر نم  
     ها نـارـدعب ـنم فـی لَـذَّة ري١الخ  

  

  
  

تواند چيزي را بيافريند و اين حقيقتي است  بدان كه هيچ كس چون خداوند نمي«
  . »كه براي همه و حتي كافران نيز آشكار است

كه شورشيان وارد خانه او شدند تا او را به قتل رسانند اين بيت را به  روزي آن
  : آنان گفت

 *عدي لَم زِيزاً وقی عبالي تعا  أَری املوترو م الَذاً فی البالدم ادع2ل
  

كه براي قوم قدرتمند عاد هيچ  كند چنان هيچ فرد قدرتمندي را رها نمي، مرگ(
  ). رجگاهي را به جا نگذاشتپناهگاه و تف

  : همچنين هنگام محاصره خانه خود به دست شورشيان چنين گفت
* لَـقغم نصنِ و احلصأهلُ احل تيبي  
  غنی النفْسِ يغنی الناس حتی يکفُها* 
  و ما عسرةٌ فَاصبِر هلـا إِنْ لَقيتهـا  * 

  

  ٣العـال و يأْتی اجلبالَ املوت مشا ريخها   
   ـا الفَقْـر ـرضی يها حتضإنْ ع و  
ـــرسها يعبتإالّ ســـي نـــةبکائ  

  

شب و روز را به ، هر چند مردم خود را در يك قلعه و پشت درهاي بسته آن(
آورد ولو آنكه  همه را به چنگ مي، چون مرگ. رود باز مرگ به سراغ آنان مي، سر برند

  . برسانديك فرد خود را به قلل مرتفع 
سازد و لو فقر سخت بر او فشار  نياز مي او را بي، قناعت و مناعت طبع يك انسان

، صبر پيشه كن كه بعد از هر سختي، در صورت بروز هر نوع پيشامد سخت. آورد
  ). راحتي و آسايش نهفته است

  : او در اين بيت مضنون آيه

                                           
  . ۲۷ص، نبال تيسير اخلماش، شعراء اخللفاء -١
  ). ۷/۱۹۲(النهاية  البداية و -٢
  . مهان -٣
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m�§��¨��©�����ª�����«��������l ٥: الشرح   
  ). آسايش و آسودگي است، سختي و دشواري چرا كه همراه با(

زيرا او خليفه مسلمانان و ، را بازگو كرده است و اين جاي تعجب ندارد
ي او بود؛ او بر همين اساس  آموخته مدرسه و دانش صپرورده دامان رسول خدا دست

داشت؛ اما از شعر زيبا  از شعر هجا و شعر ركيك بيزار بود و مردم را از آن برحذر مي
و اين همان نگاه اسالم . نمود استقبال مي، ه اخالق و مضامين واال را در برداشتك

  1.نسبت به ادبيات و شعر است
داد و شعرا به دور او  چندان به شعر اهميت نمي، ي هدايت يافته اگر اين خليفه

اما با شهادت او باب شعر سياسي كه چون ابزاري با نفوذ در تاريخ ، زدند حلقه نمي
ي او اشعار جانگدازي را باز شد و شعراي صحابه در مرثيه، تبلور يافت اسالم

  . كه در مباحث بعد به آن خواهيم پرداخت. 2سرودند

                                           
  . ۱۰۲ص، أدب صد االسالم -١
  . ۱۹۰ص، نايف معروف، األدب اإلسالمی -٢



 
  گفتار سوم
  سالنورين مهمترين صفات ذي

در ، ياقت رهبريت امت را در خود داشتشخصيتي بود كه ل، النورين شخصيت ذي
حكومت او را به ، ر ديني و خداييداشتن صفات يك رهب، كنار اين خصوصيت مهم

ناپذير به  ايماني بزرگ و خلل: مهمترين اين صفات عبارتند از .حد كمال رسانيد
اطمينان به خداوند ، علم به شريعت و اصول و فروع آن، خداوند متعال و روز آخرت

، تواضع، فداكاري، زهد، مروت، شجاعت، لياقت، صداقت، هاي او و وعده
توانايي حل ، عدالت، اراده قوي، قاطعيت، همت بلند، صبر، رامشآ، انتقادپذيري

توانايي آموزش و تربيت كارگزاران و رهبران جديد و بسياري صفات ، مشكالت
 تايشان با توسل به خداوند و به پشتوانه ويژگيهايي كه خداوند در او به وديع .ديگر

ايي كه در اقصي نقاط بر تمامي شورشه، توانست دولت را پاس بدارد، نهاده بود
هايي محكم امت اسالم را به  و با گام، سرزمين اسالمي پديد آمده بودند فائق آيد

به چند مورد از ، حال به صورت مفصل ؛داف از پيش تعيين شده رهنمون كندسوي اه
  : پردازيم ها مي و ويژگياين صفات 

  علم به شريعت و توانايي ارشاد و تعليم افراد امت: نخست 

صاحب علم و  صعثمان از بزرگان صحابه بود كه در قرآن و سنت رسول خدا
، هاي متعدد روايت شده است در زمينهاز او اجتهادات بسياري  معرفت عميقي بود و
 صسنّت رسول خدا ن خود را پايبندايشا .خواهيم پرداختها  آنكه در فصول بعد به 

حظات عمر خويش بر همين مسير دانست و تا آخرين ل صديق و فاروق مي ي هو شيو
كند كه چون  روايت مي، عروه بن زبير از عبيداهللا بن عدي بن خيار .داشتند گام برمي

، وث به او رسيدند از او سؤال كردندغمسوربن مخرمه و عبدالرحمن بن أسود بن عبدي
زيرا حرف و ، ؟پرسد راجع به سرانجام كار وليد بن عقبه نمي، عثمان، چرا از دائيت

د كه اين سؤال را از عبيداهللا هم قبول كر، ردم در مورد وليد بسيار زياد استحديث م
نزد او رفت و به ، كه عثمان از منزل به قصد مسجد خارج شد  هنگامي، عثمان بپرسد
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، برم از شر تو به خداوند بزرگ پناه مي: عثمان گفت، لي داردكه از او سؤا: ايشان گفت
و ابن در كنار مسور  ن مردي را نزد عبيداهللا كه در مسجد وعثما، چون نماز تمام شد

بعد  عبيداهللا نزد عثمان آمد و، رح كندطتا سؤالش را م، وث نشسته بود فرستادعبديغ
ميان مردم فرستاد و من به او ايمان ، خداوند بزرگ محمد را به حق: به او گفت عثمان
او بيعت نمودم و تا آن هنگام كه داماد ايشان شدم و با ، دو بار هجرت كردم، آوردم

با هر ، فوت كردند هرگز به او خيانت نكردم و چون ابوبكر و عمر جانشين او شدند
 انحال كه من جانشين آن، و از خيانت به آنان اجتناب نمودمدوي آنان بيعت كردم 

گونه با من رفتار كنيد كه من با پيشينيان خود  ام آيا روا نيست كه شما همان شده
پس قضيه اين : عثمان به او گفت، فرماييد درست مي: عبيداهللا گفت كردم؟ رخورد ميب

مطمئن باشيد ما تصميم  چيست؟، گوييد در رابطه با وليد مي هايي كه حرف و حديث
عثمان به ، بعد از چند روز، آوريم ا درميخود را در مورد او خواهيم گرفت و به اجر

  1.ل ضربه تازيانه بر وليد زند تا حد شرع اجرا شودطالب امر كردند كه چه ابيعلي بن 
معرفت آموخت  صاي بود كه در مدرسه قرآن و سنّت رسول خدا عثمان صحابه

ها و تجارب خود را بر امت منتقل سازد تا آنان را  و توانست به بهترين شكل آموزه
فت ايشان در خطبه خال. آموزش و تربيت نمايد و براي جهاد در راه خدا مهيا كند

! اي مردم: توان به اين سخنان اشاره نمود اي وجود دارد كه مي گرايانه سخنان هدايت
پس قبل از فرا رسيدن ، شما در دنيايي فناپذير هستيد و عمرتان به پايان خواهد رسيد

بدانيد مرگ شما را خواهد ، مرگ با ايماني خالصانه و اعمال نيك به پيشواز آن برويد
پس مراقب ، دنيا را محل فريب و نيرنگ بدانيد، انيد از آن بگريزيدتو گرفت و نمي

، غافل كند �مبادا شما را از خداوند، باشيد فريب آن را نخوريد و از شيطان بهراسيد
، از سرنوشت گذشتگان عبرت بگيريد و بدانيد شما هم به همان راه آنان خواهيد رفت

  : فرمايد همانطور كه خداوند مي .1ها كنيدپس دنيا را براي به دست آوردن بهتر از آن ر

                                           
  ).۷۹۱حديث : ۱/۵۹۷(فضائل الصحابة  ١
  ). ۷/۱۵۳(البداية والنهاية  -١
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) دبالن نازند و به اوالد و اموال مي كه به دارائي دنيا مي(براي آنان ) !اي پيغمبر((

. فرستيم آسمان فرو مي) ابر(مثال زندگي دنيا را بيان كن كه همچون آبي است كه از 
) كنند و گردند و به سبب آن رشد و نمو مي سيراب مي(سپس گياهان زمين از آن 

آميزد و  عطر گل و ريحان با آواز پرندگان درهم مي. (شوند تنگاتنگ و تودرتو مي
پايد و باد خزان  انگيز ديري نمي ولي اين صحنه دل. گيرد رقص گلزار و چمنزار در مي

شوند  سپس خشك و پرپر مي) زرد رنگ و، و گياهان سرسبز و خندان، گردد وزان مي
، داشتن را نداشتن !آري! (سازند پخش و پراكنده مي) جا در اينجا و آن(ها را  و بادها آن

اين خدا است . است پس چه جاي نازيدن به وي، و بهار زندگي را خزان در پي است
) گيرد دهد و هر وقت كه بخواهد نعمت و حيات را بازپس مي كه نعمت و حيات مي

و (زينت زندگي دنيايند ، دارائي و فرزندان  ). و هست(و خدا بر هر چيزي توانا بوده 
بهترين ، ها جاودانه است اي كه نتايج آن و اما اعمال شايسته). پذير و گذرايند زوال

   ). و بهترين اميد و آرزو است، در پيشگاه پروردگارت دارد پاداش را

ترس از خدا و پرهيز : در حقيقت سخنان خليفه سوم در آن خطبه حول وحوش
باشد در آن شرايط كه پرتو اسالم سرتاسر عالم را فرا گرفته و  از متاع دنيا مي

فتي در اختيار شد و به طبع ثروت هنگ هاي بسياري به دست مسلمانان فتح مي سرزمين
اين سخنان ، اند مسلمانان قرار گرفته و بسياري از مردم به اندوختن آن روي آورده

  1.مناسبِ حال آن مردمان بود
 صاحاديث مفيد و تأثيرگذاري را از رسول خدا، النورين از طرف ديگر ذي

عد بن به عنوان مثال س. اند روايت كرده كه افراد بسياري را تحت تأثير خود قرار داده
 صكند كه او از عثمان شنيد كه پيامبر خدا عبيده از ابوعبدالرحمن سلمي روايت مي

  : فرمودند

                                           
  . ۹۳ص ، القادری، الکفاءة اإلدارية فی السياسة الشرعية -١
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  .»خريكم من تعلم القرآن وعلمه«
   1.»بهترين شما آن كسي است كه قرآن را فرا گيرد و به مردم نيز آموزش دهد« 

ن تا ابوعبدالرحم. من براساس همين حديث به كار تعليم قرآن مبادرت نمودم
: او در جواب گفت، زمان حجاج زيست و چون دليل اين عمر دراز را از او پرسيدند

  2.جا رسانيده است عمل به اين حديث مرا به اين
روايت  صها را از رسول خدا النورين آن حال به چند مورد از احاديثي كه ذي

  : دازيمپر مي، اند ها را به مسلمانان منتقل كرده آن، نموده و به مقتضاي حال

  اهميت وضو -1
خواهم  مي: سپس رو به آنان كرد و گفت، النورين در ميان مردم وضو گرفت روزي ذي

 صحضرت. به شما بگويم كه خود آن را از ايشان شنيدم صحديثي را از رسول خدا
  : فرمودند
الصالة اُألخری حتی غُفرله مابينه و بين ، مثّ دخلَ فَصلَّی، من توضأ فَأَحسن الوضوَء«
  . 3».يصلِّيها
تمامي گناهاني كه در ، سپس نماز گذارد، هر كس وضويش را درست بگيرد(

  ).گيرد مورد بخشايش قرار مي، فاصله ميان آن نماز تا نماز ديگر مرتكب شده است

  ي وضو گرفتن در نحوه صتبعيت از رسول خدا -2
، ورين درخواست آب نمود تا بدان وضو گيردالن كند كه ذي حمران بن أبان روايت مي

صورتشان و دو ، سپس اشتنشاق نمود، او در ابتدا آب را در دهان مضمضه كرد
پا و پشت پايشان را به دقت ، ساعدشان را هر يك سه بار شستند و بعد از مسح سر

» م؟خند پرسيد كه چرا مي آيا نمي«: گاه با لبخند رو به همراهان كرد و گفت آن، شستند
اي نزديك  در نقطه«: خنديد؟ ايشان گفتند يا اميرالمؤمنين چرا مي: همراهان گفتند

                                           
  ). ۵۰۲۸حديث(صحيح البخاری  -١
  . ۴۲۱– ۴۲۰ص، يحيی اليحيی، لراشدةاخلالفة ا -٢
  ). ۴۰۰حديث(مسند امحد ، املوسوعة احلديثيه -٣
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ايشان به همان ، چون آب آورديم، از ما آب خواست صرسول خدا، همين جا
  : وضو گرفت و با لبخند رو به صحابه نمودند و گفتند، صورتي كه من وضو گرفتم

  »أال تسألوين ما أضحكين؟«
خنديد؟  يا رسول اهللا چرا مي: ؟ ياران گفتند»خندم پرسيد چرا مي آيا از من نمي«

  : ايشان فرمودند
فإذا غسل ، حطَّ اُهللا عنه کلّ خطيئة أصاا بوجهه، إِنّ العبد إذا دعا بوضوء فَغسلَ وجهه«

  . 1»و إنْ طَهر قَدميه کان کذالک، و إن مسح رأسه کان کذالک، ذراَعيه کان کذالک
سروپاهايش ، دستان، خداوند گناهاني را كه با صورت، اگر فردي وضو بگيرد«
  .»دهد مورد عفو قرار مي، داده انجام

  وضو كّفاره گناهان است -3 
  : فرمودند صكند كه رسول خدا النورين نقل مي ذي

   .2»ملابينهن فالصلَوات املکتوبات کفّارات، من أَتم الوضوَء کما أَمره اُهللا عزوجلّ«
گناهان آن فرد را ، نمازهاي فرض، وضو بگيرد �هر كس طبق دستور خداوند«

  . »كند پاك مي، دهد مي انجامها  كه در فاصله ميان آن

  وضو و خواندن دو ركعت نماز سبب بخشايش گناهان است -4
با آن دست ، چون آب آوردند، روزي عثمان از اطرافيان آب خواست تا وضو گيرد

سپس دست راستش را داخل ظرف كرد و سه بار دو دستش را ، ستش را شسترا
از : سه بار پاهايش را تا قوزك ُشست و در آخر گفت، ُشست و بعد از مسح سر

  : رسول خدا شنيدم كه فرمودند
غفر اهللا ما تقدم من ، مث صلى ركعتني ال حيدث نفسه فيهما، من توضأ حنو وضوئي هذا«

  .»ذنبه
، پس دو ركعت نماز را خالصانه بخواند، نين وضو بگيردچ هر كس اين«

  1.»بخشايد تمام گناهان او را مي �خداوند

                                           
  ). ۴۱۵حديث(املوسوعة احلديثية مسند امحد  -١
  ). ۴۰۶حديث(مهان  -٢



    سعفانبن  انمثع
  

 

162

  كلمه اخالص و كلمه تقوا چيست؟ -5
  : كند كه ايشان فرمودند روايت مي صعثمان بن عّفان از رسول خدا

  .»إين ألعلم كلمة ال يقوهلا عبد حقًا من قلبه إال حرم على النار«
دانم كه هر كس آن را قلباً بگويد از آتش دوزخ نجات  را مي اي من كلمه«

  .»يابد مي
كلمه اخالص است ، دانم آن كلمه چيست؟ آن كلمه من مي: عمربن خطاب گفت

كلمه تقواست كه ، آن كلمه، محمد و يارانش را به آن ملزم نمود، كه خداوند بزرگ
گفتن ، آن كلمه، خواند ميبه آن فرا ، عمويش ابوطالب را حين احتضار او صنبي خدا

  2.ال إله إّلا اهللا است

  كند فرد را وارد بهشت مي، ن به كلمه توحيدتيقين داش -6
  : كند كه ايشان فرمودند روايت مي صعثمان بن عّفان از نبي خدا

  .3»من مات وهو يعلَم أَنْ ال إالَ إالّ اُهللا دخلَ اجلَنةَ«

وجود  �چ معبود و فرمانروايي جز خداوندهر كس ايمان داشته باشد كه هي(
  ).چون بميرد وارد بهشت شود، ندارد

  حسنات و باقيات -7
، كند كه با خليفه در مسجد نشسته بوديم خدمتكار عثمان بن عّفان روايت مي، حارث

با آن ، چون آب آوردند، عثمان براي وضو آب خواست، كه مؤذن آمد تا اذان گويد
به همين صورت وضو  صديدم كه رسول خدا: هان گفتوضو گرفت و پس به همرا

  : گرفت و بعد از آن به اصحاب فرمودند مي
، غفر له ما كان بينها وبني الصبح، مث قال فصلى صالة الظهر، ومن توضأ وضوئي هذا«

مث صلى املغرب غفر له ما بينها وبني صالة ، مث صلى العصر غفر له ما بينها وبني صالة الظهر

                                                                                                         
  ). ۴۱۸حديث(، مهان -١
  ). ۴۴۷حديث(املوسوعة احلديثية مسند امحد  -٢
  ). ۴۶۴حديث(مسد امحد  -٣
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مث إن ، مث لعله أن يبيت يتمرغ ليلته، صلى العشاء غفر له ما بينها وبني صالة املغربمث ، العصر
  .»وهن احلسنات يذهنب السيئات، قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينها وبني صالة العشاء

تمام گناهاني را كه از ، هر كس همانند من وضو بگيرد و نماز ظهر را بخواند«
چون نماز عصر را ، گيرد مورد عفو قرار مي، داده است جاماننماز صبح تا آن موقع 

چون ، گيرد گناهان او در فاصله ميان نماز ظهر و عصر مورد بخشايش قرار مي، خواند
گناهاني را كه از نماز عصر تا آن هنگام مرتكب شده بخشوده ، به نماز مغرب بايستد

اصله ميان نماز مغرب و عشا گناهان او در ف، چون نماز عشاء را برپا دارد، شوند مي
گيرد و چون براي نماز صبح از خواب بيدار شود و آن را اقامه  مورد غفران قرار مي

ها  اين. شوند گناهان او در فاصله ميان نماز عشا و صبح مورد بخشايش واقع مي، نمايد
  . »برند  حسناتي هستند كه سيئات را از ميان مي

باقيات : ها هستند؟ او گفت ن پس باقيات كداميا اميرالمؤمني: همراهان گفتند
  .1-الحول و القوة إال باهللا –اهللا اکرب  –احلمد اهللا  –سبحان اهللا  –ال إله إال اهللا : عبارتند از

  دروغ بندد صسزاي آن كه بر پيامبر خدا -9
  : كند كه ايشان گفتند روايت مي صعثمان بن عّفان از رسول خدا

» علی دمعن تارمأْ بيتاً فی النوبتکذباً فَلْي« .  
  . »سزايش آتش دوزخ است، بندد دروغي بر من مي، هر كس به عمد«

روايت كرده است  صالنورين از رسول خدا اي بود از احاديثي كه ذي اين گوشه
دليلي است بر علم ايشان و عالقه وافر ايشان بر فراگرفتن هر چه بيشتر ، كه خود

  . و احكام شريعت اسالم صسنّت رسول خدا

  وقار و آرامش: دوم

خود را به آن ، در قرآن، �اي است كه خداوند حلم و گذشت از صفات حكيمانه
  : متصف نموده است

                                           
  ). ۵۱۳حديث(مسند امحد  -١
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فرار ) ان و كافران در جنگ احدمسلمان(آنان كه در روز روياروئي دو گروه (
كه سركشي از فرمان خدا (اي از آنچه كرده بودند  بيگمان اهريمن به سبب پاره، كردند

چرا كه خداوند آمرزنده و ، آنان را به لغزش انداخت و خداوند ايشان را بخشيد) بود
  ). شكيبا است

اي واال  به نمونه، صرفتار و حاالت رسول خدا، النورين نيز با اقتدا به گفتار ذي
من . او در همه شرايط تالش داشت فردي آرام باشد. در آرامش و گذشت تبديل شد

از صحابه درخواست كرد به ، حادثه فتنه بود كه ايشان در آن اوضاع، جمله اين شرايط
اين درخواست برگرفته از ، هاي خود بازگردند و به روي معترضان سالح نكشند خانه

  1.ر و ترس از خونريزي ميان مسلمانان بودشوق ديدار پروردگا

  گير بودن سخت: سوم

قطعه زميني را از مردي ، كند كه عثمان روايت مي، از مواليان قريش، عطاء بن فروخ
كرد و چون عثمان  آن مرد از تحويل گرفتن آن امتناع مي، هنگام پرداخت پول، خريد

زيان ، اند در اين معامله من گفته مردم به: او پاسخ داد، علّت اين را از او سؤال كرد
او را ، النورين هم در كمال مروت ذي، ام اي و حاال من از اين معامله پشيمان شده كرده

  : اند در اين زمينه فرموده صپيامبر خدا: و بعد گفت، در لغو معامله مخير كرد
  . 2»قْتضياًو قاضياً و م، أدخل اهللا رجالً کان سهالً مشترِياً و بائعاً«
هر كس در خريد و فروش و يا در گرفتن حق و حقوق خود بر مردم آسان (

  ). كند خداوند او را به بهشت خويش وارد مي، گيرد
النورين و عدم تعلّق خاطر او به مال  اين داستان خود بيانگر بزرگواري ذي

خود را ، گرفت مياو مال دنيا را تنها در جهت اخالق نيك و پسنديده به كار ، دنياست

                                           
  . ۶۵، الکفاءة اإلدارية -١
  ). ۴۱۰حديث(مسند أمحد  -٢
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كرد و از ثروت خود به نفع مصالح عموم  كه اسير و شيفته دنيا شود حفظ مي از اين
  1.شد هرچند كه در اين ميان خود متضرّر مي، جست مردم سود مي

  خويي نرم: چهارم

خو خلق كرده بر او  را نرمدارد كه چون رسولش  اعالم مي، در قرآن كريم، �خداوند
  : منّت نهاده است

 ����m�I� �J� �K� �L� �M� �ON� �P� �Q� � � �R� �S� �T� �U� �V� �XW� �Y� �Z��

[��\��]��^��`_��a��b��c��d��fe��g��h��i��j��k��l   
  ١٥٩: آل عمران

) كه سر از خطّ فرمان كشيده بودند(از پرتو رحمت الهي است كه تو با آنان (
پس . شدند دل بودي از پيرامون تو پراكنده مي و اگر درشتخوي و سنگ. نرمش نمودي

و . از آنان درگذر و برايشان طلب آمرزش نما و در كارها با آنان مشورت و رايزني كن
قاطعانه دست (كاري گرفتي  انجامتصميم به ) پس از شور و تبادل آراء(هنگامي كه 
  ). دارد كنندگان را دوست مي ؛ چرا كه خدا توكّل بر خدا توكّل كن) به كار شو و

را به  آن �نعمتي است كه خداوند، خوبي كه صفت نرم دارد اين آيه بيان مي
عطا كرده است؛ اين ، و ياران با وفاي او صچون حضرت رسول، بندگان خوب خود

مردم گرد او جمع شوند وبه ، كس را كه داراي اين صفت باشد دارد هرآن آيه اعالم مي
  2.سخنان و دستورات او گوش فرا دهند

از آن  سصفات نيكويي است كه عثمان بن عّفانخويي از آن  بنابراين صفت نرم
  . برخوردار بود

خو بود و بيم آن داشت كه چون مردم از او دوري  او نسبت به مردم مهربان و نرم
او به همين خاطر جوياي اخبار و احوال مردم ، نتواند نيازهاي آنان را بشناسد، گزينند

  . خبر باشد ن از آن بيشود تا مبادا ظالمي حق مظلومي را بگيرد و عثما مي
  

                                           
  ). ۱۷/۱۲۶(التاريخ اإلسالمی  -١
  . ۶۹ص ، الکفاءة اإلدارية -٢
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  عفو و گذشت: پنجم

از همان ، هنگام نماز صبح، كند كه روزي عثمان عمران بن عبداهللا بن طلحه روايت مي
ناگهان مردي با ، جا وراد مسجد شود به مسجد آمد دري كه عادت داشت از آن

: پرسيد عثمان از او، اما مردم به موقع جلوي او را گرفتند، ور شد شمشير به او حمله
يكي از كارگزارانِ تو به ، در يمن: چرا قصد كشتن مرا نمودي؟ آن مرد به او پاسخ داد

: عثمان به او گفت، من ستمي روا داشته و به همين دليل خواستم از تو انتقام بگيرم
گاه من حق تو را از كارگزار خود  داشتي و آن اگر تو شكايت او را به من عرضه مي

سپس روبه همراه خود ، صورت حق انتقام گرفتن از من را داشتيدر آن ، گرفتم نمي
دشمني است كه : به نظر شما من با اين مرد چه كار كنم؟ همراهان گفتند: كرد و گفت

، داني تواني هر كاري را كه مصلحت مي خداوند او را در اختيار تو قرار داده و مي
، حق من مرتكب گناه شود او فردي است كه قصد داشت در: ايشان گفت، دهي انجام

اگر ضامني را نزد من : پس به آن مرد گفت، شر او را از من دور كرد �اما خداوند
تواني  مي، كه من خليفه هستم تو وارد مدينه نشوي بياوري كه تعهد دهد تا زماني

داد و مردي از قبيله خود را براي ضمانت نزد  انجامآن مرد نيز همين كار را ، بروي
   .1جا رفت گاه از آن رد وآنعثمان آو

در حق مردي ، اميرمؤمنان و خليفه مسلماناناين تسامح و گذشت بزرگي بود كه 
زيرا عفو وگذشت در عين داشتن ، كه قصد كشتن او را داشت از خود نشان داد

دليلي است بر كنار گذاشتن هواي نفس و ، از صفات مردان خداست و خود، قدرت
او كه از ارتباط عميق با آخرت و پشت كردن به دنيا حاصل هاي خودخواهانه  خواهش

، آورد اين خصلت واال نه تنها ثواب آخرت را براي صاحب خود به ارمغان مي. آيد مي
رساند و يا مجازات  اگر عثمان آن مرد را به قتل مي، بلكه سياستي است حكيمانه

ا به دل گرفته و منتظر كينه عثمان ر، قبيله او، كرد شديدي را در حق او اعمال مي
اما با آن عفو و گذشتي كه عثمان ، شدند مي، فرصت مناسبي براي گرفتن انتقام از او

ي  خود قبيله، به نحوي كه اين، جريان را به نفع خود تغيير داد، در حق آن مرد نمود

                                           
  . ۱۰۲۸و ۱۰۲۷ص، و تاريخ املدينة املنورة) ۱۷/۲۲(التاريخ اإلسالمی  -١
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با ، كرد به اين ترتيب سرزنش و مالمت ، آن مرد بود كه او را به خاطر آن كار ناصواب
ور شود در نطفه  اي كه ممكن بود شعله آتش فتنه، اين سياست خردمندانه و حكيمانه

توانست مردم را دوست و طرفدار خود ، خفه شد و خليفه مهربان و صاحب گذشت
  1.نمايد

  تواضع: ششم

  : راجع به تواضع چنين فرموده است، در قرآن، خداوند

m�¢� �£� �¤� �¥� �¦� �§� � � � � � � �¨� �©� �ª� �«� �¬� �®��

¯��������l ٦٣: الفرقان   
روي ) و بدون غرور و تكبر(رحمان كسانيند كه آرام ) خوب خداي(و بندگان (

و تواضع در حركات و سكنات ايشان و حتي در راه رفتن آنان (روند  زمين راه مي
) دشنامها و بد و بيراههاي خود(و هنگامي كه نادانان ايشان را مخاطب ، )آشكار است

  ). گويند گردانند و به ترك ايشان مي روي مي از آنان، دهند قرار مي

اولين صفت بندگان مؤمن را تواضع دانسته ، در اين آيه، خداوند تبارك و تعالي
عثمان بن عّفان نيز برخوردار از اين خصلت واال بود كه از اخالص و ترس او ، است

 :كند عبداهللا رومي روايت مي، گرفت نسبت به خداوند پاك و بزرگ نشأت مي
آب ، خود، خاست النورين عادت داشت كه هرگاه براي نماز شب و تهجد برمي ذي

خدمتكارش را بيدار ، چون از او خواستند كه براي اين كار، كردوضويش را تهيه مي
  1.شب حق آنان است تا استراحت كنند: ايشان گفتند، نمايد

او با ، ان خودالنورين نسبت به اطرافي اي است از رأفت و رحمت ذي اين نمونه
، وجود كهولت سن و منزلت وااليي كه به خاطر خليفه بودن از آن برخوردار بود

داد و مزاحم خواب و استراحت خدمتكار  مي انجاممايحتاج خويش را ، خود، ها شب
مسخر ، بنا به حكمت و خواست خداوند، خدمتكار، هرچند در اسالم، شد خويش نمي

                                           
  ). ۱۷/۲۲(التاريخ اإلسالمی  -١
  ). ۷۴۲حديث (فضائل الصحابة  -١
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اما مالك او بايد بداند كه خدمتكار او انساني ، صاحب خويش و در اختيار او است
است چون خود او كه از توان و ظرفيت محدودي برخوردار است و همانند او 

كارهاي ، احساس و عاطفه دارد و بايد احساسات و عواطف او را در نظر داشت
  1.فرسا را به او نسپرد و خواب و استراحت را از او نستاند طاقت

احترام بسيار زياد او نسبت به ، ه داللت بر تواضع او دارداز ديگر مواردي ك
بود و از   بود به نحوي كه هرگاه عثمان سوار بر مركبي مي صعموي بزرگوار نبي اكرم

  2.آمد از مركب پايين مي، به احترام عباس، شود كنار عباس بن عبدالمطلب رد مي

  شرم و حيا و عفت و پاكي: هفتم

او ، خصايل نيكوي عثمان بود كه خداوند بدان صفت واال شرم و حيا از مشهورترين
سرچشمه خير و بركت و عطوفت و رحمت ، را زينت داده بود اين خصلت در او

اين خصلت تا بدانجا در او متبلور بود كه او را با حياترين ، نسبت به بندگان خدا شد
  3.دانستند مردم مي
  

خود را شستشو ، هر وقت عثمانكند كه  نقل مي، خدمتكار همسر عثمان، بنانه
به من نگاه نكن كه اين كار : گفتبه من مي، آوردم داد و من هم لباس او را مي مي

احاديث بسياري در مورد شرم و حياي عثمان روايت شده كه ما . 1براي تو حرام است
  . ها را در جاي خود آورديم آن

همين بس كه ، اپسنددر مورد عفّت و پاكي ايشان از اخالق زشت و كارهاي ن 
هرگز به فحشا و منكرات روي نياورد؛ خود ، نه در جاهليت و نه در دوران اسالم، او

به افكار و نيات باطل ، من هرگز آواز نخواندم: در اين رابطه چنين گفته است
با دست راست شرمگاهم را ، بيعت كردم صاز آن زمان كه با رسول خدا، نيانديشيدم

                                           
  ). ۱۷/۶۲(التاريخ اإلسالمی  -١
  . ۱۵۳ص، التبيين فی أنساب القريشين -٢
  . ۴۸ص، عثمان بن عفّان، صادق عرجون -٣
  ). ۳/۵۹(طبقات ابن سعد  -١
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ام و  هرگز نه شراب نوشيده، ه در جاهليت و چه در دوران اسالمو چ، ام لمس ننموده
  1.ام نه مرتكب زنا شده

  كرم و سخاوت: هشتم

ترين صحابه بود و او را شاهكارهاي درخشاني  عثمان از سخاوتمندترين و بخشنده
هاي سخاوتمندانه و  ما بخشش، درخشد است كه هنوز بر تارك رفيع تاريخ اسالم مي

توسعه ، و بخشش آن به مسلمانان» رومه«خريد چاه ، ا در غزوه تبوكنظير او ر بي
انفاق كارواني از گندم و آذوقه در ، صدر زمان حيات حضرت رسول صمسجدالنبي

از عثمان . در جايي ديگر بازگو نموديم، ميان فقرا در زمان خالفت ابوبكر صديق
كه  به نحوي، كرد دا آزاد مياي را در راه خ برده، هر جمعه، اند كه ايشان روايت كرده

حدود دوهزار و چهارصد برده به دست اين مرد بزرگ آزاد ، تا زمان شهادتشان
اند كه او به طلحه بن عبيداهللا كه خود از سخاوتمندترين  نيز روايت كرده. 2شدند

عثمان ، چون طلحه پول او را پس داد، مبلغ پنجاه هزار درهم را قرض داد، صحابه بود
  3.هاي خود در راه خدا هزينه كن دار و با ديگر بخشش اين را نزد خود نگه: به اوگفت

، نظير ريشه دوانيده بود در وجود آن شخصيت بي، اين سخاوت و بخشش عظيم
جهاد في ، او اموال و ثروت خود را در راه خدمت به دين خدا و كمك به دولت آن

ير تنها رضاي خدا را در نظر سبيل اهللا و خدمت به مردم به كار گرفت و در اين مس
  . داشت

  شجاعت: نهم

دليلي ، خود، بود كه موارد زير صترين صحابه رسول خدا عثمان بن عّفان از شجاع
  : براي اثبات اين ادعاست

  شركت در غزوات - 1

                                           
  . ۴۳ص، النورين صحيح التوثيق فی سيرة و حياة ذی -١
  ). ۱/۳۲۷(ابن حجر ، الصواعق املعرقة -٢
  ). ۷/۲۲۷(البداية و النهاية  -٣
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شركت داشت و در راه خدا با  صعثمان بن عّفان در همه غزوات رسول خدا
د قضيه غزوه بدر نيز در مباحث قبل توضيح داده در مور. دشمنان دين به نبرد پرداخت

در مدينه ماندند و چون مسلمانان از  صشد كه ايشان به دستور خود حضرت رسول
به او نيز از غنايم آن ، عثمان را جزو اهل بدر نام برد صرسول خدا، بدر بازگشتند

ن پيامبر و ديگر سخني بعد از سخ، سهم داد و او را به اجر و پاداش آن بشارت داد
  . نمي تواند قد علم نمايد

  :سوي قريش  مسلمانان به  نماينده - 2
مأموريت يافتند كه نزد  صاز جانب رسول خدا، ايشان در جريان صلح حديبيه

هرچند اين كار را به دستور . را به آنان برساند صقريش روند و پيغام رسول اهللا
چنين كار  انجامكسي قادر به داد اما در آن شرايط خطرناك هر  انجام صرسول خدا

  1.تواند به آن مبادرت ورزد پرخطري نبود و تنها يك فرد شجاع و قهرمان مي
  : تقديم روح - 3

را محاصره كردند از او  سخانه عثمان بن عفّان، هنگامي كه مارقين و شورشيان
آنان را خواستند كه يا از مقام خود استعفا دهد و يا واليان و امراي خود را عزل كند و 

در ، اما عثمان، صورت او را خواهند ُكشت به شورشيان تسليم نمايد و در غير اين
هاي آنان نشد  جان خود را در جام اخالص گذاشت و تسليم خواسته، كمال شجاعت

تا مبادا مقام خالفت به دست نااليق آنان بيافتد و هر كه را خواستند خليفه كنند و 
واين بعنوان يك روش در انتخاب حكومت به وجود ، ندهركه را بخواهند بركنار ساز

گران مانع آن شد كه اصل اجماع امت زير پا نهاده شود  آيد؛ او با وجود شمشير طغيان
در آن شرايط وخيم گرفتن اين موضع محكم و ، جاي آن را بگيرد، و گروهي كوچك

كه  نه آنان، اوستآيد كه يقين دارد حق به جانب  تنها از يك فرد شجاعي برمي، قاطع
جان خود را به دست گيرند و از ، هراسند و چون احساس خطر كنند از مرگ مي

، نظير عثمان عزم راسخ و شجاعت بي، انگيز اين مقاومت شگفت، ميدان به در شوند
بهاي ايمان به خداوند بزرگ و متعال و اعتقاد به روز قيامت است كه ريشه  ثمره گران

                                           
  . ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۴ص، النورين األمين ذی -١
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جا كه او ديگر دنيا و حيات و ممات آن را كوچك  ا آندر وجود عثمان دارد ت
  .1پندارد و از فداي جان خود نيز ابايي ندارد مي

  : بذل مال - 4
جهاد با نفس بارها در كنار جهاد با مال و ثروت آورده شده است و در ، در قرآن

  : مواقعي هم جهاد با مال مقدم بر جهاد با نفس آمده است

m�A� �B� �C� �D� �E� �F� �G��H� �I� � �J� �K� �L� �M� �ON��
P��Q��R��S� � � �T��U��V��XW��Y� �Z��[��]\��^��_� �`��a��
b��c��d��e��������l ٩٥: النساء   
). بس بزرگ و ارزشمند است، جهاد با رعايت اين همه احتياطي كه گذشت((

با مسلماناني برابر ، نشينند مي) روند و در منازل خود به جهاد نمي(مسلماناني كه 
خداوند مرتبه واالئي را نصيب . كنند در راه يزدان جهاد مي، مال و جان نيستند كه با

نشيناني  مگر چنين خانه، نشينان است مجاهدان كرده است كه باالتر از درجه خانه
در اين . كه ايشان را از بيرون شدن براي جهاد بازداشته باشد(داراي عذري باشند 

دارند و  د را از خدا دريافت ميو پاداش بزرگ خو، صورت درخور سرزنش نيستند
) از دو گروه مجاهد و وانشستگان معذور(خداوند به هر يك ). مرتبه باالئي دارند

و خداوند مجاهدان را بر وانشستگان . وعده داده است) و عاقبت واالئي(منزلت زيبا 
  ). برتري بخشيده است، با دادن اجر فراوان و بزرگ) بدون عذر(

، كنند در راه خدا انفاق مي، ل و ثروت خود را سخاوتمندانهكه ما در واقع آنان
عثمان بارها اموال هنگفتي را در راه رضاي خدا و . شجاع و مجاهد در راه خدايند

  : در مورد او فرمود صاطاعت رسول او انفاق نمود و بهمين دليل رسول خدا
  .»ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم«
  1.»امروز هرگز زيان نخواهد ديداز ، عثمان با اين انفاق خود«

                                           
  . ۳۰۴ص، حممد الوکيل، جولة تاريخيه فی عصر اخللفاء الراشدين -١
  ). ۳۷۸۵حديث(سنن الترمذی  -١
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با باطل به مقابله برخاست و ، عثمان مردي بود شجاع كه بيمي از مرگ نداشت
در برابر آن تسليم نشد و در عين حال مردي بود آرام و متين كه هرگز در برابر 

  1.داد آرامش و متانت خود را از كف نمي، حماقت نادان

  قاطعيت: دهم

روزي كه   آن. از ابتدا در شخصيت عثمان وجود داشته استخصلتي بود كه ، قاطعيت
تو مرد قاطع و خردمندي هستي ! عثمان: صديق او را به اسالم دعوت كرد به او گفت

ها را پرستش  به من بگو اين بتهايي كه قوم تو آن، دهي و حق را از باطل تشخيص مي
  2چيست؟، كنند مي

توسعه مسجدالحرام نمود و به همين عثمان اقدام به ، بعد از هجرت 26 در سال
اما تعدادي از مردم قصد فروش خانه و زمين خود ، دليل خانه و زمين اطراف را خريد

هاي آنان را ويران كرد و پول  عثمان خانه، كردند را نداشتند و از اين كار امتناع مي
، عتراض كردندچون آن مردمان به عثمان ا، المال بازگردانيد ها را به بيت خريد آن خانه

سپس آنان را احضار نمود و به آنان گفت ، عثمان دستور داد آنان را به زندان بياندازند
گونه رفتار كنيد و ديگر به  باعث شده كه شما نسبت به من اين، آرامش و گذشت

جرأت اعتراض بر ، كرد اگر عمر اين كار را با شما مي، گذاريد سخنان من وقعي نمي
پس عبداهللا بن خالد بن أسيد به شفاعت آنان نزد عثمان رفت و س، او را نداشتيد

  1.توانست رضايت او را نسبت به آنان جلب نمايد
گاه قاطعيت عثمان بود؛ او براي حمايت و حفاظت از  تجلي، خود، وقوع فتنه

به خواسته شورشيان مبني بر قبول استعفا تن در نداد و در برابر آنان ، نظام خالفت
، داد د و اگر او در آن روز به خواسته نابخردانه شورشيان پاسخ مثبت ميمقاومت نمو

شد و هرج و مرج  خالفت به آلت دست آنان و ديگر دنيا طلبان آزمند تبديل مي
ي  عثمان بسيار دورانديش و خردمند بود كه خواسته، گرفت سرتاسر سرزمين را فرا مي

                                           
  . ۳۰۴ص، جولة تاريخية -١
  . ۴۷ص، عثمان بن عفّان، صادق عرجون -٢
  ). ۵/۲۵۰(تاريخ الطربی  -١
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، شود كه براساس آن گذار سنتي مي نبنيا، صورت زيرا در غير اين، آنان را رد نمود
توانند حاكم منتخب امت را عزل كنند و  اي از مردم هر وقت كه بخواهند مي دسته

صورت در كشور آشوب و  خود حاكمي ديگر به جاي او منصوب نمايند كه در اين
امت آمدند و تمام توان  افراد امت اسالم به نزاع با هم گرفتار مي، افتاد بلوي به راه مي

عثمان با فداي . شدند دادند و آن وقت از دشمن او غافل مي  را در اين نزاع به هدر مي
جامعه را از آشوب و اختالفات شديد ، كيان امت اسالم را از خطر رهانيد، جان خود

او در آن . حفظ نمود و سكان حكومت را از دست شورشيان و غوغاساالران دور نمود
او جان ، رسانيد يد كه كمترين ضرر را به امت اسالم ميراهي را برگز، شرايط سخت

هاي نظام خالفت را پاس داشت و  عزيز و مبارك خويش را فدا كرد و با اين كار پايه
ما در مباحث بعد به تفصيل به اين رويداد خواهيم  1آن را از اضمحالل نجات داد

  . پرداخت

  صبر و تحمل: يازدهم

موضع ، اين صفت تبلور يافت، ت كه در ماجراي فتنهعثمان مردي بود صبور و پرطاق
نمونه واالي فداكاري يك فرد بود كه در راه حفظ كيان امت و ، او در آن واقعه

توانست خود را از  عثمان مي. از خود نشان داد، جلوگيري از خونريزي ميان مسلمانان
ند و تنها به فكر اما او فردي خودخواه نبود كه تنها خود را ببي، مهلكه به در برد

جان ، دانست و در همين راه اما او بقاي كيان جامعه را وظيفه خود مي. خويش باشد
توانست صحابه و فرزندان آنان را سپر خويش سازد و  او مي. خود را فدا كرد

پاشد و سايه شوم  امت از هم مي، دانست با اين كار اما مي، شورشيان را قتل عام نمايد
به خاطر رضاي ، ان را فرا خواهد گرفت؛ بنابراين در اين جريانتفرقه و نزاع آن

صبر پيشه كرد و اعالم نمود كه در برابر اين پيشامد با صبري نيكو ، �خداوند
او از مصاديق راستين اين ، 1دهد كند و از هيچ كس بيمي به خود راه نمي برخورد مي

  : آيه قرآن بود كه

                                           
  ). ۱/۴۷۴(حتقيق مواقف الصحابة ؟؟ الفتنة  -١
  . ۵۸و ۵۷ص ،السحيبانی، سير الشهداء -١
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Ö��×��Ø��Ù��������l ١٧٣: آل عمران   
قريش براي تاختن بر شما دست (مردمان : آن كساني كه مردمان بديشان گفتند(

پس از ايشان بترسيد؛ ، اند بر ضد شما گرد يكديگر فراهم آمده) اند و به دست هم داده
ايشان افزود بر ايمان ) چنين تهديد و بيمي به هراسشان نيانداخت؛ بلكه برعكس(ولي 

  ). خدا ما را بس و او بهترين حامي و سرپرست است: و گفتند

، داراي روحي بزرگ و بصيرتي عميق بود، عثمان ايماني راسخ به خداوند داشت
خود را فداي امت نمود و اين ، نظير را نشان داد از خود صبري بي، او در دوران فتنه

  1.شد خصلت از بزرگترين فضايل آن حضرت محسوب مي
مردم را از خونريزي منع ، عثمان به شدت: گويد ابن تيميه در اين رابطه چنين مي

ها و تجاوزات شورشياني كه قصد جان او را داشتند و  كرد و در برابر همه توهينمي
مسلمانان آمدند و از او دفاع كردند و به ، صبر پيشه نمود، خود او نيز به آن واقف بود
اما باز ، خواهند او را به شهادت برسانند شورشيان ميوي اعالم داشتند كه آن 

از ، هنگامي كه به او گفتند كه به مكه برود. داشت مسلمانان را از جنگ با آنان باز مي
چون به او پيشنهاد . خواهم كه مرا در حرم دفن كنند نمي: اين كار امتناع كرد و گفت

  !آيا دارالهجرة خود را ترك نمايم؟: با رد اين پيشنهاد گفت، رفتن به شام را كردند
آيا «: را نپذيرفت و چنين جواب داد آن، كه با آنان بجنگد: و چون به او گفتند

به كشتن امت او  صخواهيد من اولين نفري باشم كه بعد از وفات رسول خدا مي
ن كه در همي بنابراين عثمان تنها راه را در صبر و مقاومت دانست تا آن. »اماقدام نموده

راه به قتل رسيد و اين صبر و استقامت از مهمترين فضايل واالي او به حساب 
  1.آيد مي

  
  

                                           
  ). ۱/۴۷۲(حتقيق مواقف الصحابه من الفتنه  -١
  ). ۲۰۳– ۳/۲۰۲(منهاج السنة  -١
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  عدل و داد: دوازدهم

او به ، كند كه در روز فتنه عبيداهللا بن عدي بن خيار روايت مي، در مورد عدل عثمان
شت مردم پ، كنند اما اينان با تو اين كار را مي، تو امام همه مردم هستي: عثمان گفت

اما من از اين كار ، گذارند نماز مي، عبدالرحمن بن عديس بلوي، گران سر رهبر فتنه
 انجامنماز بهترين كارهايي است كه مردم : عثمان به عبيداهللا گفت، كنم اجتناب مي

تو نيز با آنان باش و ، دادند مي انجامبنابراين هر وقت مردم بهترين كار را ، دهند مي
  1.و ناپسند روي آوردند از آنان دوري گزينچون به كارهاي بد 

كند كه روزي عثمان از كنار خدمتكار خود كه مشغول علف  ابن شبه روايت مي
به ، در ميان علوفه چيزهايي را ديد كه او را ناخوش آمد، دادن به شتري بود رد شد

بعدا از اين كار خود پشيمان شد و به ، همين دليل گوش آن خدمتكار را كشيد
خدمتكار هر چقدر ، كه او نيز انتقام خود را بگيرد و گوش او را بكشد: تكار گفتخدم

كه بايد آن خدمتكار : گفت اما عثمان مكرّراً به او مي، اصرار داشت كه اين كار را نكند
عثمان بدو ، سرانجام خدمتكار قبول كرد و گوش عثمان را كشيد، از او انتقام بگيرد

تا من نيز احساس ، تا به همان مقداري كه دردت آمدقدر بكش  گوش مرا آن: گفت
چه خوبي است قصاصي كه در دنيا و قبل از روز آخرت از : سپس گفتند، درد كنم

  1.انسان گرفته شود و او را از قصاص روز محشر برهاند

  عبادت او: سيزدهم

ام حج كنند كه او هنگ روايت مي. كردند عثمان از جمله كساني بود كه بسيار عبادت مي
كل قرآن را در يك ركعت نماز تالوت كرد و اين كار به ، و در كنار حجراالسود

كند كه منظور آيه  روايت مي سهمچنين ابن عمر. 2عادت و روش او تبديل شده بود
  3.زير عثمان است

                                           
  . ۶۹۵حديث ، صحيح البخاری -١
  ). ۳/۲۳۶(أخبار املدينة  -١
  . ۴۷۶ص، الذهبی، تاريخ اإلسالم عهد اخللفاء) ۳/۷۶(طبقات ابن سعد  -٢
  ). ۴/۴۷(تفسير ابن کثير  -٣



    سعفانبن  انمثع
  

 

176

m�¸��¹��º��»��¼��½��¾��¿��À���Á��Â��ÄÃ��Å��Æ��Ç��È��
É��Ê��Ë��ÍÌ��Î���Ï����Ð��Ñ��Ò��������l ٩ :الزمر   

يا كسي كه در اوقات ) بهتر است، آيا چنين شخص مشركي كه بيان كرديم((
از ) خويشتن را(شود و  كنان و ايستاده به طاعت و عبادت مشغول مي شب سجده

: گردد ؟ بگو و رحمت پروردگار خود را خواستار مي، دارد آخرت به دور مي) عذاب(
) چنين چيزي را(با كساني كه ، انندد مي) وظيفه خود را در قبال خدا(آيا كساني كه 

فرق اينان را با آنان تشخيص (تنها خردمندان ). هرگز( !برابر و يكسانند ؟، دانند نمي
  ). گيرند پند و اندرز مي) و از آن، دهند مي

از سوره نحل عثمان بن عّفان  76دارد كه منظور آيه  نيز ابن عباس بيان مي
  1.باشد مي

m�}��~��_��`��a��b��c��d���e��f��g��h��i��j��
k��l��m��n��po��q��r��s��t��u��wv��x��y��z��{��|��l   

   ٧٦: النحل
 انجامزند كه يكي از آنان گنگ مادرزاد است و بر  و خداوند دو مرد را مثل مي(

چيزي توانائي ندارد و سربار صاحب خود بوده و به هرجا او را بفرستد نفعي نخواهد 
برابر با كسي است كه ) و ناتوان و سربار و بيفائده است كه گنگ(آيا او . داشت

به عدل و ) آور و سراپا خير و بركت است و مرّتباً ديگران را آور و كاركن و نان زبان(
و داراي روش پسنديده و برنامه (خواند و در جاده صاف و راست قرار دارد  داد مي

  . ))؟  درست در زندگي است

كرد و در شب  قرائت قرآن را آغاز مي، هر شب جمعهكنند كه عثمان  روايت مي
  1.رساند را به پايان مي آن، ي هفته بعد پنجشنبه

  2.گذراند بود و شب را به نماز و عبادت مي او روزها را روزه مي

                                           
  ). ۲/۵۷۹(مهان  -١
  ). ۳/۹۳(و اهلمة عل -١
  ). ۱/۳۰۲(صفة الصفوة  -٢
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  ترس از خدا و محاسبه نفس: چهاردهم

از از خدا بترسيد كه ترس ! اي مردم: هايش چنين گفته است عثمان در يكي از خطبه
خود را براي ، با اعمال نيك، هركس خود را محاسبه نمايد، او شما را منفعت است

انسان كوردل بايد از . سازد ها قبر خويش را روشن مي كند و بدان روز قيامت آماده مي
كه در دنيا بينا بوده  حال آن، اين هراس داشته باشد كه در روز قيامت كور محشور شود

  1.است
اگر بميرم و مرا در ميان بهشت و جهنم قرار : اند كه گفت كرده نيز از او روايت

كه سرنوشتم را به من ابالغ كنند و بگويند كه اهل بهشتم يا از  قبل از اين، دهند
او هرگاه . كنم كه به خاك تبديل شوم آرزو مي، از هول و ترس آن جايگاه، دوزخيان

شد  هايش جاري مي لرزيد و اشك از ترس به خود مي، آمد نامي از آخرت به زبان مي
  2.برند آورد كه قبرش را شكافته و او را به دادگاه محشر مي و آن روز را به خاطر مي

ايستاد  كند كه هرگاه عثمان بر سر قبري مي روايت مي، خدمتكار عثمان، هاني
، شد شد و چون از علت اين گريه سؤال ميكرد تا ريشش خيس مي قدر گريه مي آن
  : گفت مي

إنّ القَبر أَولُ منازلِ اآلخرة فإن نجامنه فما بعده أَيسرمنه و إنْ «: اند رسول خدا فرموده
  . »مل ينج منه فما بعده أَشد منه

جا و عذاب آن نجات  اگر از آن. گاه سفر آخرت اوست اولين منزل، قبر انسان«
در قيامت ، اگر به عذاب قبر گرفتار آيد اما، گذرد تر بر او مي روز قيامت راحت، يابد

  . »شود هايي شديدتر از عذاب قبر دچار مي به عذاب
  : در مورد قبر فرمودند صرسول خدا: گفت نيز مي

  .»واهللا ما رأيت منظرا إال والقرب أفظع منه«
  . »ترين چيزي است كه انسان ديده است كه قبر زشت« 

شدند  و دفن مسلمانان فارغ ميچون از كفن  صرسول خدا: گفت همچنين مي
  : فرمودند ايستادند و مي بر قبر او مي

                                           
  . ۱۰۷، صحيح التوثيق -١
  . ۲۰۵، نظام احلکم فی عهد اخللفاء الراشدين -٢
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  . 1»استغفروا َألخيکم و سلُوا له بالتثْبيت فإنه اآلنَ يسأَلُ«
براي برادرتان كه در اين قبر خفته است از خداوند طلب عفو و بخشايش كنيد «

زيرا كه او اآلن مورد بازخواست ، دو از خدا بخواهيد كه او را بر ايمان ثابت قدم گردان
  . »و محاسبه قرار گرفته است

ي عثمان در ياد خداوند و ترس از اوست كه عثمان با اين نگرش  اين شيوه
بينشي كه ما مسلمانان به شدت به ، زيست و با همين بينش رخت از جهان فروبست

مان بار ديگر به  اي خفتهه مان از نو جان گيرند و توانايي آن نيازمنديم تا نفسهاي مرده
  . كار افتند

  زهد عثمان: پانزدهم

اگر عثمان بن عفان به داشتن ثروت و مال فراوان شهرت داشت اما او با وجود آن 
، به عنوان نمونه. گذاشت  فردي بود زاهدمنش كه به متاع دنيا وقعي نمي، همه ثروت

چون از ، تي دعوت شدندكند كه روزي عمر و عثمان به ضياف حميدبن نعيم روايت مي
كردم بدانجا  جا غذاهايي را ديديم كه آرزو مي در آن: عثمان گفت، جا بيرون آمدند آن

ترسم اين ضيافت و غذاهاي آن به خاطر  زيرا مي: چرا؟ او گفت: عمر گفت، رفتيمنمي
  1.فخر و مباهات بوده باشد

، است اين در واقع شناخت عثمان از چارچوب سخاوت و بخشش در اسالم
بلكه بايد در ، زيرا در اسالم بخشش و سخاوت نبايد در جهت فخر و مباهات باشد

تنها براي سپاس ، عين تواضع و اجتناب از اسراف و يا هر نوع تكبري صورت گيرد
  2.گيرد انجامخداوند بزرگ و به شكرانه نعمتهاي او 

روزي : گويد كند كه همداني همچنين امام احمد از ميمون بن مهران روايت مي
بدنبال او حركت ، نائل، اميرمؤمنان عثمان را ديدم سوار بر استري كه خدمتكار او

                                           
  ). ۷۷۳حديث (فضائل الصحابة  -١
  . ۱۲۶، الزهد، إمام أمحد -١
  ). ۱۸/۴۸و ۱۷(التاريخ اإلسالمی  -٢
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عثمان ، كند كه او روزي امير مؤمنان همچنين باز امام احمد از همداني نقل مي. 1كند مي
  2.اي بر روي خود انداخته و به خواب رفته بود را تنها در مسجد يافت كه ملحفه

كند كه عثمان عادت داشت به مردم غذاهاي  سلم روايت مينيز شرحبيل بن م
  3.كرد سركه و روغن تناول مي، در خانه، خوب بدهد اما خود

تعجب برانگيز نيست . باشد ها بيانگر ميزان زهد اميرمؤمنان عثمان مي اين نمونه
جا است كه آن فرد  تعجب آن، زاهد باشد بلكه، اگر فردي كه ثروت متوسطي دارد

فرد را به ، زيرا ثروت فراوان و نعمت زياد، ل و ثروتمند باشد و زهد پيشه نمايدمتمو
حاال اگر فرد ثروتمند باشد و بخواهد كه ، دهد ها سوق مي ها و خوشي سمت لذت

زهد پيشه نمايد بايد از معرفت و شناخت بااليي نسبت به ايمان به خدا و ترس از او 
ي  فت بر قلب و جان او استيال پيدا كند و همهكه اين معر به نحوي، برخوردار باشد

ارزش ببيند و آخرت را عظيم و با  جا كه دنيا را حقير و بي وجود او را فرا گيرد تا آن
توانست با قدرت ، ارزش؛ عثمان نيز چنين بود؛ او كه از ثروتمندترين صحابه بود

او ، ان تبديل شودهاي خود فائق آيد و به بزرگترين زاهد بر اميال و خواهش، ايمان
توان  اي واال براي ثروتمندان سازد و به آنان اثبات كند كه مي توانست خود را نمونه

ها و  هاي فراوان و لذّت هم ثروتمند بود و هم زاهد و در كنار اموال و ثروت
  1.نظر نمود ها صرف زاهدمنش بود و از آن، هاي متنوع خوشي

  شكر و سپاس پروردگار: شانزدهم

توانست با دست و زبان و قلب خويش پروردگار را سپاس  جا كه مي تا آنعثمان 
اند كه به تعقيب قومي طغيانگر رهسپار  از او روايت كرده. گفت و او را شاكر بود مي
او هم به شكرانه ، اند ديد كه آنان پيشتر گريخته، چون به محل اقامت آنان رسيد، شد
  2.اي را آزاد نمود برده، استكه سبب ذلت و خواري مسلماني نشده  اين

                                           
  . ۱۲۷، الزهد -١
  . ۱۲۷، الزهد -٢
  . ۱۲۹، مهان -٣
  ). ۱۸/۴۹و ۱۷(يخ اإلسالمی التار -١
  ). ۵/۴۸۱(علو اهلمة  -٢
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  وجو از احوال و اوضاع مردم پرس: هفدهم

هميشه جوياي احوال مردم ، النورين مردي بود مهربان و رئوف كه در مقام خالفت ذي
نمودند  كه نزد ايشان حضور نداشتند سؤال مي در مورد آناني، شد و مشكالت آنان مي

امام احمد از موسي بن طلحه . دورزيدن و به حضار و همراهان خويش محبت مي
ديدم عثمان بر منبر نشسته و از مردم احوال ، كند كه روزي به مسجد رفتم روايت مي

  1.كند و وضعيت معيشتشان را سؤال مي
دو لباس زرد بر تن ، عثمان، كند كه روز جمعه همچنين ابن سعد از او روايت مي

سپس ايشان به ، ذان گفتمؤذن ا، چون بر منبر نشست، كرده و عازم مسجد شد
  2.وجو از احوال مردم و مسافران و بيماران آنان پرداخت پرس

ورزيد و به همين خاطر با آنان و بويژه نيازمندان  عثمان به امور مردم اهتمام مي
گرفتند  المال درنظر مي براي آنان سهمي از بيت، او از بدو تولد نوزادان. ارتباط داشت

  1.شد خت ميو به والدين آنان پردا
من دوران خالفت عثمان را : كند عروه بن زبير در اين خصوص چنين روايت مي

صاحب سهمي بودند كه به آنان ، المال ي مسلمانان از بيت در آن زمان همه، درك كردم
  2.شد داده مي

  تعيين حدود و اختيارات كارگزاران : هيجدهم

به ، يك كار بين كارگزاران آن تعيين حدود و اختيارات عبارت است از تقسيم وظايف
كه هر يك وظيفه خود را بدانند و بدون هيچ نوع قصور و يا خارج شدن از  نحوي

سنتي است بشري و الهي كه رسول ، اين كار. دهند انجامرا  آن، چارچوب وظيفه خود
در دوران . كردند را در دولت خود رعايت مي و خلفاي بعد از او نيز آن صخدا

امور ، وظايف و كارهاي مهمي چون قضا، نيز براساس اين اصلخالفت عثمان 

                                           
  ). ۸۱۲حديث (فضائل الصحابة  -١
  ). ۳/۵۹(طبقات ابن سعد  -٢
  ). ۱/۳۹۶(حتقيق مواقف الصحابه من الفتنة  -١
  ). ۳/۱۰۲۳(ابن شيبة ، املصنف فی احلديث -٢
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بيانگر رهبريت ، لشكر و امارت واليات ميان مسلمانان تقسيم شد كه خود، المال بيت
عالمانه عثمان در دوران خالفت خويش است؛ بدون شك اين تقسيم وظايف و 

  1.ها بود نهمشاغل از مهمترين عوامل موفقيت دولت خلفاي راشدين در تمامي زمي

  به كار گرفتن افراد اليق و شايسته: نوزدهم

به كار گماشتن آنان در مشاغل و كارهايي كه توان ، احترام گذاشتن به شايستگان امت
ضايع نكردن حق و حقوق آنان و استفاده بهينه از استعدادها و ، ها را دارند آن انجام

نانِ نخستين با مدنظر قراردادن از جمله عواملي هستند كه مسلما، هاي آنان توانايي
  2.ها به آن مجد و عظمت خود دست يافتند آن

از ، آوري قرآن آن زمان تبلور يافت كه در تدوين و جمع، اين صفت در عثمان
  . هاي زيد بن ثابت و شوراي تدوين قرآن به نحو احسن سود جست توانايي

ها بايد بعنوان  مه اينكه ه، ها برخي از صفاتي بود كه در عثمان مشاهده شد اين
و بايد كساني كه ، مالكي براي تبعيت رهبران مسلمانان و مردم عوام قرار داده شوند

  . ها را مد نظر قرار دهند خواهند از پيامبر و از خلفاي راشدين پيروي نمايند آن مي
رهبران و كارگزاران امت بايد در شناخت صفات و ويژگيهاي خلفاي راشدين و 

زيرا تنها ، ها تالش نمايند و به اين خصايل نيكو و واالي آنان دست يابند آن تبعيت از
به سوي ، هايي استوار توان امت را با گام با تبعيت از راه و روش آنان است كه مي

  . اهداف او پيش برد
بايست رهبراني را  بايد اين اصل را باور كرد كه براي حاكم نمودن شريعت مي

هاي آنان در گفتار و  ن در تمام وجودشان ريشه دوانيده و ميوهتربيت كرد كه ايما
ي احوال و اوضاع ترس از خدا را معيار كار خويش  كردارشان تبلور يافته و در همه

توان اميدوار بود كه چنين رهبراني در راه حاكميت شريعت  گاه مي آن، قرار دهند
هاي  ردن استعدادها و تواناييخداوند گام بردارند و تمام تالش خود را صرف بارور ك

  . افراد امت و هدايت آنان نمايند

                                           
  . ۱۱۷، الکفاءة اإلدارية -١
  . ۱۵۷، مهان -٢
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اسالم را اصل قرار داد ، هم در روح و هم در كالبد خويش، حكومت اين مردان
حكومتي كه هم و غم خويش را مصروف دين و مردم ، و در راه آن حركت كردند

  . راه بردارد نمايد مشكالت و موانع پيش روي امت را از سر كند و تالش مي مي
  



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  سومفصل 

  سسياستهاي مالي و قضائي عثمان بن عّفان

  

 :اين فصل در برگيرنده دو گفتار زير مي باشد
  سسياستهاي مالي عثمان: گفتار اول
و مهمترين اجتهادات و  سسياستهاي قضايي عثمان: گفتار دوم
  فتاواي او



 



 
  گفتار اول

  سياستهاي مالي

هاي مالي عمر  در سياست، النورين به مقام خالفت انتخاب شد كه ذي هنگامي
به مسلمانان اين اجازه را داد كه ، اما برخالف عمر، گونه تغييري ايجاد ننمود هيچ

  . هاي وسيع مبادرت ورزند يت زمينساختن عمارت و مالك، بتوانند به اندوختن ثروت
اندوزي مسلمانان  هاي عمر كه از ثروت گيري از سخت، در دوران خالفت ايشان

مسلمانان در رفاه بيشتري نسبت به دوران خالفت كاسته شد و ، كردند ممانعت مي
  1.بردند به سر مي، عمر

  ساصول سياست مالي عثمان: نخست

راه و ، كارگزاران مساله خراج و عامه مردم نوشت ،هايي كه به واليان عثمان در نامه
را اعالم نمود كه ما در مباحث مربوطه به  روش حكومت خويش وسياستهاي كلّي آن

ها بر مبادي و اصول زير بنيان  اين سياست، ها پرداختيم؛ به طور كلّي طور مفصل به آن
  : گذاشته شده بود

  ي و اقتصاديهاي كلّي شريعت در امور مال اجراي سياست* 
  متضرّر نشدن ماليات دهندگان* 
  گرفتن ماليات از صاحبان مال و ثروت* 
  المال پرداخت حق و سهم مردم از بيت* 
گرفتن جزيه از اهل ذمه و اجتناب از ظلم و ستم نسبت به آنان و ضايع شدن * 

  حقوقشان 
  دار و وفادار بودن كارگزاران دولت امانت* 
امكان بروز ، راف در جامعه كه به دليل رفاه و ثروتپيشگيري از هر نوع انح* 

  2.آن وجود دارد

                                           
  .۲۱۷، سعاد ابراهيم صاحل، سالمیمبادیء اإلقتصاد اإل ١
  . ۶۱، السياسة املالية لعثمان، قطب ابراهيم -٢
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  :پردازيم به هر يك از اين اصول و مبادي مي، حال به طور مفصل

  اجراي سياستهاي كّلي شريعت در زمينه امور مالي و اقتصادي  -1
تمام تالش خود را صرف اجراي ، بدون شك عثمان بن عفّان در اين حيطه

زيرا مردم به اين ، نمود شريعت در زمينه امور مالي و اقتصادي مي هاي كلي سياست
، سنت و شيوه ابوبكر و عمر رفتار نمايد، شرط به او بيعت دادند كه او براساس قرآن

به ايجاد ، در چارچوب دين، عمر، اگر ابوبكر بر اساس قرآن و سنت عمل نمود
منابع درآمد و موارد هزينه تدوين اصول و موازين و افزايش ، تغييرات و تحوالت

توانست  در مسايلي كه مي، اقدام كرد؛ عثمان نيز راه و روش آنان را در پيش گرفت
قوانين شريعت را در مسايل مالي و ، زد به اين كار دست مي، خود اجتهاد نمايد
المال و تقسيم آن ميان افراد  ي پرداخت زكات به بيت بر نحوه، نمود اقتصادي پياده مي

المال  در اين دولت اهل ذمه با پرداخت جزيه خويش به بيت، كرد حق نظارت ميمست
مند  گرفتند و آنان را از امكانات و خدمات دولت بهره در كنف حمايت خليفه قرار مي

  . كرد مي
يك پنجم غنايم خود را ، مجاهدان، همانند دولت خلفاي پيشين، در دولت عثمان

مسافران ، مساكين و فقراء، ها را ميان ايتام دولت نيز آنكردند و  المال ارسال مي به بيت
  : چنين فرموده است، در اين خصوص، كه قرآن نمود كما اين تقسيم مي... و

m�A� �B� �C� �D� �E� �F� �G� �H� �I� �J� �K� �L� �M��

N� �O� �P� �Q� � �R� �S� �T� �U� �V� �W� �X� �Y� �Z� �[� �\��

^]��_��`��a��b��c��d��l ٤١: األنفال   
يك پنجم آن ، آوريد بدانيد كه همه غنائمي را كه فراچنگ مي) !اناي مسلمان((

و يتيمان و مستمندان و واماندگان در ) پيغمبر(متعلّق به خدا و پيغمبر و خويشاوندان 
اي اختصاص دارد كه پيغمبر در زمان  سهم خدا و رسول به مصالح عامه. (راه است

بقيه يك پنجم . نمايد از او معين مي دارد يا پيشواي مؤمنان بعد حيات خود مقرّر مي
چهار پنجم باقيمانده نيز ميان رزمندگان حاضر در . شود هم صرف افراد مذكور مي

اگر به خدا و بدانچه بر بنده ) بايد به اين دستور عمل شود. گردد صحنه تقسيم مي
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ل روز هفدهم ماه رمضان سا، يعني در جنگ بدر، كفر از ايمان(خود در روز جدائي 
روياروي ) مؤمنان و كافران(روزي كه دو گروه . نازل كرديم ايمان داريد) دوم هجري

در پرتو مدد ، بر جمع كثير كافران، و گروه اندك مؤمنان، و با هم جنگيدند(شدند 
  ). و خدا بر هر چيزي توانا است) الهي پيروز شدند

ها با  نگاتنگ آنارتباط ت، ها امتياز دولت خلفاي راشدين نسبت به ديگر حكومت
هاي  سياست، دولت خلفاي راشدين، شريعت و پايبندي به تعليم و دستورات آن بود

نمود و آن عبارت بود از نشر  مالي و اقتصادي خود را براساس يك چيز اجرا مي
  . شريعت و به اهتزاز درآوردن پرچم اسالم در سرتاسر دنيا و حفظ خير و مصالح امت

ف و تبذير مخالفت كرده و انزجار خود را از آنان اعالم اسالم با هر نوع اسرا
المال  نموده است و امت را از برگزيدن افراد نادان و نابخرد به عنوان متواليان بيت

پذير را  دارد؛ در واقع اين سياست از يك طرف قشر مستضعف و آسيب برحذر مي
ههاي حرام دور نگه المال را از را دهد و ديگر درآمدهاي بيت تحت پوشش قرار مي

هيچ خير و بركتي را در مال حرام قرار  �زيرا خداوند، كند را حفظ مي دارد و آن مي
  .نداده است

  متضرّر نشدن ماليات دهندگان -2
اعالم داشته است كه ، عثمان بن عّفان در نامه خود به واليان و كارگزاران امر ماليات

تحت ، قبت و رعايت احوال مردم استوظيفه نخست آنان را كه مرا، نبايد اين امر
يكي از وظايف دولت نسبت به مردم ، آوري خراج و ماليات زيرا جمع، تأثير قرار دهد

  1.است و نبايد بر ديگر وظايف حكومت مقدم شود
به استنباط وظايف و واجبات ، فقها با شناخت اين بينش نبوي و راشدي

  : اند كه عبارتند حكومت در قبال مردم پرداخته
ده ، حكومت را در قبال رعيت خويش: گويد ماوردي در اين رابطه چنين مي

  : وظيفه است

                                           
  . ۶۲، السياسة املالية لعثمان -١
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اصول آن و چيزي كه اجماع سلَف صالح بر آن ، حفظ و صيانت از دين: نخست
  . صورت گرفته

حلّ و فصل اختالفات و مشاجرات ميان مردم براساس عدل و انصاف تا : دوم
  . شودستمكاري نتواند بر مظلومي چيره 

تا مردم بتواند به كسب ، ها و حفظ امنيت روستاها و راه، حفاظت از شهرها: سوم
  . معاش حالل و مسافرت در اقصي نقاط بالد اسالمي بپردازند

اجراي حدود و احكام شريعت اسالم تا از ارتكاب محرّمات و حيف و : چهارم
  . المال ممانعت به عمل آيد ميل شدن بيت

زها و دفاع از امت در برابر خطر حمله دشمنان و حفظ جان حفاظت از مر: پنجم
  . و مال و ناموس آنان

هم بعد از مرحله دعوت تا كسي يا مسلمان شود  جهاد با دشمنان اسالم آن: ششم
و يا به عنوان ذمي تحت حكومت اسالمي درآيد و تا دين اسالم بر ديگر اديان و 

  . مكاتب غالب آيد
ماليات و صدقات و زكات بدون ايجاد رعب و آوري خراج و  جمع: هفتم

  . وحشت در ميان مردم و تحت فشار قرار دادن آنان
بدون اعمال هيچ نوع اسراف و يا ، المال پرداخت بهنگام سهم مردم از بيت: هشتم

  . المال و هزينه آن اي نسبت به بيت مضايقه
هد تا كارها با هاي مهم به افراد شايسته و متع سپردنِ كارها و مسئوليت: نهم
  . گيرند و ثروت امت نيز در راه درست صرف گردد انجامموفقيت 

حاكم بايد به طور مستقيم به نظارت بر امور دين و مملكت بپردازد واز : دهم
  1.ها به ديگران بپرهيزد ها و تفويض آن غفلت ورزيدن نسبت به آن

  : نهاده شده است بايد دانست كه وظايف حاكم بر دو چيز بنيان، به طور خالصه
حال . 1نخست صيانت از دين و دوم حفظ مصالح و منافع دنيوي مردم و مملكت

اگر دانشمندي چون ماوردي به تعيين اختيارات و وظايف حاكم و حكومت پرداخته 

                                           
  . ۱۷و ۱۶، األحکام السلطانية و الواليات الدينية -١
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صاحبِ علم فراوان و بينش وسيعي نسبت ، در واقع هرچند او و يا ديگر علما، است
ين آراء و عقايد را براساس شرايط خاص زمان خويش باز هم ا، به اين قضايا باشند

ي وظايف و حقوق حكومت  ي همه توانند فراگير و دربرگيرنده اند و نمي مطرح نموده
  2.و امت نسبت به هم باشند
وظايف حكومت بايد براساس دو ركن صيانت از دين و ، همانطور كه بيان شد

هاي  بايست شوراها و انجمن و ميحفظ مصالح و منافع دنيوي مردم و مملكت باشد 
  3.ها با نيازها و شرايط زمان خود بپردازند علما و فرزانگان امت به تطبيق آن

قابل تغيير و مطابقت با ، اند اين وظايف و حقوقي را كه علما و فقها بيان داشته
گونه منافاتي با قرآن و احكام  تحوالت و شرايط زمان است و اين تغييرات هيچ

  4.ندارندشريعت 

  گرفتن ماليات از صاحبان مال و ثروت -3
حال ، باشند المال مي از طرف دولت مأمور استيفاي حقوق بيت، كارگزاران امر ماليات

به وظيفه ، آوري كنند ماليات مردم را جمع، براساس حقّ، اگر آنان در اين كار خويش
بر مردم فشار آورند و  ،اما اگر در جريان اين كار. اند خود به نحو مطلوب عمل كرده

در آن صورت در حق آنان ستم روا داشته و آنان را متحمل ، بر آنان سخت گيرند
دادند كه در  به كارگزاران خويش دستور مي صاند؛ رسول خدا ضرر و زيان نموده

آوري ماليات راه مبالغه و افراط را در پيش نگيرند و از گرفتن ماليات در بهترين  جمع
  5.پوشي نمايند ورزان چشممحصوالت كشا

  
  

                                                                                                         
  . ۱۹۱، مقدکة ابن خلدون -١
  . ۶۶، حممد املَرداوی، اخلالفة بينالتنظير و التطبيق -٢
  . ۶۷، مهان -٣
  . ۶۳، السياسة املالية لعثمان بن عفّان -٤
  . ۶۴، السياسة املالية لعثمان بن عفّان -٥
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  پرداخت حق و سهم مردم از ماليات -4
گيرد كه با  مي انجامالمال به مردم يا به صورت مستقيم  هاي حكومت از بيت پرداخت

ها  پرداخت زكات به افراد مستحق يا ديگر قوانين مربوط به پرداخت مزايا و پاداش
ائه خدمات عمومي دولت به كه در ار، گيرد و يا به صورت غيرمستقيم صورت مي

  . يابد مردم تبلور مي
به عنوان ، جانب حق و عدالت رعايت شود، ها بايد در پرداخت، در هر دو روش

ها تبعيضي  هاي مستقيم نبايد از چارچوب قوانين خارج شده و در آن مثال در پرداخت
ين اي را بدون هيچ دليل خاصي از ا كه عده به نحوي، نسبت به مردم قائل شد

ها بايد بهنگام و در موعد مقرّر  از طرفي ديگر اين پرداخت، ها محروم نمود پرداخت
اين قبيل مشكالت ممكن است يا به دليل عملكرد ضعيف . خود صورت گيرد

ربط بروز نمايد و يا وجود موانعي بر سر راه ارتباط مداوم ميان مردم  دستگاههاي ذي
هاي  كه در مورد پرداخت، مشكالتي شودباعث ايجاد چنين ، با مسئوالن مربوطه

غيرمستقيم نيز بايد اين نكته را در نظر داشت كه خدمات عمومي دولت نبايد در 
بايست متعلق  بلكه منافع اين خدمات مي، راستاي منافع فرد يا افرادخاصي ارائه شوند

  1.به همه مردم باشد

به آنان و ضايع شدن حق گرفتن جزيه از اهل ذمه و اجتناب از ظلم و ستم نسبت  -5
  و حقوقشان 

، اند هيچ مسئولي حق ندارد نسبت به اهل كتابي كه جزيه خود را پرداخت نموده
كه جزيه  زيرا آنان در حكومت اسالمي سكني گزيده و تا زماني، ستمي روا دارد

به  صرسول خدا. باشند از حمايت دولت برخوردار مي، خويش را پرداخت كنند
جانب حق و عدالت را در ، فرمودند كه نسبت به اهل ذمه سفارش ميكارگزاران خود 
آوري جزيه نمود به  ايشان هنگاميكه عبداهللا بن ارقم را مسئول جمع، نظر داشته باشند

  : او چنين سفارش كردند

                                           
  . ۶۶، مهان -١
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أال من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته أو انتقصه أو أخذ منه شيئًا بغري طيب نفسه فأنا «
  .»قيامةحجيجه يوم ال

اگر در حقّ اهل ذمه ستمي نمايي يا بيش از توان و استطاعت آنان از ايشان «
جزيه بگيري و يا چيزي را به زور و برخالف ميل و رضايت صاحب آن از ايشان 

بدان كه من در روز قيامت از ستم تو به نزد پروردگار شكايت خواهم ، تصاحب كني
  1.»برد

ي خود به خليفه بعد از  كه عمر در وصيتنامهبا استناد به اين سفارشات بود 
، كنم كه در حق اهل ذمه به خليفه بعد از خود سفارش مي: خويش چنين گفته است

آنان ، در هنگام كارزار با دشمنان، خيرخواه و به عهد و پيمان خود با آنان پايبند باشد
ر آنان فشار را سپر خود در مقابل دشمنان نسازد و بيش از توان و استطاعاتشان ب

  2.نياورد
اي  اهل ذمه را مورد اذيت و فشار قرار دهند و جزيه، هرگاه كارگزاران جزيه

وراي توان آنان بر ايشان وضع نمايد يا از پيرمردي مسن كه در فقر گرفتار آمده و 
، جزيه اخذ كنند و يا از اهل ذمه كه مسلمان شده است، توان كار كردن را ندارد

اند و اين  در اين صورت اين كارگزاران مرتكب ظلم و ستم شده ،اي بگيرند جزيه
كارگزاران خود را ، صهاي رسول خدا با استناد به آموزه، همان چيزي است كه عثمان

  3.نمود ها منع مي از آن
عالوه ، باشند هاي خراج مشغول كشت و زرع مي همچنين اهل ذمه كه بر زمين

ها و باغها  زيرا اين زمين، را پرداخت نمايند ها بايست خراج آن زمين  مي، بر جزيه
اما بايد در نظر داشت كه كارگزاران ، باشند بمثابه غنايم فتوحات حكومت اسالمي مي

جانب حق را مراعات نمايند و اين كار در ، امور خراج بايد در تعيين ميزان خراج
ند و براساس صورتي ممكن است كه كارگزاران چند معيار مهم را در نظر داشته باش

  : اين معيارها عبارتند از. ميزان و مبلغ خراج را مشخص كنند، ها آن

                                           
  . ۲۶۱، املنتخب من السنة -١
  . ۶۷، السياسة املالية لعثمان بن عفّان -٢
  . ۶۷، السياسة املالية لعثمان بن عفّان -٣



    سعفانبن  انمثع
  

 

192

در نظر داشتن كيفيت و مرغوبيت خاك و زمين كه طبيعتاً در كيفيت و ميزان * 
  . محصوالت تأثيرگذار است

اعم از حبوبات و ، زيرا برخي از محصوالت، درنظر داشتن نوع محصول* 
حال آنكه برخي ديگر از ، رسند يمت خوبي به فروش ميدر بازار به ق، جات ميوه

  . از قيمت چنداني برخوردار نيستند، محصوالت
زيرا طبيعتاً خراج زميني كه ، در نظر گرفتن نحوه آبياري زمين و محصوالت* 

شود با خراج زميني كه از طريق چاه و پمپ به آن  تنها با آب باران و نهرها آبياري مي
  . تفاوت دارد، دشو آب رسانيده مي

تنها اين نكته را در نظر داشت كه بايد حداكثر ، نبايد در وضع مبلغ خراج* 
بلكه بايد مقداري از ميزان خراج را ، گذار گرفت ميزان خراج را وضع و آن را از خراج

ها از آن  سالي گذار بخشيد تا در روز مبادا و هنگام وقوع مصايب و خشك به خراج
  1.استفاده كند

اين اصل را نبايد از ياد برد كه هرگاه مسلمانان و ، كنار تمام اين مطالبدر 
پيمان و قراردادي را منعقد نمودند بايد به عهد و پيمان خود ، حكومت آنان با اهل ذمه

مفاد و شروط تعيين ميزان جزيه و خراج است كه ، ها از جمله اين پيمان، وفادار بمانند
عهد و پيماني ، زيرا در اسالم است كه هرگاه مسلمانان، دحكومت بايد بدان پايبند باش

  2.بايد بدان وفادار بمانند و از خيانت در آن اجتناب ورزند، بستند

  جلوگيري از هر نوع ظلم و ستمي به ايتام -6
  : باشند ايتام مستمند و فقير از مستحقين دريافت زكات مي، در قرآن كريم

m�p� �� �� �� �q� �r� �s� �t� �u� �v� �w� �x� �y��z��

{��|��}��~�����¢¡��£��¤��¦¥��§��¨���©��ª��������l   
   ٦٠: التوبة

                                           
  . ۶۷، السياسة املالية لعثمان بن عفّان -١
  . ۶۷، ة املالية لعثمان بن عفّانالسياس -٢
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كساني كه جلب ، گردآورندگان آن، بيچارگان، زكات مخصوص مستمندان(
براي پذيرش اسالم و سودگرفتن از خدمت و ياريشان به اسالم چشم (محبتشان 

ر راه د) صرف( ، بدهكاران) پرداخت بدهي( ، بندگان) آزادي( ، شود مي) داشته
و مسافران درمانده و دورافتاده از مال و منال (و واماندگان در راه ، خدا) تقويت آئين(

كه جهت مصلحت بندگان (اين يك فريضه مهم الهي است . باشد مي) و خانه و كاشانه
) در وضع قوانين(و حكيم ) به مصالح آفريدگان(و خدا دانا ) خدا مقرّر شده است

  ). است

  : اي است آنان را از خمس غنايم سهم و بهره، دستور قرآنهمچنين براساس 

m�A� �� �� �� �B� �C� �D� �E� �F� �G� �H� �I� �J� �K� �L� �M��

N� �O� �P� �Q� � �R� �S� �T� �U� �V� �W� �X� �Y� �Z� �[� �\��

^]��_��`��a��b��c��d��������l ٤١: األنفال   
يك پنجم آن ، آوريد بدانيد كه همه غنائمي را كه فراچنگ مي) !اي مسلمانان((
و يتيمان و مستمندان و واماندگان در ) پيغمبر(ه خدا و پيغمبر و خويشاوندان متعلّق ب

اي اختصاص دارد كه پيغمبر در زمان  سهم خدا و رسول به مصالح عامه. (راه است
بقيه يك پنجم . نمايد دارد يا پيشواي مؤمنان بعد از او معين مي حيات خود مقرّر مي

پنجم باقيمانده نيز ميان رزمندگان حاضر در  چهار. شود هم صرف افراد مذكور مي
اگر به خدا و بدانچه بر بنده ) بايد به اين دستور عمل شود. گردد صحنه تقسيم مي

روز هفدهم ماه رمضان سال ، يعني در جنگ بدر، كفر از ايمان(خود در روز جدائي 
روياروي ) مؤمنان و كافران(روزي كه دو گروه . نازل كرديم ايمان داريد) دوم هجري

در پرتو مدد ، بر جمع كثير كافران، و گروه اندك مؤمنان، و با هم جنگيدند(شدند 
  ). و خدا بر هر چيزي توانا است) الهي پيروز شدند

اند كه به آن همه كودكان و به ويژه  مؤظف، المال مسئوالن بيت، از طرفي ديگر
، باشند تامي كه ثروتمند ميدر مورد اي. مبلغي را پرداخت نمايند، سرپرست كودكان بي

بايست در  اما قيم آنان مي، بايد در نظر داشت كه زكات اموال آنان بايد پرداخت شود
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كامالً جانب حق و عدالت را رعايت كند تا از هر نوع ظلم و ، تعيين ميزان زكات
  1.ستمي در حق مال و ثروت آن ايتام پرهيز شود

  ان دولتدار و وفادار بودنِ كارگزار امانت -7
  : فرمايد خداوند در قرآن مي

m�¨��������©���ª��«��¬��®��¯��°��±��²��³��´��µ��¶��¸��º¹��»���
¼��½��¾��À¿��Á���Â��Ã������Ä��Å��Æ��������l ٥٨: النساء   

اعم از آنچه خدا (دهد كه امانتها را  دستور مي) مؤمنان(بيگمان خداوند به شما (
ها را به دست شما سپرده و  مردم آن و چه چيزهائي كه، شما را در آن امين شمرده

و هنگامي كه در ميان مردم ، به صاحبان امانت برسانيد) اند ها امين دانسته شما را در آن
اين اندرز خدا است و آن را آويزه .  (به داوري نشستيد اين كه دادگرانه داوري كنيد

و شما را (دهد  ميخداوند شما را به بهترين اندرز پند ) گوش خود سازيد و بدانيد كه
) ي كردارتان(بينا ) سخنان و(بيگمان خداوند دائماً شنواي ). خواند نيكيها مي انجامبه 

و چه ، دارد دارد يا نمي داند چه كسي در امانت خيانت روا مي و مي(باشد  بوده و مي
  . ))كند كند يا نمي كسي دادگري مي

  : فرمايد نيز در جاي ديگري از قرآن مي

m�n��o��p��q��r��s��������l ٨: املؤمنون   
  ). دو كسانيند كه در امانتداري خويش امين و در عهد خود بر سر پيمانن(

هميشه  صبا استناد به آيات قرآن و احاديث رسول خدا، عثمان بن عفّان
زيرا اين خصوصيت الزمه ، فرمود دار بودن توصيه مي كارگزاران امر خراج را به امانت

باشد و اگر اين خصوصيت از ميان كارگزاران رخت  مال ميال فعاليت در امور بيت
دار  ي مردم و دولت را خدشه شاهد اجحاف در حقِّ مردم شده و رابطه، آنگاه، بربندد

  . نمايد مي

                                           
  . ۶۸، السياسة املالية لعثمان بن عفّان -١
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ي  كارگزاران خويش را به وفادار و متعهد بودن نسبت به همه، عثمان همچنين
ظلم ننمودن نسبت به ، از مردمالمال  چون گرفتن همه حق و حقوق بيت، ها مسئوليت

رفتار نيك و همراه با رأفت ، مردم با اجتناب از باال بردن ناعادالنه نرخ خراج و ماليات
مانند ، ي شروط صلح في ما بين آنان و دولت نسبت به اهل ذمه و اجراي همه

بدون هر نوع احجاف و يا ايجاد تغييرات يك طرفه و ، پرداخت جزيه و خراج
  1.كرد امر مي، در اين شروط ناعادالنه

  تأثيرات ثروت و رفاه بر جامعه -8
عثمان بن عّفان هرگز امت را به حال خود رها ننمود و هميشه آنان را از گرفتار شدن 

او به مردم اعالم نمود كه اگر غرق . داشت هاي دنيا برحذر مي ها و نعمت در دام لذّت
كنند و از آنان صاحب فرزند شوند و از با زنان ممالك ديگر ازدواج ، در ثروت شوند

آميز  دچار افكار و اعمال بدعت، ها نسبت به قرآن تبعيت نمايند فهم و درك غيرعرب
  2.خواهند شد

او تأثير ثروت و رفاه در منحرف كردن صاحب آن و سرگرم كردن آنان به فساد 
  3.رنددانست و بيم آن داشت كه آنان فريب دنيا را خو ها را مي و كسب لذّت

  : و مصداق اين آيه شوند

m�Á��Â��Ã��Ä��Å��Æ��Ç��È��É����Ê��Ë��Ì��Í��Î��������Ïl����   
   ١٦: اإلسراء

افراد دارا و خوشگذران و ، هرگاه بخواهيم شهر و دياري را نابود گردانيم(
و آنان در آن شهر و ديار به فسق و فجور ، گردانيم مي  جا را سردار و چيره شهوتران آن

بر ) وقوع عذاب(پس فرمان ، )خيزند و به مخالفت با دستورات الهي برمي( پردازند مي
و (كوبيم  گردد و آن گاه آن مكان را سخت درهم مي جا واجب و قطعي مي آن

  )). گردانيم ساكنانش را هالك مي

                                           
  . ۶۹، مهان -١
  ). ۵/۲۴۵(تاريخ الطربی  -٢
  . ۷۰، السياسة املالية لعثمان بن عفّان -٣



    سعفانبن  انمثع
  

 

196

  سبا سياستهاي مالي عمر ستطابق سياستهاي مالي عثمان -9
كم و بيش همان ، ت اعالم نمودها را به ام آن سهاي مالي كه عثمان سياست
اعالم ، بود؛ عمر هنگامي كه به مقام خالفت رسيد سهاي مالي عمر بن خّطاب سياست

را تنها در راه حق  المال را به حق و عادالنه از مردم خواهد گرفت و آن نمود كه او بيت
  1.و بر ضد باطل صرف كند

ا بايد در يك چيز جستجو هاي مالي اين دو مرد بزرگ ر در واقع شباهت سياست
دو از چشمه گواراي اسالم و فهم صحيح اصول و قواعد آن  كرد و آن سيراب شدن آن

  2.است

  در مورد اصول و قواعد زكات سديدگاه عثمان: دوم

ماه پرداخت زكات فرا رسيده «: خطاب به مردم چنين گفت، در مورد زكات، عثمان
زپس دهد تا زكات اموال خويش را را با آن، هركس به ديگري بدهي دارد، است

مگر ، شود زكات از او ستانده نمي، هر كس را استطاعت مالي نيست. پرداخت نمايد
در ، اي پرداخت كند و هر كس بخواهد داوطلبانه از مال خويش صدقه، كه خود او آن
تا سال بعد و فرا رسيدن همان ماه كه ، زكات اموال خويش را داده است، هاي قبل ماه
ابراهيم بن سعد اين . »شود زكاتي از او دريافت نمي، اتش را در آن پرداخت نمودهزك

  3.دانست ماه را ماه رمضان مي
ماه ، دارد كه ماه مورد نظر عثمان بيان مي، األموال، اما ابوعبيد در كتاب خود

نسبت به زكات را بيان كرده ، اركان ديدگاه خويش، به اين ترتيب عثمان. 4محرّم بود
  : ت كه عبارتند ازاس

جز زكات محصوالت ، تعيين مبدا ساليانه بعنوان شرط در پرداخت زكات: الف
عثمان در خطبه . سپري شدن يك سال كامل از زمان پرداخت آن است، كشاورزي

                                           
  . ۲۳، قطب ابراهيم حممد، السياسة املالية لعمر بن اخلطّاب -١
  . ۷۶، السياسة املالية لعثمان بن عفّان -٢
 . ۵۳۴، ابوعبيد، األموال -٣
 . ۵۳۵، مهان -٤
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هر كس زكات اموال خويش « : بر همين نكته تأكيد نموده و چنين گفته است، خويش
يدن همان ماهي كه زكاتش را در آن پرداخت تا سال بعد و فرا رس، را داده است

  . »شود از او زكاتي دريافت نمي، نموده
مبناي سال مالي در حكومت خويش را سال هجري و ، براساس گفته ابوعبيد: ب

اين نكته مبين آن است كه مسلمانان بايد بعد از سپري شدن يك ، قرار داد، ماه محرم
در ماه اول ، به حد نصاب رسيده است زكات اموال خويش را كه، سال كامل هجري

  . سال هجري پرداخت نمايند
ميزان ، هاي خود خواند تا با پرداخت ديون و بدهي مردم را فرا مي، عثمان: ج

در . درست مال خود را حساب كنند تا ببيند به حد نصاب زكات رسيده است يا خير
به پيمان ، اخت ديون خويشكند كه با پرد مردم را تشويق مي، واقع عثمان با اين كار

كار حساب و كتاب ثروت و مايملك ، خود با طلبكاران وفادار باشند و در عين حال
ها و حساب و كتاب  او به سهولت صورت گيرد و از هر نوع ابهام در بدهي

  . هاي مردم اجتناب شود دارايي
ي نمايد كه هركس را استطاعت مال همچنين عثمان در خطبه خود اعالم مي: د

اي را  صدقه، داوطلبانه، كه خود او معاف است مگر آن، نيست از پرداخت زكات
و نه از روي ، داوطلبانه انجاممسلمانان را به ، در واقع عثمان با اين اقدام. پرداخت كند
كه اموالشان  ديد كه در ميان مسلمانان هستند آنان او مي. كند دعوت مي، اجبار كارها

صدقات خود را به ، داوطلبانه، مل زكات گردد اما آنان خودچندان زياد نيست كه شا
پذيرفت و در همان  او نيز اين صدقات را از آنان مي، دهند المال تحويل مي بيت
ممكن است عثمان با گفتن اين ، از طرف ديگر. 1نمود صرف مي، هاي هزينه زكات راه

تي اخذ نشود تا آن هر كس زكات مال خويش را پرداخت نموده از او زكا«: مطلب كه
قصد داشته اين نكته مهم را » المال تحويل دهد را به بيت آن، داوطلبانه، زمان كه خود

كه خود او  تا آن زماني، به مسلمانان بفهماند كه هر كس را طال و جواهرات است
 بايد اين را. شود از او زكاتي گرفته نمي، المال نپردازد ها را به بيت زكات آن، داوطلبانه

                                           
 . ۷۷ – ۷۶ص ، السياسة املالية لعثمان بن عفّان -١
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به هر شكل ممكن از ، در نظر داشت كه زكات محصوالت كشاورزي و چهارپايان
صاحبان مال التجاره و طال و جواهرات را كه ، شد اما عثمان ها اخذ مي صاحبان آن

ها را تعيين و پرداخت  زكات آن، داوطلبانه، مخير نمود كه خود، باشند ثروتي پنهان مي
زكاتشان ، ها كرد كه مالك آن بيل اموال را قبول مينمايند و او تنها زماني زكات اين ق

  1.آوردند نزد او مي، را داوطلبانه
چون كارگزاران خود را براي گرفتن زكات چهارپايان  صكه رسول خدا كما اين

ها را از صاحبانشان بگيرند و  فرمود به هر طريق ممكن زكات آن به آنان مي، فرستاد مي
از آن حضرت نيز روش ايشان در اخذ زكات محصوالت  ديگر امامان و پيشوايانِ بعد

كه ابوبكر با آنان كه از پرداخت  به نحوي، كشاورزي و چهارپايان را دنبال نمودند
اما هيچ كس از رسول ، به نبرد پرداخت، كردند زكات چهارپايان خود امتناع مي

 و هاي پنهان چون طال روايت ننموده است كه ايشان از صاحبان ثروت صخدا
ها بسان  در واقع اين نوع ثروت، ها را دريافت كرده به زور زكات آن، جواهرات

ها را  هم دين آن، داري هايي هستند در دست صاحبان آن كه بايد با رعايت امانت امانت
چهارپايان بمانند احكام و ، ها اما برخالف آن، ها را پرداخت كنند و هم زكات خود آن

كه احكام و  كما اين، ها پايبند باشد صاحبان آنان است كه بداندستوراتي هستند كه بر 
، باشد دستورات شرها تنها بر امور آشكاري كه ميان مردم ملموس و قابل رؤيت مي

هم براساس امور ، هرچند حساب و كتاب ميان انسان و خداوند متعال، صادق است
  2.آشكار و عيان است و هم براساس امور پنهان و نهان

  هاي طلبكاران در مورد زكات بدهي سدگاه عثماندي -1
هايي  بدهي: كند كه عثمان در اين رابطه به مردم چنين گفت سائب بن يزيد روايت مي

ها را از بدهكارانشان بازپس گيرند  توانند آن هر وقت كه بخواهند مي، كه طلبكاران آن
ار به هر دليلي مثل شرم و اما فرد طلبك، ها را دارند و آن بدهكاران توان بازپرداخت آن

                                           
 . ۵۳۷، أبوعبيد، األموال -١
 . ۵۳۷، أبوعبيد، األموال -٢
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، اي كه بين او و بدهكار صورت گرفته است حيا داشتن از بدهكار و يا مصالحه
  1.باشد اين نوع طلب مشمول زكات مي، اندازد گيري طلب خود را به تأخير مي بازپس

هنگامي كه « : همچنين عثمان در جايي ديگر در همين زمينه چنين گفته است
  2.»زكات آن را بپرداز، اخت طلب تو را داردبدهكارت توان بازپرد

هايي كه بدهكار بتواند  در بدهي: توان نتيجه گرفت مي، از اين دو گفته عثمان
هاي خود را بازپس دهد اما طلبكار به هر دليلي مثل شرم و حيا داشتن از فرد  بدهي

لب به پرداخت ط، دو صورت گرفته و براساس آن اي كه بين آن بدهكار و يا مصالحه
ضرر و زيان ، بايد بدهكار در قبال به تأخير افتادن زمان بازپرداخت طلب، تأخير بيافتد

در اين صورت زكات آن طلب و دين بر طلبكار واجب ، طلبكار را جبران نمايد
  3.است

  استقراض از صندوق زكات و هزينه آن در جهت مصالح عامه -2
را در راه جهاد و جنگ با دشمنان اسالم و ها  آن، عثمان با قرض كردن از اموال زكات

آن را به ، يافت المال افزايش مي اما چون ذخيره بيت، كرد يا مصالح عامه هزينه مي
داد و اين كار هيچ منافاتي با دين و شريعت نداشت وعثمان  صندوق زكات بازپس مي

و با اين در واقع ا، بنيان ننهاد هيچ نوع روش جديدي را در شيوه حكومت راشدين
نمود و  كرد و در صندوقي ديگر مصرف مي پولي را از صندوقي قرض مي، كار خود

  4.گردانيد آن را به صندوق اول باز مي، در هنگام داشتن استطاعت مالي
توان بخشي از اموال زكات را در راه  هرچند به اعتقاد تعدادي از علما و فقها مي

زيرا مجاهدين با رفتن به ميدان ، ف نمودجهاد في سبيل اهللا و كمك به مجاهدين صر
اند و جهاد در راه خدا و نشر اسالم را بر مصالح  كارزار از كسب و كار بازمانده

آنان را به جنگ تشويق و ، ها اند و حكومت با كمك مالي بدان خويش ترجيح داده

                                           
 . ۵۳۷، ابوعبيد، األموال -١
 ). ۶/۳۰۱(املنتخب من السنة  -٢
 . ۷۹، السياسة املالية لعثمان بن عفّان -٣
 . ۸۰، املالية لعثمان بن عفّانالسياسة  -٤
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ا بر مصلحتي ر، بنا به مقتضيات زمان، حكومت با اين اقدام، در واقع، دلگرم نمايد
مصلحت ديگر ارجحيت داده است؛ از طرفي ديگر تعدادي از علما بر اين باورند كه 
هزينه نمودن زكات در جهت مصالح و منافع عامه مردم و رفع نيازها و احتياجات 

  1.باشد بروز آنان جائز و درست مي

  غذا دادن به فقرا و مسافران از محل اموال زكات -3
، او در ماه رمضان و در مسجد، گذاري كرد يدي را پايهعثمان در اين زمينه سنت جد

غذا ، كردند مسافران و مسلماناني كه در مسجد اعتكاف مي، به فقراء، المال از بيت
كه نسبت به مردم بسيار سخاوتمند و  صاو اين كار را به تبعيت از رسول خدا، داد مي

آنان را ، م مردم در مساجددر واقع عثمان قصد داشت با اطعا، داد انجام، بخشنده بود
  2.سنت پسنديده اعتكاف تشويق و ترغيب نمايد انجامبه 

  گاههايي براي اقامت مسافران از محل اموال زكات ساختن منزل -4
به عثمان خبر دادند كه فردي در كوفه به نام ابوسمال اسدي و چند نفر ديگر از 

شوند و هيچ  رد ميساكنان شهر عادت دارند كه هرگاه مسافراني به شهر وا
خوانند و  آن مسافران را به خانه خود فرا مي، اين مردمان، خويشاوندي در شهر ندارند

اين كار را نيكو دانست و ، دهند؛ عثمان نيز به آنان غذا و محلي براي استراحت مي
نيز نقل است . گاههايي را جهت اقامت مسافران غريب تدارك ببينند دستور داد تا منزل

گاههايي بود كه مسافران  ي آن منزل از جمله، منزل عبداهللا بن مسعود، بني هذيلكه در 
  3.رفتند جا مي غريب به آن

  المال دادن سهم هر يك از بردگان از بيت -5
عثمان به هر يك از بردگان سهمي از ، كرد المال افزايش پيدا مي هرگاه ذخيره بيت

به ، كاسته شود، ميزان سهم صاحبان آنان كه از كرد بدون اين المال را پرداخت مي بيت

                                           
 . ۸۰، السياسة املالية لعثمان بن عفّان -١
 . ۸۳ – ۸۲، السياسة املالية لعثمان بن عفّان -٢
 ). ۵/۲۷۳(تاريخ الطربی  -٣
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، اموال زكات بوده است، شد منبع اين مبالغي كه به بردگان اعطا مي، احتمال بسيار زياد
  1.طبق آيه قرآن از مستحقين دريافت زكات بودند، زيرا بردگان

  خمس غنايم: سوم

ابوبكر و آغاز شد و در دوران خالفت  صجهاد با كفار و مشركان از زمان رسول خدا
نشر و گسترش اسالم در ، ها عمر و عثمان نيز تداوم يافت؛ نتيجه اين مجاهدت

فتوحات بسياري نصيب حكومت ، در دوران خالفت عثمان. روز بود سرتاسر دنياي آن
همچنين بسياري از غير . اسالم گرديد و به تبع آن غنايم عظيمي به تصرف آن درآمد

جزيه و ، م قرار گرفته بودند و بر دين خود ماندندمسلمانان كه زير لواي حكومت اسال
از طرف ديگر حكومت اسالم نيز به ، كردند المال پرداخت مي خراج زيادي را به بيت

بنابراين ارتباط ، كرد انحاي مختلف مجاهدان و سپاهيان اسالم را تقويت و كمك مي
. نمود ت ميتنگاتنگي ميان حكومت و جهاد برقرار شد و هر يك ديگري را تقوي

اينان ، همانطور كه بيان شد اهل ذمه بسيار در حيطه سرزمين اسالم قرار گرفتند
هاي تحت  كه بر زمين كردند و همچنين آناني بايست جزيه خود را پرداخت مي مي

ها كه  ملزم به پرداخت خراج آن زمين، مشغول كار و فعاليت بودند، تصرف سپاه اسالم
ها به دين اسالم  شدند؛ اگر هم اصل آن سرزمين، م بودندبه مثابه غنايم سپاه اسال

پرداخت ، بايست زكات مال خود را كه به حد نصاب رسيده بود مي، گرويدند مي
كه زكات نيز جزو ، زيرا اسالمِ هيچ كس كامل نيست جز با رعايت اركان آن، كردند مي

ها به دست  جنگهمچنين خمس و يك پنجم غنايمي كه مجاهدان در . اركان آن است
شد؛  المال سرازير مي برداشته بودند به خزانه بيت، را خود آورده بودند و چهار پنجم آن

كه بايد با ، 2نمود المال مي درآمدهاي هنگفتي را نصيب بيت، تمام اين مسايل و قضايا
هايي درست و مطابق با شريعت و به نحو أحسن و جهت منافع و مصالح  سياست

ها در دوران  جا به اهم اين سياست كه ما در اين، شد هزينه مي عموم امت اسالم
  :پردازيم النورين مي خالفت ذي

                                           
 . ۸۴، السياسة املالية لعثمان بن عفّان -١
 . ۸۷و  ۸۶، السياسة املالية لعثمان بن عفان -٢
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  از غنايم سهمي نداشتند، كودكان، سدر دوران خالفت عثمان -1
به من كه در نبرد ، كند كه پس از فتح مجدد اسكندريه تميم بن مهري روايت مي

مم به حمايت از من در برابر قريشيان ه قو به نحويك، حضور داشتم سهمي داده نشد
چند نفر را به جانب بصره و نزد ابوذر و عقْبه بن عامر جهني كه از صحابه ، ايستادند

دو گفتند كه اگر در صورت من مويي سبز شده  فرستادند و آن، بودند صرسول خدا
يم سهمي صورت من از غنا گيرد و در غير اين سهمي به من تعلق مي، از غنايم، باشد
  1.ندارم

شود كه كودكان و زنان را از غنايم جنگ سهمي نيست و فقط  بنابراين ثابت مي
مقادير ناچيزي به عنوان پاداش به آن كودكان و زناني كه در جنگ به مجاهدان كمك 

نيز اجرا  صشود و اين روش در زمان خود حضرت رسول بخشيده مي، اند كرده
  2.شد مي

لـوازم و  ، قاتل صهاي دوران رسول خدا ان همانند جنگهاي عهد عثم در جنگ -2
  برد تجهيزات مقتول را به غنيمت مي

از  صها و مركب مقتول كه به فرمان رسول خدا سالح، ها سلْب عبارت است از لباس
  : در روز حنين فرمودند صكند كه رسول خدا أبوقتاده روايت مي. شد آنِ قاتلِ او مي

  .»له سلبهمن قتل قتيال له بينة ف«
سلْب مقتول ، دليلي بياورد، هر كس هماورد خود را بكشد و بر اين عمل خود«

  3.»او متعلق به خود اوست
سلْب مقتولي را تصاحب كند ، دارد كه هيچ كس حق ندارد اين حديث بيان مي

  4.كه او قاتل آن مقتول است جز با ارائه دليلي روشن بر اين
را از دست مسلمانان خارج  ندريه حمله و آننقل است كه چون روميان به اسك

نشيني كنند تا مواضع  مسلمانان به مناطق ديگر عقب، عمروبن عاص دستور داد، كردند
                                           

 . ۱۲۱، فتوح مصر و أخبارها -١
 . ۹۳، مهان -٢
 ). ۴۳۲۲حديث، کتاب املغازی(صحيح البخاری  -٣
 . ۹۳، السياسة املالية لعثمان بن عفّان -٤
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روميان در شهر و مناطق اطراف به چپاول و تجاوز پرداختند و ، خود را مستحكم كنند
زدند تا  ميدست به غارت اموال و ايجاد آشوب و بلوي ، شدند به هر جا كه وارد مي

دو ، از زمين و دريا با هم رودررو شدند» نقيوس«كه دو سپاه روم و اسالم در منطقه  آن
پس دو سپاه در ساحل به ادامه ، نبرد با هم را آغاز كردند، سپاه نخست با پرتاب تير

با لباس و اسلحه زرين وسوار بر ، ژنرالي رومي، در بحبوحه جنگ، نبرد پرداختند
به » حومل«به نام » زبيد«مردي از قبيله ، كارزار آمده و هماورد خواستبه ميدان ، اسب

پس نيزه را رها ، هايشان با هم مبارزه كردند دو نخست با نيزه آن، نبرد با او شتافت
عمرو مدام نام حومل را صدا ، دو در اثناي كارزار آن، كرده و با شمشير با هم جنگيدند

گر  هر دو سپاه بر ساحل رود نيل نظاره، گفت ك ميزد و او نيز به نداي عمرو لبي مي
ور شد و  اين نبرد سنگين ميان آن دو مرد بودند كه ناگهان ژنرال رومي به حومل حمله

خنجري را كه در كمر يا ساعد خود ، با هم گالويز شدند اما حومل با زيركي خاصي
با . باري وارد ساخت درآورد و با آن به گلوي ژنرال رومي ضربه مرگ، پنهان كرده بود
هرچند مردان شجاع بسياري . حومل تمام سلْب او را به غنيمت برد، مرگ آن ژنرال

در نبرد با روميان و كفار جان خود را از دست ، چون حومل در آن روزهاي سخت
اما مسلمانان با شجاعت و رشادت تمام توانستند اسكندريه را بار ديگر فتح ، دادند

  1.رمانده روميان و بسياري ديگر از لشكريان روم را به قتل برسانندف، نمايند و منويل

هـا در يكـي از فتوحـات دوران خالفـت      المـال از آن  ارزش غنايم و سهم بيـت  -3
  سعثمان

كند كه ما جزو لشكر عبداهللا بن سعد بوديم و پس از  روايت مي، عبدالملك بن مسلمه
نايم بسياري شديم؛ چون عبداهللا صاحب غ، فتوحاتي كه در آفريقا به دست آورديم

به مرد ، بقيه غنايم را در ميان سربازان خود تقسيم نمود، خُمس غنايم را خارج كرد
سه هزار دينار داد كه دو هزار دينار آن سهم اسب او بود و سهم هر مرد پياده ، سواره

ه بود فوت كرد» ذات الحمام«سهم مردي را هم كه در منطقه ، نيز يك هزار دينار شد

                                           
 . ۱۲۰و ۱۱۹، فتوح مصر و اخبارها -١
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كند كه در آن روز سپاه عبداهللا  عثمان بن صالح نقل مي، 1ي او تحويل داد به خانواده
  . شد متشكل از بيست هزار سرباز مي، بن سعد

المال  دانيم براساس دستور قرآن يك پنجم غنايم متعلق به بيت طور كه مي همان
  : است

m�A� �� �� �� �B� �C� �D� �E� �F� �G� �H� �I� �J� �K� �L� �M��

N� �O� �P� �Q�� �R� �S� �T� �U� �V� �W� �X� �Y� �Z� �[� �\��

^]��_��`��a��b��c��d��l ٤١: األنفال   
يك پنجم آن ، آوريد بدانيد كه همه غنائمي را كه فراچنگ مي) !اي مسلمانان((

و يتيمان و مستمندان و واماندگان در ) پيغمبر(متعلّق به خدا و پيغمبر و خويشاوندان 
اي اختصاص دارد كه پيغمبر در زمان  ح عامهسهم خدا و رسول به مصال.  (راه است

بقيه يك پنجم . نمايد دارد يا پيشواي مؤمنان بعد از او معين مي حيات خود مقرّر مي
چهار پنجم باقيمانده نيز ميان رزمندگان حاضر در . شود هم صرف افراد مذكور مي

انچه بر بنده اگر به خدا و بد) بايد به اين دستور عمل شود. گردد صحنه تقسيم مي
روز هفدهم ماه رمضان سال ، يعني در جنگ بدر، كفر از ايمان(خود در روز جدائي 

روياروي ) مؤمنان و كافران(روزي كه دو گروه . نازل كرديم ايمان داريد) دوم هجري
در پرتو مدد ، بر جمع كثير كافران، و گروه اندك مؤمنان، و با هم جنگيدند(شدند 

  ). خدا بر هر چيزي توانا استو ) الهي پيروز شدند

سهم رسول و ذوالقربي ، و در عهد ابوبكر صديق صبعد از وفات رسول خدا
حذف و به خريد اسلحه و اسب اختصاص يافت؛ عمر و عثمان نيز در دوران خالفت 

شود در  بقيه غنايم كه چهار پنجم آن را شامل مي، خويش از اين روش تبعيت كردند
به هر سرباز ، عبداهللا بن سعد، شود؛ حال اگر در فتوحات آفريقا ميان فاتحان تقسيم مي

يك هزار دينار سهم داده است و با توجه ، سه هزار دينار و به هر سرباز پياده، سواره
اگر فرض شود تنها دو هزار نفر ، اند به تعداد سربازان كه حدود بيست هزار نفر بوده

گونه  اين، المال را حساب كرد م و سهم بيتتوان ميزان غناي مي، اند آنان مركب داشته

                                           
 . ۱۲۵، مهان -١
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، شش ميليون دينار و در ازاي هيجده هزار سرباز پياده، كه در ازاي سربازان سواره
هيجده ميليون دينار ودر مجموع بيست و چهار ميليون دينار غنيمت سهم آن لشكر 

، ده بودالمال پرداخته ش خمس بيت، دانيم كه قبل از تقسيم غنايم شده است؛ حال مي
سي ميليون دينار بوده است كه شش ميليون آن ، بريم كه مجموع غنايم بنابراين پي مي

  1.المال به دولت تحويل گرديد به عنوان سهم بيت

  ي خمس غنايم موارد هزينه -4
فقرا و مساكين و ، ايتام، ذوالقربي، صاين سهم از آنِ رسول خدا، براساس آيه خمس

سهم رسول و ذوالقربي را به ، صبعد از فوت رسول خدا ،ابوبكر. باشد مسافران مي
را صرف خريد اسلحه و اسب نمايد؛ عثمان نيز همانند عمر  المال بازگردانيد تا آن بيت

همين روش را در پيش گرفتند تا سهم رسول و ذوالقربي را در راه جهاد و خريد 
  2.اسلحه و اسب هزينه كنند

  در تجهيز و تقويت فتوحات اسالم سهاي مالي عثمان موفقيت سياست -5
دست به شورش ، هايي كه فتح شده بودند در دوران خالفت عثمان تعدادي از سرزمين

هاي خود و  اما عثمان توانست آنان را ملزم به رعايت عهدنامه، عليه خالفت زدند
  . اطاعت از دولت كند

، اوبا عنايت به اين مشكالت و در عين حال گسترش فتوحات در دوران  
آميز  هاي مالي عثمان موفقيت توان به صراحت اين را اعالم نمود كه سياست مي

خمس ، دستگاه او در كنار تجهيز و تقويت سپاهيان اسالم و توسعه فتوحات، اند بوده
هاي آنان و  اين به عالوه جزيه اهل ذمه و خراج زمين، غنايم عظيمي را به دست آورد
  3.باشد نظير مي كه بيانگر اين موفقيت كم، استنيز زكات خيل عظيم مسلمانان 

  

                                           
 . ۹۵، السياسة املالية لعثمان بن عفّان -١
 . ۹۷، السياسة املالية لعثمان بن عفان -٢
 . ۹۹، مهان -٣
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        سدرآمدهاي حاصل از جزيه در زمان خالفت عثمان: چهارم

  تعيين قوانين و مقررات پرداخت جزيه در عهد ايشان -1
 ستعيين قوانين و مقررات جزيه و نظام اجراي اين قوانين كه در زمان عمر بن خطاب

هاي  شد؛ همچنين ايشان به عهدنامه مي نيز اجرا سدر زمان عثمان، تدوين گرديد
بسته شده بود پايبند ماند ، صلحي كه در دوران قبل از ايشان ميان اهل ذمه و حكومت

  1.ورزيد و به تأمين حقوق آنان مبادرت مي

  سهايي از درآمدهاي جزيه در عهد عثمان نمونه -2
تا از آنان مبلغ  ،وليد بن عقبه به سمت آذربايجان لشكر كشيد، در عهد عثمان: الف

بازستاند و آنان ، اي را كه از زمان عمر پرداخت نكرده بودند هشتصد هزار درهم جزيه
  2.نيز به اين خواسته تن دادند

جا نخست  اسقفف اعظم آن، عبداهللا بن سعد را به آفريقا فرستاد، چون عثمان: ب
نار به عبداهللا اي معادل دو ميليون و پانصد و بيست هزار دي با شرط پرداخت جزيه

اي برابر سيصد هزار  پيشنهاد مصالحه داد و عبداهللا مصالحه را به شرط پرداخت جزيه
و شايد اين مقدار طال معادل مبلغ نخستين (قنطار طال از جانب مسيحيان قبول نمود 

  3.بوده باشد
اي معادل هفت هزار دينار را به مسلمانان  مردم قبرس پيشنهاد كردند كه جزيه: ج

  4.ردازندبپ
گاه ، آنان نيز گاه صد هزار. سعيد بن صالح با مردم گرگان مصالحه نمود: د

  5.كردند دويست هزار و گاه نيز سيصد هزار دينار را به عنوان جزيه پرداخت مي

                                           
 . ۱۰۳، مهان -١
 ). ۵/۲۴۶(تاريخ الطربی  -٢
 ). ۵/۲۵۵(تاريخ الطربی  -٣
 ). ۵/۲۶۱(مهان -٤
 ). ۵/۲۶۶(مهان  -٥
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پيغامي به جانب مردم مرو ، نيشابور را فتح كرد، هنگامي كه عبداهللا بن عامر:  ه
آنان نيز پيشنهاد كردند كه عبداهللا به شرط ، دفرستاد تا بدون جنگ تسليم او شون

  1.دريافت دو ميليون دينار جزيه با آنان مصالحه نمايد و عبداهللا نيز پذيرفت
پيشنهاد ، مردم آن. بلخ را به محاصره سپاه خود درآورد، چون احنف بن قيس: و

، ندكردند كه احنف بن قيس به شرط دريافت چهارصد هزار دينار با آنان مصالحه ك
اُسيد بن متشمس را بر آنان گماشت تا مبلغ ، احنف بن قيس نيز پسر عموي خود

  2.جزيه را دريافت كند

  با نجرانيان را تمديد كرد صعهدنامه رسول خدا سعثمان بن عّفان -3
اي بر صلح ميان طرفين و پرداخت جزيه از جانب  با اهل نجران عهدنامه صنبي خدا

با به . را محترم شمرد بود كه بعد از ايشان ابوبكر نيز آن اهل نجران به مسلمانان بسته
او اهل تجران را از نجران يمن به نجران عراق كوچانيد تا ، خالفت رسيدن عمر
اما باز به همان عهدنامه ايشان با رسول ، هاي آنان در امان بمانند مسلمانان از شر فتنه

  3.پايبند ماند صخدا
بزرگان نجران نزد عثمان آمدند ، گزين او شدچون عمر در گذشت و عثمان جاي

اي را با اين  او نيز نامه، هاي خود را به او عرض كردند ائيهها و شكو و خواسته
از بنده خداوند ، بسم اهللا«: ارسال نمود، امير كوفه، خطاب به وليد بن عقبه، مضمون

، خداوند بر شما باد سالم و درود، به وليد بن عقبه، اميرمؤمنان، عثمان بن عّفان، بزرگ
اسقف و بزرگان ، اما بعد، كه جز او هيچ معبود ديگري نيست �سپاس را خداي

اند و از عهدنامه خود با عمر صحبت كردند و از مشكالتي كه  نجران نزد من آمده
خود را ، من نيز با كاستن ميزان جزيه آنان، سخن گفتند، اند مسلمانان بر سرشان آورده

بنابراين تو نيز با آنان به نيكي رفتار كن كه آنان ، ه عمر با آنان نمودممتعهد به عهدنام

                                           
 ). ۵/۳۱۸(مهان  -١
 ). ۵/۳۰۷(مهان  -٢
 . ۷۴، أبويوسف، اخلراج -٣
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و ، درعهدنامه عمر دقت كن و به مفاد آن عمل نما، پناه ما هستنداهل ذمه و در 
  1».السالم

  2.اين اتفاق در نيمه شعبان سال بيست و هفت بعد از هجرت رخ داد
  :شود از مطالب پيشين اين موارد آشكار مي

و ابوبكر و عمر با اهل نجران پايبند ماند  صعثمان به عهدنامه رسول خدا: الف
جا كه وفاي به عهد و پيماني را بر  آن، كه علّت آن را بايد در اسالم جستجو كرد

  . مسلمانان واجب نموده است
به آنان اجازه داد تا در نجران عراق بمانند و وليد ، از ميزان جزيه آنان كاست: ب

مود تا به مفاد عهدنامه عمر با ايشان عمل نمايد و با نجرانيان به نيكي را موظف ن
  3.رفتار كند

  حمايت مسلمانان هستندجزيه خويش را پرداخت كنند دركه  اهل كتاب تا زماني -4
اموال مردم مناطق ، هنگامي كه عمرو بن عاص توانست مجدداً اسكندريه را فتح نمايد

مردم آن مناطق نزد او آمدند و بدو ، جمع كرد، ه بودمختلفي را كه روميان غارت كرد
كه روميان به آنان حمله كردند و اموالشان را غارت نمودند اما آنان پيمان خود : گفتند

عمرو نيز دستور داد كه هر ، را با مسلمانان نقض ننمودند و از روميان حمايت نكردند
ها را بردارد و مردم نيز هر  اند آنتو مي، كس دليلي بياورد كه آن اموال متعلق به اوست

اموال خويش را از عمرو ، هاي آن اموال و آوردن داليل خود يك با دادن نشاني
هرچند تعدادي از آنان عمرو را سرزنش كردند كه چرا عمرو از آنان ، تحويل گرفتند

رابر در ب، كه در كنف حمايت اسالم بودند و بر عهدنامه خود با مسلمانان پيابند ماندند
  4.دفاع رها كرد بي، روميان حمايت وحفاظت ننمود وآنان را در برابر روميان

                                           
  .۷۴، أبويوسف، اخلراج ١
 . ۱۰۵، السياسة املالية لعثمان بن عفان -٢
 . ۱۰۵، السياسة املالية لعثمان بن عفان -٣
 . ۱۰۶، مهان -٤
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بينيم كه در اين نظام اهل ذمه با  مي، نظري دقيق بياندازيم، اگر به نظام جزيه
شوند كه حكومت بايد در عين حفاظت از آنان به  صاحب حقوقي مي، پرداخت جزيه

تعهدي ندارند كه در برابر دشمنان اسالم از اما اهل ذمه هرگز ، آن حقوق متعهد باشد
  1.اسالم و مسلمانان دفاع كنند و در صف آنان با دشمنانشان كارزار كنند

  هاي عمومي دستگاه خالفت مشاركت اهل ذمه در هزينه -5
مجدداً اسكندريه را فتح ، در دوران خالفت عثمان، نقل است كه چون عمرو بن عاص

اي را كه  نزد عمرو آمد و از او خواست تا مبلغ جزيه» إخنا« امير منطقه، »طلما«، نمود
شما اهل ذمه : عمرو بدو جواب داد، تعيين نمايد، بايد او و مردمش پرداخت كنند

تعهد و وظايف ، مانند خزانه دولت ما هستيد كه هر وقت ذخاير اين خزانه كاهش يابد
جا خارج شد و به  انيت از آنبا عصب» طلما«، كند ما نسبت به شما نيز كاهش پيدا مي

او را ، هنگامي كه جنگ تمام شد و طلما به اسارت مسلمانان درآمد، روميان پيوست
، برخالف انتظار مردم، اما عمرو، نزد عمرو بردند تا حكمي در مورد او صادر كند

مانند ديگر : تاجي بر سر او نهاد و عبايي ارغواني رنگ بر تن او نمود و بدو گفت
آميز با اسيري  طلما كه اين رفتار محبت، نزد من بيا، با وقار و متانت، مجلسحّضار 

چون از ، پرداخت جزيه را پذيرفت و با مسلمانان عهدنامه صلح بست، چون او را ديد
آمد؟ او جواب داد در آن  شدي چه بر سرت مي اگر اسير امپراتور روم مي: او پرسيدند

  2.ندرسا صورت او حتماً مرا به قتل مي
كه در مورد اهل ذمه و جزيه بيانديش با دقت در سخنان عمرو بن عاص به طلما 

هرچه مشكالت بر ما شدت گيرند پول ، شما مانند خزانه ما هستيد«: چنين گفت
و هرچه مشكالت كاهش يابند ما نيز پول كمتري ، داريم بيشتري را از اين خزانه برمي

انيم اصولي و مبادي سياستهاي مالي عهد عمان را تو مي» .داريم را از اين خزانه برمي
  : در موارد زير خالصه نمود

                                           
 . ۱۰۶، مهان -١
 . ۱۰۲، فتوح مصر و أخبارها -٢
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كنند؛ آنان  المال مشاركت مي در ميزان ذخاير بيت، اهل ذمه با پرداخت جزيه: الف
سهم خود را از اموال آنان ، المال تحت عنوان جزيه ايي هستند كه بيت بمانند خزانه

  . گيرد مي
به اين ، كند تغيير مي، تحت شرايط مختلف، المال يتاين سهم اهل ذمه در ب: ب

ميزان جزيه نيز افزايش ، معنا كه هر وقت مشكالت و مسايل دولت شدت يابند
  . يابد ميزان جزيه نيز كاهش مي، يابد و اگر شدت اين مشكالت فروكش كنند مي

اين نوسانات در ميان جزيه از اصل مشاركت مردم در مشكالت دولت : ج
در تحمل بار سنگين ، آنان به ميزان توان و استطاعت خود، گيرد رچشمه ميس، خويش

، از مصاديق اجراي عدالت در جامعه است، شوند كه اين خود اين مشكالت سهيم مي
 صبايست با رعايت تمام وصاياي رسول خدا بايد دانست اين اصول و مبادي مي

  1.جرا درآيندمبني بر داشتن برخورد و رفتار نيك با اهل ذمه به ا

  سدرآمدهاي حاصل از خراج و عشريه مال التجاره در عهد عثمان: پنجم

  خراج يا جزيه -1
هاي قابل كشت بسياري  زمين، با گسترش فتوحات در دوران خالفت عمر و عثمان

مسلمانان » فيء«ها  تحت تصرف حكومت درآمدند؛ عمر اعالم نمود كه اين زمين
ها بمانند و  بخواهند بر آن، آورند ها كه اسالم نمي لمان آنهستند و اگر ساكنانِ غيرمس
به دليل ، المال بپردازند ها را به بيت بايد خراج آن زمين، به كشت و زرع ادامه دهند

درآمدهاي سرشاري از محل خراج ، گسترش روزافزون اين فتوحات در عهد عثمان
  2.المال مسلمانان شد عايد بيت

  يك دهم مال التجاره -2
مال التجاره در عهد فاروق تأسيس شد و در عهد ) يك دهم(نظام پرداخت عشريه 

افزايش ، هاي تحت سلطه خالفت به خاطر گسترش فتوحات و توسعه سرزمين، عثمان

                                           
 . ۱۰۷، السياسة املالية لعثمان -١
 . ۱۱۳، مهان -٢
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توزيع ثروت در ميان اكثريت ، از مهمترين عوامل افزايش عشريه. گيري يافت چشم
ب افزايش تقاضاي كاال و به دنبال مردم و افزايش قدرت خريد آنان بود كه خود سب

خود باعث افزايش قيمت اجناس و ، رشد تجارت و واردات گرديد؛ اين امر، آن
زيرا ، سبب افزايش مجموع عشريه مال التجاره شد، به نوبة خود، ها نيز افزايش قيمت

  1.شود و نه براساس نوع آن مالياتي است كه براساس قيمت كاال تعيين مي، عشريه

  در إقطاع و تقسيم أراضي و امالك سياست عثمان بن عّفانس: ششم

كرد تا آن  هاي باير را به مردم واگذار مي زمين، صچونان رسول خدا سابوبكر
و » جرف«مابين منطقه ، زميني باير، كه به زبير بن عوام كما اين، ها را آباد كنند زمين

را  3»حضرمه«به نام ، ع در يمامهروستايي واق، و به مجاعه بن مراره حنفي 2»قناه«منطقه 
از واگذاري ، بنا به خواست و نظر عمر بن خطاب، هر چند در اين ميان، واگذار كرد

عيينه بن حصن فزاري و أقرع بن ، هاي باير به افرادي چون زبرقان بن بدر اين زمين
 امثال، هنگامي كه اسالم نوپا و ضعيف بود، به اعتقاد عمر. حابس تميمي منصرف شد

به لطف و ، پرداختند و حال كه دين اسالم اين افراد به مجادله با آن و تضعيف آن مي
نيازي به جلب محبت و ، ريشه دوانيد و قدرتمنده شده است، �خواست خداوند

اسالم ، گونه افراد نيست كه با زور و شمشير و براي حفظ جان خود رضايت اين
اه عمر بر اساس سياست اصالح طور كه واضح است اين ديدگ همان. اند آورده
بلكه ريشه در ديدگاه او نسبت به خود اشخاص داشت كه معتقد ، هاي باير نبود زمين

دشمنان سرسخت دين ، نيازي به جلب اعتماد افرادي كه پيشتر، در آن شرايط، بود
اند نيست؛ اما با وجود اين نوع  بوده و با زور و شمشير به دين اسالم گرويده

در إقطاع و تقسيم اراضي باير را  صعمر نيز همان سياست رسول خدا، مالحظات
صاحب آن ، دنبال نمود و به مردم اعالم كرد كه هر كس زمين بايري را آباد گرداند

                                           
 . ۱۲۳، السياسة املالية لعثمان -١
 ). ۳/۱۰۴(طبقات ابن سعد  -٢
 . ۲۲۰، عصر اخلالفة الراشدة -٣
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ها بيان شده عمر در چند مورد پيش از احيا و  رواياتي كه در آن، بايد دانست. 1شود مي
  2.ضعيف و غيرمعتبر هستند، را از صاحبش پس گرفته است آن، اصالح زمين

توان به واگذاري  مي، داده انجامها را  از جمله موارد تقسيم اراضي كه عمر آن
زمين ينبع به علي بن ابي ، زمين عقيق به زبير بن عوام، زميني باير به خوان بن جبير

اشاره ، علي آن را وقف فقرا و نيازمندان نمود، طالب كه چون آب از آن جوشان شد
  3.كرد

به ويژه در مناطقي كه به ، به اين كار، هنگامي كه عثمان به مقام خالفت رسيد
، پس از فتوحات گسترده مسلمانان. اهتمام بسياري نمود، تصرف مسلمانان درآمده بود

از شهر و ديار خود گريختند و امالك خويش را بدون ، ها بسياري از مالكان زمين
و   و براي جلوگيري از تخريب آن زمين صاحب رها كردند؛ حكومت نيز به ناچار

  4.كرد ها را به افرادي واگذار مي آن، باغها
ها به  دامنه اين واگذاري، بنا به قول امام احمد، ها بدان حد بود كه تعداد اين زمين

، براساس گفته مؤرخان. هاي فتح شده نيز رسيد هاي شهرها و مناطق سرزمين زمين
از نهصد ، گرديد المال پرداخت مي ها كه به خزانه بيت مينميزان درآمد ساليانه اين ز

، خود، شد كه اين درهم در عهد عمر به پنجاه ميليون درهم در عهد عثمان بالغ مي
، در منابع مختلف. ها بود بيانگر موفقيت سياست عثمان در خصوص اين نوع زمين

، ها زمين واگذار گرديد هاي گوناگون و بعضاً ضعيفي از تعداد افرادي كه به آن روايت
مؤيد گسترش اين امر در عهد خالفت عثمان ، خود، هرچند اين، نقل شده است

  . باشد مي
كمتر به نامي از ، پردازيم كه در ميان آنان جا به ذكر نام اين افراد مي ما در اين

  : خوريم قريش برمي
  عبداهللا بن مسعود هذَلي* 

                                           
 . ۲۲۱، عصر اخلالفة الراشدة -١
 . ۲۲۱، عصر اخلالفة الراشدة -٢
 . ۲۲۲، عصر اخلالفة الراشدة -٣
 . ۲۲۳، عصر اخلالفة الراشدة -٤
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  ستينيامنطقه أَ: عمار بن ياسر عْنسي* 
  منطقه صْنعبي واقع در عراق: َخباب بن أَرت تَميمي قُرَيشي* 
از توابع بغداد و واقع در كنار رود » روحاء«منطقه : عدي بن حاتم طائي* 

  »عبس«
  واقع در سرزمين فارس» هرمز«منطقه : سعد بن أبي وقَّاص زهري قُرَشي*
  زبير بن عوام* 
 *ديَكْلبي أُسامه بن ز  
  سعيد بن زيد عدوي قريشي* 
  اي در ساحل رود فرات منطقه: جرير بن عبداهللا بجلي* 
  ابن هبار* 
  منطقه نشاستبح واقع در كوفه: َطلْحه بن عبيداهللا تَميمي قرشي* 
  اي جنب روستاي زرار كوفه منطقه: وائل بن حجر حضْرَمي* 
  كوفه» حمام عين«ي جنب ا منطقه: خالد بن عرَْفَطه قُضاعي* 
  طيزناباد واقع در حد فاصل كوفه و قادسيه: أَْشعت بنِ قيس كْندي* 
  اي در اهواز منطقه: أبومرْ بد حَنفي* 
  اي در بصره و در كنار رود عثمان منطقه: نافع بن حارث َثَقفي* 
  »حمام عمره«اي در  منطقه: أبوموسي أَْشعري* 
  رود عثمان واقع در بصره : َقنيعثمان بن أبي العاص َث* 

باعث شد اين امالك در خطر ، ها در واقع فرار صاحبان اين مناطق و زمين
ها را به افرادي معتمد واگذار نمود تا  آن، سلذا عثمان بن عفان، تخريب قرار بگيرد

امالك و مناطقي واقع در ، سفيان بن ابي  همچنين معاويه. ها را آباد و حفظ كنند آن
، ها را جهت مقابله با روميان درياي مديترانه را به مردم واگذار كرد تا آن ساحل

امالكي را در ، بنا به دستور خود عثمان بن عّفان، عالوه بر اين. مستحكم و آماده كنند
را به » فدك«، اما اين روايت كه عثمان، انطاكيه و بقاليقال در ميدان مردم تقسيم نمود
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بلكه براساس روايات ، پايه و اساس درستي ندارد، ودمروان بن حكم واگذار نم
  1.سفيان بود كه فدك را به مروان سپرد اين معاويه بن ابي، مؤرخان

، در كنار سياست أخذ زكات اموال، سياست عثمان در تقسيم اراضي وامالك
المال داشت و در مقايسه با  گيري در افزايش ميزان درآمدهاي بيت سهم بسزا و چشم

به نحوي كه مجموع درآمدهاي حاصله از ، اي برخوردار بود از رشد فزاينده، مرعهد ع
به پنجاه ميلون درهم ، از نهصد هزار درهم در عهد عمر، در عهد عثمان، اين بخش

  2.شد بالغ مي

  در خصوص مناطق حفاظت شده سسياست عثمان: هفتم

جهيز سپاهيان مخصوص پرورش شتران و اسبان حكومت بود كه براي ت، اين مناطق
  3.شدند در آن مناطق نگهداري مي، اسالم

كه در چهل كيلومتري جنوب مدينه و به طول هشتاد » وادي النقيع«منطقه 
جهت مراقبت و پرورش اسبان مورد استفاده قرار ، كيلومتر بود و در عهد رسول

  4.بدان كار اختصاص داشت، همچنان در عهد ابوبكر و عمر، گرفت مي
به دليل افزايش تعداد اسبان و شترانِ حكومت كه براي ميادين  ،در عهد عمر
، از جمله اين مناطق. بر تعداد اين مناطق نيز افزوده شد، يافتند كارزار پرروش مي

خدمتكار خود را به سرپرستي منطقه ربذه ، عمر. ثعلبه بود منطقه ربذه و منطقه بني
هاي اندك خويش را  گله، آن ديارگماشت و به او سفارش نمود كه اجازه دهد مردمان 

همچنين . هاي بزرگ حق چنين كاري را ندارند اما صحابان گله، در آن چراگاه بچرانند
سرزمين آنان را چراگاه و منطقه حفاظت شده ، ثعلبه رغم ميل و رضايت بني علي، عمر

                                           
 . ۲۵– ۲۴ص، عصر اخلالفة الراشدة -١
 . ۱۱۸، السياسة املالية -٢
 . ۲/۵۹۵، داود صحيح سنن أبی -٣
 . ۲۲۶و ۲۲۵، عصر اخلالفة الراشدة -٤
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 اين زمين خداوند«: گفت، شتران و اسبان حكومت قرار داد و در جواب اعتراض آنان
  1.»دهيم ها قرار مي را چراگاه آن المال آن است كه براي پرورش حيوانات بيت

عثمان نيز همان روش اسالف خود در مورد اين مناطق را در پيش گرفت و به 
بر همين اساس . نمود اكتفا مي، كردند چهارپاياني كه مردم به عنوان صدقه پرداخت مي

عثمان نيز بر تعداد مناطق ، افزايش يافتند چون مسلمانان و به تبع آن صدقات آنان نيز
  2.حفاظت شده افزود

به تعيين مناطق حفاظت شده مبادرت ورزيدند و هيچ كس ، اگر ابوبكر و عمر
در زمان . عثمان نيز به توسعه و گسترش اين مناطق روي آورد، با آنان مخالفت نكرد

ديگر ، هاي حفاظت شده گاهچرا، او چون تعداد چهارپايان و چوپانانِ آنان فزوني يافت
هايي رخ  نزاع، ها را نداشت و به همين دليل ميان چوپانان بر سر مراتع ظرفيت آن

هاي حفاظت شده افزود و  بر تعداد آن چراگاه، عثمان نيز براي حل اين مشكل، داد مي
  3.هيچ كس با اين كار او مخالفتي نورزيد

در ، خصوص مناطق حفاظت شده عمر و عثمان در، در واقع اين اقدامات ابوبكر
با اين خلفا به مخالفت ، ميان صحابه مشهور بود و هيچ كس از آنان در اين رابطه

؛ و ابن قدامه نيز بر آن تأكيد 4شود برنخاست كه اين خود به عنوان اجماع محسوب مي
  5.كرده است

  
  
  
  
  

                                           
 . ۳/۳۲۶، طبقات ابن سعد -١
 . ۷۸، حليمیمصطفی ، نظام اخلالفة فی الفکر اإلسالمی -٢
 . ۷۸، نظام اخلالفة فی الفکر االسالمی -٣
 . ۱۶۹، نظام األراضی فی صدر الدولة اإلسالميه -٤
 ). ۵/۵۸۱(املغنی  -٥
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  سهاي عمومي در عهد عثمان انواع هزينه: هشتم

  هاي خليفه هزينه -1
او كه از ثروتمندترين ، نمود هيچ مبلغي را دريافت نمي، المال از بيت، ثمان بن عّفانع

هاي خانواده و اطرافيان خويش را از  هزينه، قريشيان بود و در تجارت بسيار فعال
  .كرد ثروت خود پرداخت مي

  المال پرداخت حقوق واليان از محل بيت -2
ي تقسيم شده بود كه خليفه براي هر هاي متعدد حكومت به واليت، در عهد عثمان

المال  اين واليان حقوق خود را از بيت، نمود يك والي تعيين مي، ها يك از اين واليت
احكام شريعت ، كردند ودر اجراي قوانين و اداره واليت تحت تسلط خود دريافت مي

عيين مسئولي را ت، المال يك واليت براي بيت، اگر خليفه. دادند را مبنا قرار مي
آوري درآمدهاي  گرفت و بر جمع را به عهده مي خود والي مسئوليت آن، نمود نمي

او هر مقدار از اين درآمدها را الزم . كرد خراج و عشريه نظارت مي، حاصله از جزيه
كه در ، المال حكومت كرد و مازاد آن را به بيت صرف نيازهاي آن واليت مي، ديد مي

جا اخذ  كرد؛ اما زكات هر واليت كه از ثروتمندان آن ارسال مي، مدينه قرار داشت
  1.شد در رفع نيازهاي فقرا و ايتامِ همان واليت هزينه مي، شد مي

  المال پرداخت حقوق سربازان از محل بيت -3
المال  از بيت، آوردند سربازان عالوه بر سهمي كه از غنايم به دست مي، در عهد عثمان

  . كردند حقوق دريافت مي، داشتند جا استقرار واليتي كه در آن
، سرح اي خطاب به عبداهللا بن سعد بن ابي عثمان بن عفّان در نامه، به عنوان مثال

  : جا چنين گفته است نسبت به وضعيت سربازانِ مستقر در آن، والي مصر
نسبت به اسكندريه ، اميرالمؤمنين، داني همانطور كه مي! اي عبداهللا بن سعد«

كه دوباره روميان پيمان صلح شكسته و  به ويژه آن، اي دارد ام ويژهحساسيت و اهتم
جا نگهدار تا از آن حفاظت كنند و تو  اند؛ بنابراين سربازان را در آن بدانجا حمله كرده

                                           
 . ۱۳۰، السياسة املالية لعثمان بن عفّان -١
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نيروهاي تازه نفس ، حقوق و ارزاق آنان را پرداخت كن و هر شش ماه، نيز در مقابل
  1.»را به جاي آنان مستقر كن

  المال  هاي حج از محل بيت ت هزينهپرداخ -4
، به عنوان مثال. شد المال تأمين مي هاي حج از محل بيت هزينه، در عهد عثمان

  2.كردند درست مي، شد هاي كعبه را از نوعي كتان كه در مصر بافته مي پرده

  المال هاي بازسازي مسجدالنبي از محل بيت تأمين هزينه -5
مردم از عثمان درخواست كردند كه او ، عثماندر نخستين روزهاي آغاز خالفت 

هاي تحت  به دليل گسترش روزافزون سرزمين، در آن ايام. مسجدالنبي را توسعه دهد
، شدند و به همين دليل اين مسجد روز به روز بيشتر مي، ساكنان مدينه، سيطره اسالم

  . گنجايش آن همه نمازگذار را نداشت، به ويژه در نمازهاي جمعه
، پس از گذاردن نماز ظهر در مسجد، نيز اين امر را الزم ديد و يك روز عثمان

  : به مردم چنين گفت، بر منبر رفت و بعد از حمد و ثناي خداوند
را بازسازي و توسعه دهم؛ من از  صمن قصد دارم مسجد رسول خدا! اي مردم«

  : شنيدم كه فرمود صرسول خدا
  � »بيتاً فی اجلَنةمن بنی مسجِداً بنی اُهللا له «
اي را برايش فراهم  در بهشت خانه، هركس مسجدي را بنا كند خداوند(

  ). آورد مي
به همين كار اقدام ، كه خدايش از او خشنود باشد، عمربن خطاب، قبل از من نيز

نظران و بزرگان  من با صاحب. را توسعه و گسترش داد صنمود و مسجد رسول خدا
رت نمودم و اجماعاً به اين نتيجه رسيديم كه مسجد مشو صصحابه رسول خدا

  .»را از نو و در مقياس بسيار بزرگتري بازسازي كنيم را تخريب و آن صرسول خدا

                                           
 . ۱۴۱– ۱۴۰، السياسة املالية لعثمان بن عفّان -١
 . ۱۴۱-۱۴۰، السياسة املالية لعثمان بن عفّان -٢
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فرداي آن روز عثمان به طور . مردم نيز از اين تصميم عثمان استقبال نمودند
  1.كرد يدر امر بازسازي مسجد مشاركت فعال نمود و بر روند كار نظارت م، مستقيم

  المال هاي توسعه مسجدالحرام از محل بيت تأمين هزينه -6
تنها شامل كعبه و يك محوطه تنگ و باريك در  صمسجدالحرام در زمان رسول خدا

در عهد . گذاردند آوردند و نماز مي جا حج به جا مي شد كه مردم در آن اطراف خود مي
به دليل توسعه ، عهد عمر فاروقوضع به همان صورت باقي ماند؛ اما در ، ابوبكر نيز

عظيم حجاج و خيل  گنجايش، ديگر مسجد، فتوحات و گسترش مملكت اسالمي
نداشت و به همين ، آمدند گرويدند و بدانجا مي مسلماناني را كه به دين اسالم مي

ها  هاي اطراف كعبه را خريداري نمود و پس از تخريب آن تعدادي از خانه، عمر، دليل
در عهد . ديواري كوتاه به دور خود كعبه كشيد، ها به محوطه كعبه مين آنو افزودن ز

مسجد ، به دليل گسترش روزافزون دامنه اسالم و اسالم آوردن ملل مختلف، عثمان نيز
هاي اطراف كعبه  خانه، همانند عمر، به همين خاطر عثمان. بايست گسترش يابد نيز مي

، ها به محوطه كعبه افزودن زمين آن خانه ها خريداري نمود و با را از صاحبان آن
  2.به دور كعبه كشيد، رسيد ديواري كوتاه را كه به قامت يك مرد نيز نمي

واليان به ساخت و بناي ، از طرف ديگر در سرتاسر واليات مملكت اسالمي
المال واليت خود  هاي ساخت آن مساجد را از بيت مساجد روي آوردند؛ آنان هزينه

توان به بناي مسجد الرحمه در اسكندريه و  ودند كه به عنوان مثال مينم پرداخت مي
  3.اشاره نمود) فيروزآباد(مسجد شهر اصطخر 

  تأسيس اولين ناوگان دريايي -7
اولين ناوگان دريايي مسلمانان ، المال مسلمين در عهد عثمان و از محل ذخاير بيت

  4.تأسيس گرديد

                                           
 ). ۵/۲۶۷(و تاريخ الطربی ) ۷/۶۰(البداية و النهاية  -١
 . ۲۵، حممد رشيد، و ذوالنورين) ۵/۲۵۰(تاريخ الطربی  -٢
 . ۱۴۸– ۱۴۷، السياسة املاليه لعثمان بن عفّان -٣
 . ۱۴۸، مهان -٤
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تأثيرات اين ناوگان در فرآيند نبرد با  به طور مفصل به، كه در مبحث فتوحات
  .خواهيم پرداخت، دشمنان

  واگذاري بندر شعبيه به جده -8
مردم مكه به حضرت عثمان پيشنهاد كردند كه ، در سال بيست و ششم بعد از هجرت

. منتقل نمايند، ايشان بندر مكه را از شعيبه به منطقه جده كه به مكه نزديكتر بود
جا را مشاهده  راه تني چند از ياران خود بدانجا رفتند و چون آنحضرت عثمان نيز هم

سپس خود به درون آب وارد . دستور دادند كه بندر را بدانجا تغيير دهند، نمودند
. »جا مكان پرخير و بركتي است كه اين«: شدند و به شنا پرداختند و به ياران گفتند

توانيد  ين تنه خود را بپوشانيد ميبه اين شرط كه پاي«: همچنين به ياران خود گفتند
مردم پس از . سپس حضرت عثمان از راه عسفان به مدينه بازگشتند. »شويد آبوارد 

زمان تا به امروز از اين منطقه به عنوان بندر  از آن، تغيير بندر مكه از شعيبه به جده
  1.كنند مكه مشرفه استفاده مي

  مالها از بيت ال پرداخت هزينه حفر چاه -9
المال مسلمين صورت  از جمله مهمترين كارهايي كه در عهد عثمان و از محل بيت

ام بعد از هجرت بود كه در فاصله دو  به سال سي» أريس«حفر چاهي به نام ، گرفت
ماجراي حفر آن از اين قرار بود كه روزي عثمان بر دهانه آن . مايلي مدينه قرار داشت

، از انگشت عثمان به درون چاه فرو افتاد صخدا انگشتر رسولچاه نشسته بود كه 
عثمان از اين ، را در درون چاه بيابند نتوانستند آن، مسلمانان هرچه جستجو كردند

دستور داد برايش ، حادثه بسيار اندوهگين شد و چون از يافتن خاتم نا اميد شد
محمد «ه بسازند كه منقش ب صانگشتري از نقره و به همان شكلِ انگشتر رسول خدا

است كه اين انگشتر تا زمان شهادت ايشان همچنان در دستان نقل ، باشد» رسول اهللا

                                           
 . ۲۶، ذوالنورين عثمان بن عفّان، حممدرشيد رضا -١
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كس  انگشتر به طور نامعلومي ربوده شد و هيچ، آن حضرت بود و چون شهيد شد
  1.را برده است ندانست كه چه كسي آن

  المال پرداخت دستمزد به مؤذنين از محل بيت -10
امام شافعي . حقوقي تعيين نمود، ي بود كه براي مؤذنانعثمان بن عّفان نخستين فرد

براي ، حضرت عثمان بن عّفان، پيشواي راه هدايت«: در اين رابطه چنين گفته است
مبلغي را به عنوان ، عثمان. 2»دستمزدي را مشخص نمودند، المال از محل بيت، مؤذنين

  3.تن أجير ننمودندكس را براي اذان گف اما هيچ، دستمزد اذان گفتن تعيين نمود

  تالش در راه نشر اهداف واالي اسالم -11
ي دولت و برآورده  هاي اداره المال عالوه بر تأمين هزينه بيت، در عهد خلفاي راشدين

نقش بسزايي در نشر اهداف واالي آن دولت اسالمي و ، كردن منافع و نيازهاي مردم
المال بود كه ناوگان دريايي دولت  از محل بيت، كرد ايفا مي، اشاعه دين بر حق خداوند

دستمزد مؤذنان و حقوق ، مسجدالنبي و مسجدالحرام بازسازي شدند، تأسيس شد
هاي مناسك حج  هزينه، گرديد سربازان و كارمندان دولت پرداخت مي، قاضيان، واليان

هايي كه آب شرب مردم را تأمين  شد و حفر چاه هاي كعبه تأمين مي و تهيه پرده
المال  زكات و خمس غنايم نيز كه از منابع درآمد بيت. گرفت صورت مي، دكردن مي

ايتام ، مساكين، چون فقرا، در رفع نيازها و تأمين مايحتاج اقشار ضعيف جامعه، بودند
  4.شد مسافران و بردگان صرف مي، و افراد غريب

  سها در عهد عثمان بن عّفان حفظ و استمرار نظام پرداخت: نهم

هاي عهد عمر را كه  همان نظام پرداخت، ان در دوران خالفت خودعثمان بن عّف
حفظ نمود و رعايت ، استوار بود، براساس معيار قرار دادن افراد پيشگام در اسالم

                                           
 ). ۵/۲۸۴(ی و تاريخ الطرب) ۷/۱۶۱(البداية و النهاية  -١
 . ۱۴، موسوعة فقه عثمان بن عفّان -٢
 . ۱۴، موسوعة فقه عثمان بن عفّان -٣
 . ۱۵۰، السياسة املالية لعثمان بن عفّان -٤
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به واليان و كارگزاران خود ، ها به افراد همين شيوه و روش را در نحوه پرداخت
خطاب به والي كوفه چنين ، ي خود نمود كه به عنوان مثال او در نامه سفارش مي

باشند را بر ديگران  مسلماناني كه در اسالم پيشگام و داراي سوابقي مي: نويسد مي
اسالم را به آن سرزمين آورد و ديگران به ، از طريق آنان، زيرا خداوند، افضل بدان

آن پيشگامان صراط . اند جا سكني گزيده ها و زحمات آنان است كه در آن خاطر تالش
حق را برپا داشتند و آن را استوار ، برخالف ديگران كه از حق روي گردانيدند، ممستقي

سهم هر . بنابراين جايگاه و منزلت هر يك از آنان را در نظر داشته باش، گردانيدند
ها بپرداز كه شناخت مردم و ميزان حق و حقوق  يك از مردم را براساس حقشان بدان

  1.ندك راه عدالت را هموارتر مي، آنان
كه  المال شد به نحوي هاي هنگفتي عايد بيت ثروت، چون فتوحات گسترش يافت

تأثير  .2هاي متعددي را به اين امر اختصاص دهد ها و خزانه عثمان ناچار شد صندوق
عثمان حقوق هر يك از ، به عنوان نمونه، هاي عظيم در جامعه چشمگير بود اين ثروت

و اين سنتي شد براي ديگر خلفا كه بتوانند بر سربازان را يكصد درهم افزايش داد 
و اين اولين خليفه بود كه با افزايش ، هاي خود به مردم بيافزايند حقوق و بخشش

  3.ديگر خليفه نيز از آن پيروي كردند، هزينه پرداخت پول
براي ! زدند كه اي مردم جارزنان جار مي، كند كه در عهد عثمان حسن روايت مي

در آن دوران ثروت . المال مراجعه كنيد و عسل و روغن به بيتگرفتن سهم لباس 
كه تمام مسلمانان با صفا  به نحوي، فراوان بود و بركت بسيار و روابط ميان مردم حسنه

  4.زيستند و صميميت در كنار هم مي
عثمان همچنين به مرزها و مرزبانان اهتمام خاصي داشت و به فرماندهان خود 

  5.ق و مزاياي مرزبانان و سربازان خود را دو برابر كنندحقو، دستور داده بود

                                           
 ). ۵/۲۸۰(تاريخ الطربی  -١
 ). ۶۸ – ۲/۳۶(اإلدارة العسکريه فی الدولة االسالمية  -٢
 ). ۵/۲۴۵(تاريخ الطربی  -٣
 . ۵۲، فصل اخلطاب فی مواقف األصحابو ) ۹/۹۳(جممع الزوائد  -٤
 ). ۱۵۷– ۱/۱۵۲(و فتوح البلدان  ۱۹۲، فتوح مصر -٥
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  ها در زندگي اجتماعي و اقتصادي مردم تأثيرات اين ثروت: دهم

طور كه بيان شد در عهد عثمان به دليل گسترش فتوحات و به تبع آن سرازير  همان
شد و اين  ثروت عظيمي نصيب دولت مي، المال شدن انواع و اقسام درآمدها به بيت

. تأثير شگرفتي بر زندگي اقتصادي و اجتماعي مردمان آن روزگار گذاشت، خود
عثمان رو . كند كه روزي او از كنار عثمان گذشت ابواسحاق از پدر بزرگ خود نقل مي

عثمان نيز . اهل و عيال تو چند نفرند و او پاسخ داد! به او نمود و پرسيد اي پيرمرد
د درهم و براي اهل و عيال او ده هزار درهم سهم دستور داد به ايشان دوهزار و پانص

  1.المال پرداخت شود از بيت
كند كه او در خانه عثمان  محمد بن هالل مديني نيز از مادربزرگ خود روايت مي

همسرش بدو گفت ، روزي عثمان او را نديد و چون جوياي حال او شد. كرد كار مي
قاصدي را به منزل او فرستاد تا ، عثمان. اي شده است كه ايشان امشب صاحب بچه
اين ، قاصد به مادربزرگ من گفت كه به دستور عثمان. بدو پنجاه درهم پرداخت كند

يكصد درهم خواهد ، سهم بچه توست تا آنگاه كه يك ساله شود و پس از آن سهم او
  2.بود

هاي  سهم ارزاق و پوشاك خانواده، همچنين او از محل اين درآمدهاي سرشار
  3.را در مدينه منوره افزايش داد سربازان

نقل است چون قطن بن عمر و هاللي قصد داشت به هر يك از چهار هزار 
، پرداخت نمايد، به عنوان پاداش و تقويت روحيه، چهار هزار درهم، سرباز خود

اي به عثمان نوشت و در مورد ميزان اين پاداش از او  نامه، والي بصره، عبداهللا بن عامر
هر چيزي كه بتواند در راه خدا مفيد «: عثمان نيز در پاسخ به او نوشت، سؤال كرد
جائزه اطالق ، ها ها و پاداش از آن پس به اين نوع بخشش. »جائز است، فايده باشد

نيز عثمان دستور داد كه پاداش و جوايز سربازان اسالم را به عنوان ارث به  .4كردند مي

                                           
 ). ۷۶۹ – ۲/۷۶۸(اإلدارة العسکرية  -١
 ). ۷۶۹ – ۲/۷۶۸(اإلدارة العکسرية  -٢
 ). ۳/۲۹۸(طبقات ابن سعد  -٣
 ). ۲۷و ۲/۲۶(ابوهالل ، األوائل -٤



    سهاي مالي و قضائي عثمان بن عفّان ستسيا 
 

 

 223

زبير بن ، كه چون عبداهللا بن مسعود درگذشتنقل است . وارثان آنان پرداخت كنند
المال را به خانواده  عوام نزد عثمان آمد و از او درخواست نمود كه سهم عبداهللا از بيت

المال سزاوارتر هستند و  زيرا اهل و عيال او نسبت به اين مبلغ از بيت، او بپردازد
  1.عثمان نيز پانزده هزار درهم را به آنان پرداخت نمود

وري و  پيشه، وضعيت كشاورزي، ها ه بر اين سيل عظيم درآمدها و ثروتعالو
مردم مدينه و . گيري داشت بهبود چشم، بازرگاني مردم در عهد عثمان بن عّفان نيز

مردماني كه ، در كنار اين رفاه و آسايش، غرق در ثروت و رفاه شدند، ساير مسلمانان
با خود تمدن و ، و يا به اسارت درآمدند از ديگر ملل و اقوام به اسالم گرويده بودند

، علوم و فنون خود را به ميان مردمان جزيره العرب آوردند كه پيشتر و قبل از فتوحات
همچنين در اين . خبر بودند نسبت به آن مسايل كامالً بي، مردمان اين نقطه از جهان

  2.خود نمودند هاي بزرگ براي عهد بود كه تعدادي از صحابه مبادرت به ساختن خانه

روابط عثمان با خويشـاوندان خـود و ميـزان پرداخـت بـه آنـان از       : يازدهم
  المال بيت

المال  كردند كه اودر نحوه پرداخت از بيت عثمان را متهم مي، غوغاساالران و خوارج
در كنار اين اكاذيب و . داد ها را به خويشاوندان خود مي كرد و بيشتر آن اسراف مي

ها را نقل كرده و در  و سخناني وجود دارد كه سبئيون و رافضيون آن روايات، شايعات
اند كه متأسفانه هستند مورخان و متفكراني كه اين اباطيل را  ميان كتب تاريخ پراكنده

كدام از  اما به حقيقت بايد دانست كه هيچ. پندارند ها را حقيقت مي باور نموده و آن
هاي او  ندارد و روايات معتبري كه در مورد بخششپايه واساس ، اين اكاذيب و افتراها

دليلي است بر صفات نيك و پسنديده او و از ، به خويشاوندان خود نقل شده
  : دهد هاي واالي او خبر مي ويژگي

                                           
 ). ۲/۷۷(االدارة العسکرية  -١
 . ۱۱۴، وضاح الصمد، عربية االسالميهاحلضارة ال -٢
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اي  مردي ثروتمند بود كه با خويشان خويش روابط گرم و حسنه، عثمان -1
  1.كرد هاي فراوان مي ها بخشش داشت و هميشه به آن

ور شده و او را متهم  توز به شخصيت ايشان حمله گاه افراد شرور و كينه آن
داده  انجامهاي فراواني در حق خويشان خود  بخشش، المال مسلمين كنند كه از بيت مي

من خويشاوندان خود را بسيار : عثمان در جواب اين اتهامات ناروا چنين گفت. است
ها از مال  اما تمام اين بخشش، كنم دي ميهاي زيا ها بخشش دوست دارم و در حق آن

كس ديگر  المال مسلمين را نه براي خود و نه براي هيچ خودم بوده است و هرگز بيت
و ابوبكر و عمر بسيار سخاوتمند بودم  صمن در دوران رسول خدا. ام حالل نشمرده

زمند كردم و حال نسبت به آن روزگار طمعكار و آ شمار مي هاي بي و به مردم بخشش
من يك عمر با اهل و عيال خود . كنم ام كه كما في السابق آن مقدار بخشش نمي شده

ام و ثروتم را در ميان آنان تقسيم  ام و حال كه به پايان عمر نزديك شده بسر برده
  2.گويند اين دروغگويان ناسپاس در مورد من چه چيزها كه نمي، كنم مي

او ، اميه تقسيم نمود دان خود در بنياموال خود را در ميان خويشاون، عثمان
العاص شروع كرد و به هر كدام از مردان آل حكم ده هزار درهم  نخست از بني ابي

حرب  عيص و بني بني، عاص بني، عثمان سپس به همان مقدار به بني. پرداخت نمود
  3.سهم پرداخت كرد

سخنان تمام اين روايات معتبر و نصوص صحيح دالّ بر اين دارد كه تمام 
هاي  المال و بخشش گويان راجع به اسراف و حيف و ميل او نسبت به بيت گزافه

هاي  جز داستان، حد و حصر او به خويشان خود و نيز ساختن قصرهاي متعدد بي
هر چند برائت عثمان در اين مسايل واضح و . پايه و اساس چيز ديگري نيستند بي

، المال اگر هم عثمان از محل بيتمبرهن است اما هستند علمائي كه معتقدند 
اين اقدام او از نظر شرع بالمانع ، هايي را در حق خويشاوندان خود روا داشته بخشش

                                           
 . ۸۲، فصل اخلطاب فی مواقف األصحاب -١
 ). ۵/۳۶(تاريخ الطربی  -٢
 ). ۵/۳۶(تاريخ الطربی  -٣
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، القربي كه در قرآن بدان امر شده است سهم ذوي، زيرا براساس ديدگاه اين علما، است
  1.باشد مربوط به خويشاوندان امام آن عصر مي

تعدادي از علما چون حسن و ابوثور : آورده استابن تيميه در كتاب خود چنين 
نيز  صپيامبر خدا. متعلق به خويشاوندان امام است، القربي  بر اين باورند كه سهم ذوي

بنابراين . نمود المال پرداخت مي به نزديكان خود سهمي از بيت، به حكم واليت
بودند و القرباي ايشان  ذوي، صالقربي در دوران حيات مبارك حضرت رسول ذوي

محسوب ، خويشاوندان ولي امر مسلمين، القربي ذوي، پس از رحلت آن حضرت
زيرا كمك و ياري ولي امر و دفاع از او واجب است و بدون شك اين ، شوند مي

تمام خلفايي كه ، به طور كلّي. كنند نزديكان و اطرافيان اويند كه به اين كار اقدام مي
ست يافتند به انحاي مختلف اقوام و خويشان خود را بعد از عمر فاروق به اين مقام د

  2.كردند المال و يا حكومت سهيم مي از بيت
اقدامات عثمان در : اند همچنين ايشان در جاي ديگر كتاب خود چنين آورده

المال بود  او عامل بر بيت: نخست: خصوص نزديكان خويش از سه منظر بالمانع است
المال  اشد باز مستحق دريافت حقوق و مزايا از بيتهرچند هم كه ثروتمند ب، و عامل

  . باشد مي
  .القربي عبارتند از خويشاوندان امام آن عصر ذوي: دوم
اي  قبيله، برخالف خويشاوندان ابوبكر و عمر، نزديكان و خويشان عثمان: سوم

هايي به مراتب  بسيار بزرگ و پرجمعيت بود كه به تبع آن احتياجات و درخواست
  3.ز قبايل ابوبكر و عمر داشتندبيشتر ا
در تاريخ طبري نقل شده است كه چون عثمان به عبداهللا بن سعدبن ابي  -2

به او ، جا را فتح نمايد سرح مأموريت داد كه از طريق مصر به تونس حركت كند و آن
قول داد كه اگر در اين مأموريت خود موفق باشد يك پنجم خمس غنايم را بدو 

هاي آفريقا توانستند آن مناطق را  ها و كوه ه عبداهللا نيز با عبور از دشتسپا. خواهد داد

                                           
 . ۸۳ص ، فصل اخلطاب فی مواقف األصحاب -١
 ). ۱۸۸، ۳/۱۸۷(منهاج السنة  -٢
 . ۱۶۳ص، حلمدی شاهين، والدولة األموية). ۳/۲۳۷(منهاج السنة  -٣
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ها را مشخص  كه عبداهللا غنايم سربازان را تقسيم كرد و خمس آن پس از اين. فتح كنند
يك پنجم خمس را براي خود برداشت و چهار پنجم بقيه را همراه وثيمه نَضْري ، نمود

. مه از اين اقدام عبداهللا نزد عثمان شكايت كردندهيئت همراه وثي. نزد عثمان فرستاد
، عثمان با رد شكايت آنان بديشان گفت كه خود او قول چنين پاداشي را بدو داده بود

از اين جواب قانع نشدند و عثمان نيز درخواست آنان ، اما هيئت همراه خمسِ غنايم
المال پس دهد و او  بيترا پذيرفت و به عبداهللا دستور داد كه آن مقدار پاداش را به 

  1.نيز اطاعت امر كرد
به ثروتمندان و مجاهداني ، خود، صدر احاديث معتبر نقل است كه رسول خدا

  2.نمودند هايي را عطا مي پاداش، كه در ميدان كارزار حضور داشتند
خمس و حيواناتي كه به غنيمت آورده شده بود به حدي بود ، در فتح آفريقا -3

ها را به يكصد  ي آن مروان بن حكم همه. آن به مدينه مشكل بود كه بردن بخشي از
هنگامي كه مروان . هزار درهم خريد كه بيشتر آن مبلغ را به صورت نقد پرداخت كرد

مسلمانان در شهر نگران آن بودند كه سپاه اسالم ، برد خبر اين فتوحات را به مدينه مي
، ها رسانيد بر اين نصرت را بداندر آفريقا دچار شكست شده باشد و چون مروان خ

، عثمان نيز به عنوان مژدگاني اين خبر، ها از اين فتح و پيروزي به وجد آمدند همه آن
المال  بايست در ازاي خريد آن مقدار از غنايم آفريقا به بيت بقيه پولي را كه مروان مي

در مقابل ، رخب داد به او بخشيد و اين از اختيارات امام است كه به قاصد خوش مي
مستند و ، اعطاي اين مقدار پاداش به مروان. پاداش عطا كند، هاي راه تحمل خستگي

عثمان خمس غنايم آفريقا را به مروان بخشيد ، دارد درست است اما روايتي كه بيان مي
اگرچه عثمان نزديكان و خويشاوندان خود را بسيار . 3كامالً دروغ و غيرمستند است

هرگز اين مودت و محبت سبب نشد كه دچار گناه و يا سوء  داشت اما دوست مي
المال و ساير شئون حكومت گردد و اكاذيب باطلي كه در كتب  مديريتي در امور بيت

نشأت گرفته از تبليغات مسموم سبئيون و ، تاريخ در اين خصوص نقل شده است

                                           
 ). ۲۵۳(تاريخ الطربی  -١
 . ۸۴، فصل اخلطاب فی مواقف األصحاب -٢
 . ۸۴، فصل اخلطاب فی مواقف األصحاب -٣
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و ديگر  باشد كه خصومت و عداوتشان با عثمان هاي ستمكار و ظالمي مي رافضي
در واقع رفتار و منش عثمان با اقوام و خويشاوندان خود . عيان و آشكار است، صحابه

كه قرآن در اين  كما اين، باشد هاي اسالم و قران مي برگرفته از دستورات و راهنمايي
  : رابطه چنين فرموده است

m�A� �B� �C� � � �D� �E� �F� �G� �H� �JI� �K� �L� � �M� � �N� �O� �P� �Q� �R��

TS��U��V���W��X���Y��Z��\[��]���^��_��`��a��������l ٢٣: الشورى   
بندگاني ، دهد اين همان چيزي است كه خداوند بندگان خود را بدان نويد مي(

همه نعمت كه در پرتو (در برابر آن : بگو. اند اند و كارهاي شايسته كرده كه ايمان آورده
اهم جز عشق و خو از شما پاداش و مزدي نمي) دعوت اسالم به شما خواهد رسيد

هر كس كار نيكي ). گردد كه سود آن هم عايد خودتان مي(را ) به خدا(عالقه نزديكي 
و دست كم يك خوبي را ده خوبي بشمار (افزائيم  بر نيكي عمل او مي، دهد انجام

بخشد و  و گناهان بندگان را مي(خداوند آمرزگار و شكرگزار است ). آوريم مي
  . ))دهد ن وجه پاداش ميكارهاي خوبشان را به بهتري

  : فرمايد جا كه مي و نيز آن

m�À��Á��Â��Ã��Ä��Å��Æ��Ç��È��É��Ê��������l ٢٦: اإلسراء   
و حق ، )صله رحم و نيكوئي و مودت و محبت: از قبيل(حق خويشاوند را (

و به هيچ وجه ، بپرداز، )زكات و صدقه و احسان: از قبيل(مستمند و وامانده در راه را 
  ). كنباد دستي م

از طرف ديگر رفتار كريمانه عثمان يادآور روش و منش حضرت محمد 
را ديد و با او  صپيامبر خدا، عثمان برخالف منتقدان نادان خويش. بود صمصطفي

حشر و نشر داشت و معارفي را از احوال و حاالت او فرا گرفت كه آن منتقدان از آن 
آن تبحر بود كه قاطبه مردم هرگز  بهره بودند؛ عثمان را چنان در دين و معارف بي

به  صعثمان با چشم خود ديد كه رسول خدا، نتوانستند بدان پايه و مرتبه دست يابند
داشت و در حق آنان از هيچ احسان  چه ميزان نزديكان و خويشان خود را دوست مي
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، كه ايشان هنگام تقسيم جزيه و زكات بحرين كما اين، نمود و بخششي دريغ نمي
  1.عطا كردند، عمومي خويش، رين سهم را به عباسبيشت

سيره رسول ، به تحقيق، پسر عمو و داماد خويش را به امارت برگزيدند، و علي
توانستند از آن تبعيت  بزرگترين الگوي عثمان و ديگر مؤمنان بود كه مي صخدا

  2.نمايند و راه سعادت را در آن بجويند
با حيا و شرم ، عثمان فردي بود بزرگوار«: دگوي ابن كثير در همين رابطه چنين مي

هاي فراواني به  بخشش، و داراي اخالقي نيكو و سخاوتي عظيم كه در راه خدا
آنان را ، ارزش دنيا نمود تا بتواند با بذل متاع فناپذير و بي خويشان و نزديكان خود مي

و از آن غافل تشويق نمايد كه تنها به امور جاودان و با ارزش آخرت اهتمام ورزند 
  . »نشوند

كرد و  اي از مردم بخشش مي به دسته، المال نيز هنگام تقسيم بيت صپيامبر خدا
شان آكنده از ايمان و هدايت بود از آن اموال محروم  اي ديگر از ياران را كه قلب دسته

نمود تا شايد دسته اول را نيز به راه هدايت رهنمون باشد و اين خصلت حكيمانه  مي
غنيمت  صافقان و خوارج جهت تخريب جايگاه و منزلت حضرت رسولرا من

  3.كردند داري مي انتقادهاي گزنده و نيش صشمردند و از اين نوع رفتار رسول خدا مي
: در همين رابطه اين ماجرا را نقل كرده است سجابر بن عبداهللا، به عنوان مثال

يكي از همين ، ئف و مدينهكه رودي است مابين طا» جعرانه«هنگام تقسيم غنايم در 
جانب عدالت را رعايت ، منافقان بر پيامبر خرده گرفت كه چرا در تقسيم غنايم

  :جوابي محكم و كوبنده به او پاسخ داد كه صپيامبركند؟  نمي
  .»شقيت إن مل أعدل«
  4».اگر من عدالت را رعايت نكنم خداوند مرا از رحمت خويش محروم سازد«

                                           
 ). کتاب اجلزيه(صحيح البخاری  -١
 ). ۷/۲۰۱(البداية و النهاية  -٢
 ). ۷/۲۰۱(البداية و النهاية  -٣
 ). کتاب فرض اخلمس(صحيح البخاری  -٤
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ش مورد انتقاد و تخريب منافقان و خوارج و دشمنان عثمان نيز به همين رو
او خطاب به اعضاي مجلس شوراي امت و در دفاع از اقدامات ، گرفت اسالم قرار مي

شما را در ، در رابطه با رفتار و منش خود و وضعيت حكومتم«: خويش چنين گفت
به خاطر ، داشتندابوبكر و عمر كه پيشتر از من در اين مقام حضور . ام جريان قرار داده
كه رسول  حال آن، گرفتند بر خود و اطرافيان خويش سخت مي، رضاي خداوند

من چون به اين مقام . ساخت المال محروم نمي نزديكان خويش را از بيت صخدا
برند و به همين دليل تصميم  ديدم كه مردمان من در فقر و تنگدستي به سر مي، رسيدم
حال اگر شما اين اقدام مرا . مند سازم المال بهره يتهاي ب آنان را از ثروت، گرفتم

  . 1»را بازگو نماييد دانيد آن نادرست مي
  : دارد بيان مي، ابن تيميه نيز در رد منتقدان عثمان بن عّفان 

اما نبايد امثال اين ، هرچند عثمان نسبت به خويشاوندان خود سخاوتمند بود
به هر چهار داماد خويش كه همه از قريش  عثمان، روايت را كه در آن نقل شده است

همچنين به يقين روايتي كه در . باور نمود، بودند چهار صد هزار دينار پرداخت نمود
كذب و ، عثمان يك ميليون دينار به مروان بن حكم بخشش كرد، آن آمده است
بايد در خصوص اين قبيل روايات پرسيد كه سند درست و معتبر اين . نادرست است

اعم از نزديكان خود و ، ي مسلمانان درست است كه عثمان به همه! ها كجايند؟ تانداس
ها جهت اثبات  نمود اما هر كدام از اين بخشش هاي زيادي مي بخشش، ساير مردمان

 سكدام از خلفاي راشدين همچنين بايد دانست كه هيچ. باشد درست و معتبري مي
 2.اند ا نبخشيدهحد و نصري ر هرگز چنان مبالغ هنگفت و بي

 

                                           
 ). ۳/۱۹۰(الطبقات الکربی  -١
 ). ۳/۱۹۰(منهاج السنه  -٢



 



 
  گفتار دوم

  ترين اجتهادات ايشان و مهم سسيستم قضايي عهد عثمان

و در ارتباطي كامل با سيرة آن  صاكرمنبيدر راستاي عصر ، عصر خلفاي راشدين
، باشد اي برخوردار مي العاده فوق اين عصر از اهميت، بود و به همين دليل صحضرت

تداوم و استمرار ، به طور أخص، ر اعم قضائي آنبه طو، هاي اين عهد نظام و برنامه
بودند كه صحابه با دقت و وسواس زياد  صهاي عهد رسول خدا همان نظام و برنامه

امت  مسايلهاي رهبر خويش در تمامي شئون و  بر اجرا و رعايت آن نظام و برنامه
بيان عهد راشدين را در دو اصل توان اهميت نظام قضائي  مي، ورزيدند اصرار مي

  : داشت
  ها  آندر امور قضا و اجراي تمامي  صرعايت احاديث رسول خدا* 
ها و وضع قوانين قضائي جديد كه بتواند در عين در نظر داشتن  تدوين برنامه* 

ها و اركان دولت نو بنيان اسالمي را تحكيم  پايه، روز جهان اسالمهنو و ب مسايل
   1.بخشند

نظير خود توانست نظام  يز به كمك نبوغ بيعمر فاروق با عنايت خداوند و ن
اركان و اصولي را ، او براي اين نظام ؛ت اسالمي را گسترش و تكميل نمايدقضائي دول

قضاوت ، توانست بر همين اساس، عثمان بن عفان، بعد از او ي هنمود كه خليف نهادينه
و مزاياي  قهاي اين قضات و ميزان حقو صفات و ويژگي، اختيارات آنان، دولت خود

همچنين او منابع صدور احكام و قوانين قضائي را كه قضات ؛ ايشان را تعيين نمايد
در راستاي همان اصول و نظامي ، كردند استناد ميها  آناحكام خود به بايست در  مي

   .تدوين و اجرا نمود، كه عمر فاروق وضع كرده بود
تن از صحابه به امر قضا در مدينه سه ، كه عثمان به مقام خالفت رسيد هنگامي

و سائب بن  سزيد بن ثابت، سپرداختند كه عبارت بودند از علي بن ابي طالب مي
خود ، عثمان بر خالف عمر كه در امر قضا به آنان استقالل كامل داده بود .سيزيد

                                           
 . ۸۴و  ۸۳، تاريخ القضاء فی االسالم، حممد الزحيلی -١
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كرد و در خصوص حل منازعات با اين سه تن و  مستقيماً در اين امور نظارت مي
حكم را صادر ، اگر نظر او با آراي آنان يكي بود، نمود يديگر صحابه مشورت م

به بحث و گفتگوي بيشتر در آن مسأله مبادرت ، صورت كرد و در غير اين مي
ست كه عثمان آن سه نفر را از مقام قضا عزل نمود و آنان ا اين به معناي آن .ورزيد مي

ديگران به مشورت متعدد با آنان و  مسايلرا در حد يك مشاور نگه داشت كه در 
عثمان آن سه نفر را از مقام ، هر چند هستند محققاني كه بر اين باورند .پرداخت مي

را در ها  آنقضا عزل ننمود و هيچ نص صريحي در اين خصوص وجود ندارد بلكه 
و قضاياي مهم به مشورت و تبادل آراء  مسايلاما در عين حال در ، اين مقام ابقا نمود

در واقع منشأ اين اختالف نظر در خصوص روابط عثمان با  ؛نمود مي با ايشان اقدام
  : قضات عمر را بايد در اين روايات جستجو نمود

چنين ، بيهقي در سنن و وكيع در كتاب اخبار القضاه از عبدالرحمن بن سعيد •
نشسته بود از پدر بزرگم شنيدم كه روزي عثمان بن عفان در مسجد : كنند روايت مي
عثمان به ، كندو از او خواستند در ميان ايشان قضاوت دو فرد نزد او آمدند كه ناگاه 

تو نيز برو و : سپس به ديگري گفت، برو و علي را به اينجا بياور: يكي از آنان گفت
چون آنان ، وف را نزد من آورام و عبدالرحمن بن عوير بن عبز، يداهللابعلحه بن ط

سپس رو به آن صحابه ، كه سخنان خود را بگوييد: فتعثمان به آن دو مرد گ، آمدند
اگر ، اين دو مرد را اعالم كنيدشما نيز رأي و تصميم خود در خصوص : كرد و گفت

عثمان همان رأي را ، رأي و تصميمي موافق با رأي و نظر عثمان داشتند، آن صحابه
ن مسأله فرا بيشتر در آ كرد و در غير اين صورت خود و آنان را به تأمل صادر مي

حكم را هر چه بود ، هاي نزاع و طرفدر هر صورت آن صحابه  ؛خواند مي
در مدينه هيچ كس را به مقام ، كه به شهادت رسيد در واقع عثمان تا زماني .پذيرفتند مي

   .قضا منصوب ننمود
زيد بن : چنين آمده است، در تاريخ طبري در بحث پيرامون اقدامات عثمان •

زيد بن ثابت ، اين به معناي آن است كه عثمان؛ مقام قضا داشت، نثابت در عهد عثما
ست كه عثمان در امر قضا و ا هر چند اين امر مستلزم آن، را در مقام خود ابقا نمود
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كه بتوان اين دو روايت را با  تا زماني، استقالل كامل داده باشد، به زيد، صدور حكم
   .ه يكي از آن دو را بر ديگري ترجيح دادك تر است تا آن ما را شايسته، هم جمع نمود

قضات مدينه را در سمت خود ، ما حصل جمع اين دو روايت آن است كه عثمان
اما ، بپردازندها  آنو حل و فصل حفظ نمود تا در منازعات و مخاصمات به قضاوت 

شد به خود اختصاص  بايست حل و فصل مي و معضالت را كه مي مسايلتعدادي از 
ر چند در اين ميان با قضات شهر و ديگر صحابه نيز به مشورت ه، داد مي
   1.پرداخت مي

 كه اينكما ، نمود مستقيماً قضات ديگر واليات را تعيين مي، خود، عثمان گاه
گاه نيز امر قضا را به خود واليان  .به مقام قضاي بصره گماشترا كعب بن سور 

اين وظيفه را به والي بصره محول ، طور كه بعد از عزل كعب بن سور همان، سپرد مي
محسوب نيز  جا آن بود قاضي صنعاء همچنين يعلي بن اميه در عين حال كه والي .نمود

   2.شد مي
گزيدند كه اين نشان  قضات خويش را بر مي، خود، بيشتر واليان، در عهد عثمان

  3.قدرت و اختيارات واليان بيشتر از قضات بود، دهد كه در عهد عثمان مي
مؤيد اين مطلب ، امراي ارتش و عامه مردم، هاي عثمان خطاب به واليان مهنا

تعيين قضات را به خود واليان واگذاشت كه يا خود اين وظيفه خطير را ، است كه او
   4.بر دوش گيرند و يا به فرد توانا و امين محول نمايند

ارتباط  همچنين برخالف عمر كه مدام با قضات خود در اقصي نقاط مملكت در
   5.ورزيد عثمان به ندرت بدين كار مبادرت مي، بود و در جريان كار ايشان قرار داشت

  
  

                                           
 ). ۱/۳۷۸(النظم اإلسالميه  -١
 . ۱۴۳، عصر اخلالفة الراشدة -٢
 ). ۱/۳۷۸(النظم اإلسالمية  -٣
 ). ۱/۳۷۸(النظم اإلسالمية  -٤
 ). ۲/۹۲(الوالية علی البلدان  -٥
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  پذيرد مقام قضا را نمي سعبداهللا بن عمر

او از قبول اين مسئوليت ، چون عثمان به عبداهللا بن عمر پيشنهاد مقام قضا را نمود
از ، قضاوت نخواهم نمودمن هرگز بين دو نفر : امتناع ورزيد و به عثمان چنين گفت

  : شنيدم صرسول خدا
  .»من عاذ باهللا فقد عاذ مبعاذ«
كه بايد به بداند ، به خداوند رجوع كرد و به او پناه برداي  هلأكه هر كس در مس«

   .»معاذ بن جبل رجوع نمايد و مشكلش را با او در ميان گذارد
عثمان نيز اين  ؛مرا بدين امر خطير مكلّف ننمايي خواهم كه من از تو مي

   1.معاف نمود، درخواست ابن عمر را پذيرفت و او را از اين مقام

  دادگستري

كند كه چون نزد عثمان رفت تا او را  نقل مي، خدمتكار عباس، ابن عساكر از ابو صالح
بجز  .يافت دگستريعثمان را در دا، به خانه او دعوت كند، بنا به درخواست عباس

تب تاريخ نيز بر اين نظر هستد كه از جمله اقدامات مهم تعدادي از ك، اين روايت
عثمان بر خالف ، اگر روايت فوق درست باشد .باشد يم دادگستريتأسيس ، عثمان

 دادگستريمكاني را به عنوان ، پرداختند ابوبكر و عمر كه در مسجد به امر قضا مي
   2.نمود مي به اين امر اقدام نبنيان نهاد كه در آ

  سعهد عثمان اضيانمشهورترين ق

  زيد بن ثابت در مدينه  -1
 ابو الدرداء در دمشق  -2
 كعب بن سور در بصره  -3
را نيز بعد از  جا آن مقام قضاي، كه عالوه بر واليت شامابو موسي اشعري  -4

  .كعب بن سور به عهده داشت

                                           
 ). ۴۷۵حديث(مسند امام أمحد  -١
 ). ۴/۷۴۰(أشهر مشاهير اإلسالم  -٢
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 شريح در كوفه  -5
 يعلي بن اميه در يمن  -6
 عاء صنثمامه در  -7
  1رعثمان بن قيس بن ابي العاص در مص -8

، تعزيرات، حدود، جنايات، هاي قصاص همچنين عثمان بن عّفان در زمينه
و مدارس و مكاتب آنان انعكاس اجتهاداتي نمود كه در نزد فقهاء ، عبادات و معامالت

  : پردازيم جا به ترتيب به هر يك از آنا مي يافته است و ما در اين

  زيراتحدود و تع، اجتهادات مربوط به قصاص و جنايات: نخست

 ي قتل بودبدان پرداخت قضيه ساي كه عثماناولين قضيه -1

ماجراي عبيداهللا ، اولين قضيه مهمي كه عثمان در دوران خالفت خود بدان حكم داد 
 جفينه هم مردي مسيحي بنام، ل رسانيده بودتقبود كه هم دختر ابولؤلؤ را به  بن عمر

در آن ايام در مدينه شايعه ، داشت به او تعلق سكه خنجر قتل عمررا هم هرمزان  و
   2.كمك كرده است شده بود كه هرمزان در قتل عمر به ابولؤلؤ

قبل از شهادت دستور داد كه هرمزان را به زندان بياندازند تا خليفه بعد  سعمر
اولين مسأله ، چون عثمان به خالفت رسيد .از او در مورد هرمزان تحقيق و حكم كند

هاي او  عبداهللا بن عمر و قتلقضيه ، نمود آن حكم صادر مي بايست در مورد كه مي
، اما در مقابل ؛كند عبيداهللا به قتل برسد جاب ميعلي معتقد بود كه عدالت اي، بود

آيا سزاوار است كه امروز ، رسيد شهادتديروز پدر به : گفتند اي از مهاجران مي دسته
شما از  !يا اميرالمؤمنين: د كردپسر كشته شود؟ عمرو بن عاص به عثمان چنين پيشنها

بنابراين ، پيوستنزيرا اين قضيه در زمان خالفت شما به وقوع ، اين ماجرا مبرّا هستيد
زيرا ، عثمان ديه آن مقتولين را از مال خود پرداخت نمود، سلب مسئوليت كنيداز آن 

                                           
 . ۱۶۰- ۱۵۹، عصر اخلالفة الراشدة -١
 ). ۷/۱۵۴(البداية و النهاية  -٢
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داخت ديه در پرر را كاآنان هيچ وارثي جز بيت المال نداشتند و امام عصر نيز صالح 
   1.آنان و آزاد نمودن عبيداهللا تشخيص داد

عبيداهللا ، پسر هرمزان، قماذبان، كند كه براساس آن طبري روايت ديگري نقل مي
: كند ابن منصور از قول قماذبان چنين نقل مي، در اين روايت .را مورد عفو قرار داد

نزد پدرم آمد و خنجر روزي فيروز به ، آزادانه با هم ارتباط داشتند، عجم در مدينه
كني؟  در اين سرزمين با اين خنجر چكار مي: دوسر پدرم را از او گرفت و از او پرسيد

در اين اثنا مردي شاهد اين  .ام به همراه داشتن آن عادت كرده: پدرم در جواب گفت
كه  مكه با چشم خود ديد: برخورد بود و چون عمر ضربت خورد به مردم گفت

براساس همين گفته بود كه عبيداهللا نزد پدرم آمد و او  .ه فيروز دادهرمزان خنجر را ب
مرا در عفو يا قتل عبيداهللا مخير ، كه عثمان به خالفت رسيد هنگامي .را به قتل رسانيد

اين مرد قاتل پدرت است ! اي فرزندم: نمود و او را به من سپرد و به من چنين گفت
من نيز عبيداهللا  ؛حال برو و او را به قتل برسان ،نسبت به او از ما سزاوارتر هستي و تو

آيا : من به آنان گفتم، ينه نيز به دنبال ما راه افتادندرا همراه خود بردم اما تمام مردم مد
آيا حق : پس به آنان گفتم، دادند شم؟ آنان نيز جواب مثبت مياو را بكمن حق دارم 

، اعالم كردند كه اين حق را ندارندآنان اين را داريد كه از او در برابر من دفاع كنيد؟ 
مردم نيز مرا ، خواست آن مردمان بخشودممن هم او را به خاطر رضاي خداوند و نيز 

   2.هاي خود حمل كردند م بر شانها نهاتا خ
عبيداهللا را ، بايد گفت ميان اين روايت و روايت ديگري كه براساس آن عثمان

تضادي وجود ، به عهده گرفت وارثان هرمزان را مورد عفو قرار داد و پرداخت ديه به
، همانطور كه همه صحابه اذعان داشتند قصاص عبيداهللا حقّ فرزند هرمزان بود ؛ندارد

عفو  .به خواست و ميل مردم تن در داد و از ريختن خون او گذشت، اما او خود
حق خليفه را ، با اين اقدامات غير مشروع خودخليفه نيز به اين دليل بود كه عبيداهللا 

ضايع و از ميان ، در تحقيق ماجراي قتل عمر و نيز مجازات عامالن و آمران اين قتل

                                           
 ). ۴/۱۵۴(البداية و النهاية  -١
 . باشد صحيح منی، سند اين روايت، )۵/۲۴۳(تاريخ الطربی  -٢



    سهاي مالي و قضائي عثمان بن عفّان ستسيا 
 

 

 237

در واقع عبيداهللا با آن  .حق خليفه بود و نه پسر هرمزان، بنابراين عفو از اين اقدام، برد
تا حكومت نتواند به عوامل پشت پرده اين توطئه سبب شد ، خود ي هكار عجوالن

بر اين اساس عفو  .يابد و آنان را به سزاي اعمال خائنانه خويش برساندهولناك دست 
از طرف  .باشند خليفه و نيز پسر هرمزان نسبت به عبيداهللا دو مقوله جدا از هم مي

، شد خليفه صاحب حقوق آنان مي، ه وارثي نداشتندنچون دختر فيروز و نيز جفيديگر 
ه ديده در دستان هرمزان و جفين، يدشهادت رس به سبدون شك خنجري كه با آن عمر

   .شاهد اين قضيه بودند، و عبدالرحمن بن عوفشده بود و عبدالرحمن بن ابي بكر 
هرمزان و جفينه را مشغول ، عبدالرحمن بن ابي بكر شهادت داد كه فيروز

چون عمر  ؛ن خود ديد خنجري از دستشان افتادصحبت كردن با هم ديد و با چشما
   1.هماني بود كه آن دو شاهد وصف كردند خنجر، ضربت خورد

اما راجع به دختر فيروز كه ، حق قتل بودندبر همين اساس هرمزان و جفينه مست
بايد گفت كه ، خود را به قتل رسانيد تا همدستانش را پنهان كند، پس از كشتن فاروق

ا پنهان برد كه چون او خنجر پدرش ر زيرا عبيداهللا گمان مي، او اشتباه به قتل رسيد
  2.در قتل عمر دست داشته است، نمود

  قتل دزدان -2
اي از جوانان كوفه كه در آن موقع زير نظر وليد بن عقبه  دسته، نقل است كه يك شب

كه از  هنگامي، ابن حيسمان ؛خانه ابن حيسمان خزاعي وارد شدندبه ، شد اداره مي
، زياد است تعداد آنانشمشير خود را برداشت و دانست كه ، وجود آنان با خبر شد
   .از او خواستند كه آرام گيردآن جوانان ، مردم را به كمك طلبيد

ان دست از ابن حيسمابو شريح خزاعي نيز كه شاهد ماجرا بود ديد كه چون 
مردم گرد آنان جمع شدند ، آن جوانان او را به قتل رسانيدند، فرياد كشيدن بر نداشت

ير بن جندب أزديو آن جوانان را كه افرادي چون زه ،أَرع رع بن ابي موِّوِّمدي و س
   .دستگير كردند، بودندزدي در ميانشان أَي بأُيل بن بُش

                                           
 ). ۳۵۵-۳/۳۵۰(الطبقات الکربی  -١
  .۲۱۹-۲۱۸، اخلالفة و اخللفاء الراشدون -٢
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ابو شريح و پسرش بر ضد آن جوانان شهادت دادند كه آنان وارد خانه ابن 
اما در آخر چند نفر از ، كردند حيسمان شدند و هر چند يكديگر را از قتل او منع مي

نظر او  اي خطاب به عثمان نوشت و وليد نامه ؛ابن حيسمان را به قتل رسانيدند، آنان
حكم آن جوانان  ي همهبه اعدام ، عثمان نيز در نامه خود، را در اين رابطه جويا شد

عمر بن عاصم تميمي در  .را بر در قصر و در مألعام اعدام كردوليد هم آنان ، داد
  : مورد اين ماجرا چنين سروده است

بداًأَوا لُکُأالت جيرانکم سهلَأ    فاًر الزةارع انعفّ ابنِ فی ملک  
در ملك عثمان بن عفان اموال همسايگان  كه اينبترسيد از  !اي مردمان شرور(

  ). خويش را به ناحق ببريد
  : همچنين در ادامه چنين گفته است
ــذی جــربم    ــن عفّــانَ الّ   إنّ اب

 ــابِ م ــلُ بالکت عمــازال ي ــاًم   هيمن
  

     ــان ــمِ للفُرق ــوص بِمحکَ اللُّص ــم   فَطَ
   ــان ــهم و بن ــقٍ من نــلِّ ع ــی ک   ١ف

  

تا او  .دزدان را سركوب نمود، دانستيد كه چطور عثمان با اجراي احكام قرآن(
شود و آنان را نابود  هست احكام قرآن در مورد همه دزدان و نابكاران اجرا مي

  ). كند مي

  بازرگاني را به قتل رسانيد، پول مردي كه به خاطر -3
اين حادثه در زمان خالفت عثمان بن عّفان روي داد و مجازات قتل عمد كه قصاص 

  2.است در مورد آن قاتل اجرا شد

  مجازات جادوگر -4
جادو ، شجاريه و خدمتكارحفصه توسط ، المؤمنين امنقل است كه در عهد عثمان 

دستور حفصه نيز به عبدالرحمن بن زيد ، دس خود او به اين كارش اعتراف كرپ، شد
عثمان اين اقدام حفصه را ناپسند دانست و او را مالمت ، داد تا آن خدمتكار را بكشد

                                           
 ). ۵/۲۷۲(تاريخ الطربی  -١
 . ۱۵۳، عصر اخلالفة الراشدة -٢
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المؤمنين در مورد يك زني كه او را  چرا اقدام ام: ابن عمر به عثمان جواب داد؛ نمود
  پنداري؟  نادرست مي، نيز به آن كارش اعتراف كرده است جادو كرده و خود او
بلكه بايد دانست كه ، قتل آن زن جادوگر را نادرست ندانست، در واقع عثمان

اجراي حدود از حيطه اختيارات امام است و هيچ كس حق ندارد به اين حوزه تجاوز 
   .كند

و ، دانست نه نفس مجازات را عثمان نيز اين شيوه برخورد حفصه را نادرست مي
كند كه حكم مرگ آن زن جادوگر واضح بود و  داللت ميكالم ابن عمر نيز بر اين امر 

  1.شد اي سبب تعليق آن نمي هيچ شك و شبهه

  دوش ميجنايتي كه فرد كور و نابينا مرتكب حكم  -5 
افراد نابينا در هنگام حركت و راه رفتن ، استراهنما د كور چون ابزاري در اختيار فر

كه از عذر بخواهد  ي ندارد از افراديممكن است خود را مجروح نمايند بنابراين نياز
نداده  انجام چرا كه آن كار را با عمد، شوند او دچار جراحت و يا ضرري ميطريق 
كه در كنار او نشسته  هر فرد نابينايي كه به راهنماي خود يا آن، بر همين اساس .است

 ،تسچون اين كار را به صورت غير عمد مرتكب شده ا، است ضرر و زياني رساند
   2.شود هيچ نوع ديه و مجازاتي متوجه او نمي

  شوند نسبت به هم مرتكب مي، جنايتي كه دو فرد درگير با هم -6
با هم درگير شده و به منازعه پرداختند و در اثناي اين مشاجره به هم اگر دو فرد 

زيرا اين نزاع و به ، واجب است، قصاص آن جراحت و آسيب وارده، آسيب رسانيدند
، اصل اين است كه در آن نزاع .از روي عمد بوده استجراحت و يا جنايت  ،تبع آن

و  وارد كننداند به هر شكل به طرف مقابل آسيب  طرفين درگير عامدانه قصد داشته
بن عفان در همين رابطه دستور داد كه عثمان  ؛اين مستوجب مجازات و قصاص است

                                           
 . ۱۷۰، موسوعة فقة عثمان بن عفّان -١
 . ۹۹ص ، مهان -٢
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اثر آن جراحت و آسيبي به هرگاه دو طرف يك منازعه با هم درگير شدند و بر 
  1.باشند مستوجب قصاص مي، يكديگر وارد كنند

  ارتكاب جنايت در حق حيوانات -7 
يد قيمت و بهاي آن را پرداخت هر كس جنايتي را در مورد حيواني مرتكب شد با

 سگي شكاري را كه در، مردي، كند كه در عهد عثمان عقبه بن عامر روايت مي، كند
، را سيصد درهم تخمين زدند چون قيمت آن، كشت، ير نداشتميان ديگر سگان نظ

همچنين عثمان مردي ديگر را ملزم كرد  .آن مرد را ملزم به پرداخت آن نمود، عثمان
  2.بپردازد، كه بيست شتر را در ازاي سگي كه كشته بود

  ارتكاب جنايت در مورد فرد متجاوز -8 
ز كرد و آن فرد نيز در مقام دفاع از جان و يا ناموس ديگري تجاو، اگر فردي به مال

، فرد متجاوز را به قتل رسانيد، در حين نزاع و مشاجره، مال و جان و ناموس خويش
دارد كه مردي با  بيان مي» المحلّي«ابن حزم در كتاب  .باشد او مستوجب قصاص نمي

 .رسانيداو نيز آن مرد را به قتل ، چشم خود ديد كه فردي با زن او در حال زنا است
درست بودن اقدام آن مرد و  ماجرا را نزد عثمان مطرح كردند و عثمان نيز حكم به

  3.الدم بودن مقتول دادمهدور

  حد مرتّد -9
از او بخواهند از ارتداد خويش سه مرتبه شود كه چون  حد ارتداد بر فردي اجرا مي

كه عبداهللا بن  نقل است .امتناع ورزد كه در آن صورت اعدام خواهد شد، توبه كند
لمه كذّاب باز داشت يمس نظراتچند نفر را در كوفه به اتهام ارتداد و تبليغ ، مسعود

بن مسعود چنين عثمان نيز به عبداهللا ، بطه با آنان به عثمان نامه نوشتنمود و در را
و هر كدامشان را كه شهادتين بر زبان آورد و  كن دين حق را بر آنان عرضه«: نوشت

                                           
 . ۱۰۰، موسوعة فقه عثمان بن عفّان -١
 . ۱۰۲، موسوعة فقه عثمان بن عفان -٢
 . ۱۰۳، موسوعة فقه عثمان بن عفّان -٣
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اما هر كدام را كه بر آن آيين باطل اصرار  نآزاد ك، لمه برائت جستياطل مساز آيين ب
عبداهللا نيز هر كدام از آن مردان را كه از ارتداد خويش توبه كرد  ».گردن بزن، ورزيد

  1.آزاد نمود و آناني را كه بر ارتدادشان اصرار ورزيدند اعدام كرد

  ايم امكان توبه وجود دارد؟ آيا بر، ام من يك نفر را به قتل رسانيده -10 
يشتر يك نفر را به قتل رسانيده است و از فر نزد عثمان آمد و ادعا كرد كه پيك ن

قرآن را  عثمان نيز اين آيه يا براي او امكان توبه وجود دارد؟عثمان سؤال كرد كه آ
  : براي او تالوت نمود

m�T��U��V��W��X��Y��Z��[����\��]��^��_��`��a��b��
c��ed��f���g��h�����ji��k���l��m��l ٣ - ١: غافر   

 انجام از سوي يزدان چيره و آگاه) قرآن(فرو فرستادن اين كتاب  .ميم .حا(
و صاحب انعام ، داراي عذاب سخت، پذيرنده توبه، يزداني كه بخشنده گناه .پذيرد مي

  ). بازگشت به سوي او است .هيچ معبودي جز او وجود ندارد .و احسان است
الزم  2.»برو توبه كن و هرگز از درگاه خداوند مأيوس نشو«: سپس بدو گفت و

به ذكر است جهت توبه از گناهاني كه در قبال بندگان خدا صورت گرفته و حقي از 
بايد آن حقوق پايمال شده را جبران نمود و يا آن ، است هآنان را ضايع و پايمال كرد

   3.ار را مورد عفو قرار دهندافراد از حقوق خود بگذرند و فرد گناهك

  حد شرب خمر -11
شرب خمر ، اگر افراد آزاد، صروايت معروف آن است كه در عهد رسول خدا

آنان را با ، مردم براي تحقير، شدند چهل ضربه شالق حد محكوم ميكردند به  مي
هاي  عمر هم در سال .نمود زدند ابوبكر نيز همين حد را اجرا مي كفش و لباس مي

خستين خالفت خويش تغييري در اين حد صورت نداد اما چون ديد كه افراد فاسد ن

                                           
 . ۱۵۰، موسوعة فقه عثمان بن عفّان -١
 ). ۸/۱۷(سنن البيهقی  -٢
 . ۹۳، موسوعة فقه عثمان بن عفان -٣
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با ، دارد آنان را از شرب خمر باز نمي، دادند و اين روش اين شيوه حد را سبك مي
 .حد شرب خمر را به هشتاد ضربه شالق افزايش داد، ديد صحابه مشورت و صالح

اما بايد دانست كه اين شيوه ، رفتعثمان در عهد خويش هر دو روش را در پيش گ
هر كس ، اجراي حد از روي هوا و هوس نبود گويا كه او با برگزيدن روشي حكيمانه

را كه از روي اشتباه و براي بار نخست به شرب خمر اقدام نموده بود چهل ضربه 
، زد و هر كس را كه به شرب خمر معتاد شده و از آن روي گردان نبود حد مي، شالّق

را به  در واقع او چهل ضربه نخست؛ نمود ين مياو را هشتاد ضربه تازيانه مع حد
   1.آورد عنوان حد و چهل ضربه دوم را به عنوان تعزير در مورد آن افراد به اجرا در مي

  اجراي حد شرب خمر در مورد وليد بن عقبه -12
دو ، د عثمان آوردندبه اتهام شرب خمر نز كند كه چون وليد را حسين بن منذر نقل مي

يكي از آنان شهادت داد كه وليد بدون شك شراب ، ن امر شهادت دادندنفر به اي
عثمان ، به چشم خود استفراغ وليد را ديد نيز شهادت داد كه يديگر، ده بودينوش

سپس ؛ ست اين دليل بر شراب خوردن اوستچون وليد استفراغ كرده ا «: اعالم نمود
، علي نيز اجراي حد را از فرزند خود .»وليد را شالق بزن: رو به علي نمود و گفت

برد آن را  كار را مي هاي اين خواست اما او جواب داد كه هر كس منافع و لذت، نحس
علي از اين سخن حسن ، به عهده گيردرا  آن انجام اجرا كند و زحمت و مسئوليت

او نيز برخاست و ، حول نمودكار را به عبداهللا بن جعفر طيار م، بنابراين، خشمگين شد
چون به تازيانه چهلم ، شمرد ها را مي و علي نيز تازيانهحد را بر وليد اجرا كرد 

كه : او خطاب به جماعت مردم گفت؛ ن دستور داد كه ديگر ادامه ندهندعثما، رسيدند
ابوبكر نيز همين ميزان را ، حد شرب خمر را چهل ضربه تعيين نمود صرسول خدا

   .كرد و عمر حد را به هشتاد ضربه رسانيد ياجرا م
حد نخستين ، اما نزد من ؛باشند ه و هم هشتاد ضربه سنّت ميهم چهل ضرب

اسلف  كه ايننخست : توان برداشت نمود تايج زير را مياز اين داستان ن .ارجحيت دارد
 هر كس مأمور اجراي حد است كه ايندوم ؛ اند حد شرب را اجرا نموده، ثمانع

                                           
 . ۹۳، موسوعة فقه عثمان بن عفّان -١
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وليد برادر  كه اينبا عنايت به ، خود بدان كار گمارد ازتواند فرد ديگري را به نيابت  مي
توان به ميزان دقّت و اصرار عثمان در اجراي حقّ و احكام  مادري عثمان بود مي

فردي شجاع و ، كند كه عثمان در اجراي حق اين روايت اثبات مي .شريعت پي برد
به واقع اجراي احكام شريعت  1.هراسيد چ مالمتي نميقاطع بود و در اين راه از هي

  2.ترين اعمال نزد او و ديگر خلفاي راشدين بود بهترين و محبوب، راستين اسالم

   اگر يك كودك دست به دزدي بزند -13 
عاقل و آگاه به حرام بودن اين عمل ، حد سرقت و دزدي تنها در مورد افرادي بالغ

شود كه نقل  اجرا مي، داده باشند انجام ه و نه از روي اجبارباشند و اين كار را آزادان
او دستور داد تا به شرمگاه ، چون كودكي را به اتهام سرقت نزد عثمان آوردند است

حد را در مورد او اجرا ، مويي در نياورده است، چون ديدند كه شرمگاه او، نگاه كنند
   3.نكردند

  زندان به عنوان تعزير -14
، مي از مردي انصاريپرچفردي به نام ضابي بن حارث ، رت وليد بن عقبهدر عهد اما

اما ، گفتند و در شكار آهوان مهارت داشت به امانت گرفت سگي را كه بدان قرحان مي
از اطرافيان ، اطرافيان آن مرد انصاري .از پس دادن سگ به صاحب آن امتناع ورزيد

آنان نيز  .ند و به آنان تحويل دهندسگ را از او پس بگير، ضابي بن حارث خواستند
در مقابل ضابي بن حارث به هجو آن مرد انصاري پرداخت ، دادند انجام كار را همين

  : و در مورد آن چنين سرود
    فـد قرحـانَ خطّـه ونـی ود مشجت  
ــا    ــاعمين کأنم ــباعاً ت و شــات   فَب
ــم  ــو أُمک ــوا فه ــبکم ال تترک   فکَل

  

  و هـی حسـير  تضلُ هلـا الوجنـاُء     
ــر   أمي ــان ــت املرزب ــاهم ببي بح  
  ــر ــات لکبي ــوق األمه ــإنَّ عقُ   ف

  

  
                                           

 ). ۱۱/۲۱۶(کتاب احلدود ، شرح النووی علی صحيح مسلم -١
 . ۱۰۵، والية الشرطة فی اإلسالم، منر احلميدانی -٢
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راهي را در پيش گرفتند كه شتر تنومند و قدرتمند ، در برابر من، دوستان قرحان(
ها را سير  شب) وليد(هاي فراوان امير  ششبه لطف بخ .ماند نيز از طّي كردن آن باز مي

 .سگتان را هرگز رها نكنيد كه چون مادرتان است .رانندگذ و در آسايش كامل مي
  ). بر فرزندان سخت گران خواهد بود، و نفرين مادران نافرمانيبدانيد كه 

به و او نيز آن مرد را احضار ، نزد عثمان بردند را اوشكايت ، مردان انصاري
، شد را مياين حكم و تعزير در مورد همه مسلمانان اج  گفتني است كه ؛افكندزندان 

  1.ماند جا آن لحظات پاياني عمرش در بر ضابي سخت آمد و تااما آن حكم 

  حد قذف و افترايي كه به كنايه باشد -15 
كه  و لو آن، كرد اجرا ميرا و افترا ) متهم كردن يك زن به زنا و فحشا(عثمان حد قذف 

 !ا ابن شامه الوذري: چنين گفت ينقل است كه مردي به ديگر، به صورت كنايه نيز بود
، چون از او نزد عثمان شكايت شد .كه شامه الوذر كنايه از زن زنا كار و فاحشه است

   2.ذف را در مورد او اجرا نمودق، ي به تأويالت و توجيهات آن مردعثمان بدون اعتنا

  مجازات زنا -16
 .ند تا بميردكن او را با سنگ رجم مي، هر گاه زناي زن يا مرد آزاد همسردار اثبات شود

عثمان دستور داد تا او ، مرتكب زنا شدزني شوهردار ، روايت است كه در عهد عثمان
   3.حضور نيافترا رجم كنند اما خود در محل اجراي حكم 

  به عنوان تعزير تبعيد -17
نهدي به   حبكه ابن ذي فردي به نام كعب، كنند كه در عهد عثمان چنين روايت مي

محمد بن سلمه بدو ، چون خبر او به عثمان رسيد؛ پرداخت ميبازي  و شعبده گنيرن
اي به وليد بن  نامه ضمنعثمان ، باشد اما آن نيست چونان سحر مي گكه نيرن: گفت

بدان كار  حبكه ذيعقبه از او خواست تا در مورد اين قضيه تحقيق كند و اگر ابن 

                                           
 ) ۵/۴۲۰(طربی تاريخ ال -١
 . ۲۴۷، موسوعة فقه عثمان بن عفان -٢
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از او  گضار و در مورد نيرنرا اححبكه  ابن، وليد؛ عتراف نمود او را از آن باز داردا
است كه مردم از آن لذّت  اي سرگرمي گيرننكه : او در جواب گفت، سؤال كرد

   .وليد نيز او را محكوم و تهديد كرد، برند مي
كه از كارهاي باطل و : مردم خواند و به آنان گفت ايسپس نامه عثمان را بر

مردم  .بپرهيزند، دهند مي انجام بكه كارهاي نامطلوگو  ارزش و نيز از افراد بيهوده بي
حبكه را با جماعتي  ابن،  وليد .عثمان از اين ماجرا خبردار شده تعجب كردند كه ايناز 

حبكه  ذي بن كعب .ديگر تبعيد كرد و به شام فرستاد و ماوقع را براي عثمان نوشت
در راه  كعب .عازم خارج و دنياوند شدند، همراه مالك بن عبداهللا كه هم كيش او بود

  :خطاب به وليد چنين سرود
ــی  ــی الت ــی مــا إل ــی طَردتن مــری لَئلع  
ـا اَبـن أروی و رجعتـی     ـوعی ي جر جوتو  
ــی الــبالد و جفَــوتی  ــی ف   و إنّ اَغتــر اب
لَيلَـــة ـــومٍ وی کـــلَّ يو إنّ دعـــائ  

  

ــن ســقطَتی لَســبيلُ   ــا م ــت   طَمع
ـولُ       ـال ذلـک غ ـراً غ   إلی احلَـقِّ ده

ــی ذ  ـمتی ف ــلُ و شـ ـه قَلي   ات اإللـ
ــلُ   ــدکم لطَوي ــدنيا و نِ ــک ب   ١علي

  

كه مرا تبعيد كردي اما به آرزويت كه مرگ من است  بدان كه با وجودي(
روزگاري اميد داشتم كه به راه حق باز گردم اما » أروي«اي پسر  .نخواهي رسيد

هرها و مالمتم بدان كه دوران غربت من در ش .بينم كه اين راه به ضاللت رفته است مي
به خاطر دين خدا كوتاه و بزودي به سر خواهد شد اما نفرين من هر روز و شب در 

  ).ديناوند ادامه خواهد داشت

  دور كردن مردم از جنازه عباس -18
جايگاه ن جنازه عباس بن عبدالمطلب را به كند كه چو عبدالرحمن بن يزيد روايت مي

تشييع  قبرستان بقيعمزدحام كردند و آن را به مردم در اطراف آن ا، آوردند ها جنازه
مثل ، چنان زياد بود كه تا بحال ندجمعيت كه بر جنازه عباس نماز گزارد؛ كردند

ازدحام چنان بود كه هيچ كس ؛ را نديده بودم، دان حد پر ازدحامتشييعي ب
 .دهاشم اطراف جنازه عثمان را فرا گرفته بوبني .توانست به جنازه نزديك شود نمي

                                           
 ). ۵/۴۹۱(تاريخ طربی  -١
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 افراد نظاميعثمان به  .بيشتر از قبل شد، انبوه جمعيت، چون جنازه به محل قبر رسيد
هشام دور كنند تا آنان بتوانند او را  تا مردم را از اطراف جنازه و بني: داد دستور مي
در  نظاميمردان  از دهد كه در آن زمان تعداد زيادي اين روايت نشان مي 1.دفن كنند

 نخستين فردي، رخان بر اين باورند كه عثمانؤّتعدادي از م .اند مدينه حضور داشته
نقل است كه عثمان رياست آن را به يكي  .2را تأسيس نمود انتظاميست كه دستگاه ا

، خود، كه اين .3قنقذ بن عمير قريشي محول نمودابن  به نام، از اصحاب مهاجرين
همچنين در كوفه ، حابه استبيانگر ميزان اعتبار و شهرت او نزد عثمان و ديگر ص

گماشت  نيروي انتظاميعبدالرحمن اسدي را به رياست ، جا آن والي، سعيد بن عاص
دار  عهده جا آن والي، از جانب معاويه بن ابوسفيان، و در شام نصير بن عبدالرحمن

   4.بود انتظامي رياست نيروي
حدود را بدون ، كه اي چون عثمان نبود هيچ خليفه، در واقع بعد از ابوبكر و عمر

و هر درخواستي را در خصوص ، ع تبعيضي در مورد همه اجرا نمايدنوهيچ 
   5.كرد اصالحات يا احقاق حقوق اجابت مي

  ت و معامالتادر زمينه عباد ساقدامات و اجتهادات عثمان: دوم

  كعت تغيير دادرنماز مني و عرفات را از دو ركعت به چهار  سعثمان -1
چهار ركعت نماز را به ، عثمان در مني، هجرت و نهم بعد ازدر حج سال بيست 

؛ د و او را در جريان ماوقع گذاشتفردي نزد عبدالرحمن آم .كه به جا آورد تجماع
نزد عثمان ، دو ركعت نماز جماعت را در مني به جا آورد كه اينپس از ، عبدالرحمن

كعت نماز نخوانديم؟ جا دو ر در اين صمگر ما با رسول خدا: رفت و از او پرسيد
هم در  كه اينمگر نه : پرسيدعبدالرحمن باز از عثمان ، ودمعثمان حرف او را تاييد ن

                                           
 ). ۴/۳۲(طبقات ابن سعد  -١
 . ۱۷۹، تاريخ خليفه بن خياط -٢
 . ۱۰۵، والية الشرطة فی االسالم -٣
 . ۱۰۶، والية الشرطة فی االسالم -٤
 ). ۱/۴۰۹(فی الفتنه حتقيق مواقف الصحابه  -٥



    سهاي مالي و قضائي عثمان بن عفّان ستسيا 
 

 

 247

ما در مني دو ، اي اي كه تو خليفه بوده عهد ابوبكر و عمر و هم در اين چند ساله
سپس در پاسخ  ؛ز سخنان عبدالرحمن را تأييد نمودعثمان باخوانديم؟  ميركعت نماز 
به من خبر دادند  جاري سال 1!محمدابو : عبدالرحمن چنين سخن گفت به اعتراض

اند كه نمازهاي فرد مقيم در شهر خود دو  حجاج يمن و اعراب باديه چنين شايع كرده
از دو ركعت نماز مقيم اين شهر است اما بركعت است به اين دليل كه خود عثمان 

بر مردم ، بنابراين، اي شود براي امت فتنه، خود، داشتم كه اين را من بيم آن ؛گذارد مي
و در همين راستا نيز همسري از مكه برگزيدم و زمين و چهار ركعت نماز گذاردم 

عبدالرحمن در مقام  ؛شدم جا آن بدين ترتيب من مقيم، مدر طائف تدارك ديدي ا نهاخ
زنت ، كند كار تو را توجيه نمي ، هيچ يك از اين اقدامات: سخ به عثمان چنين گفتپا

روز از  سكونت خواهد كرد و طائف نيز سه شبانه جا آن كه هر جا تو اقامت گزيني در
در مورد شايعات حجاج يمن هم بايد  ؛نيستي جا آن صله دارد و تو هم اهلجا فا اين

و هنگام ضعف اسالم و نيز دوران ابوبكر و عمر كه  صگفت كه در زمان رسول خدا
اما خطر  .خواندند جا دو ركعت نماز مي دم در اينمر، دوران اوج و قدرت اسالم بود

نماز از دو ركعت به چهار ركعت ، سبب نشد كه ابوبكر و عمر، هايي اين چنين فتنه
 .ام اين تصميمي است كه من پس از تأمل بدان رسيده: عثمان گفت .تغيير دهند

د كرد و هنگامي كه عبدالرحمن از نزد عثمان خارج شد به عبداهللا بن مسعود برخور
عبداهللا ، خير: آيا عثمان نظرش را تغيير داد؟ عبدالرحمن گفت: عبداهللا از او پرسيد

  كار كرد؟ چبايد  پس: پرسيد
اختالف مضر و : عبداهللا گفت .به سنت پيشين عمل كن: عبدالرحمن جواب داد

نماز ، من نيز چون شنيدم كه عثمان چهار ركعت به جا آورده است .نادرست است
هر چند من شنيدم كه او : عبدالرحمن به عبداهللا گفت .ا چهار ركعت كردمجماعت ر

من نيز ، اما از اين به بعد، به جا آوردمرا ركعت خوانده است باز دو ركعت نماز چهار 
   1.نماز را چهار ركعت خواهم كرد

                                           
 . ابو حممد کنيه عبدالرمحن بن عوف بود -١
 ). ۵/۲۶۸(تاريخ طربی  -١
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عثمان به اين خاطر نماز مني و عرفات را به چهار ركعت افزايش داد تا از شيوع 
او در جواب  .ميان مسلماناني كه ايماني ضعيف دارند ممانعت به عمل آورد رفتنه د

 كه اينبعد از  ؛معقولي بيان داشت ن بن عوف از اين اقدام خود داليلسؤال عبدالرحم
عثمان ديدگاه خود را اعالم نمود عبدالرحمن و عبداهللا بن مسعود و نيز ديگر صحابه 

آنان  .كردند هر نوع مخالفت با عثمان امتناع ازبه جا آوردند و نماز چهار ركعتي 
اگر ، باشد يت يافته كه اطاعتش واجب ميست هداا دانستند كه عثمان امام و رهبري مي

بدون شك از يافت  مخالفي را مي راجع به تصميم خود هر نوع نص، عثمان در شرع
   .اشدكرد تا اقدامي مخالف شريعت مرتكب نشده ب مي امتناع، اجراي آن تصميم

او تبعيت همين عامل نيز سبب شد كه جمهور صحابه از تصميم و اجتهاد 
داليلي كه عثمان در گفتگو با عبدالرحمن بن عوف راجع به اجتهاد خود بيان  .1نمايند

نمود كامالً معقول بودند و اگر افراد آگاه در اسرار دين راجع به آن بيانديشد پي به 
در آن  .نماز در آن شرايط بر قصر آن ارجحيت داشتاين نكته خواهند برد كه اتمام 

عثمان از ، ا دوران ابوبكر پيش نيامده بودنداتفاقاتي رخ داد كه در عهد رسول و ي، ايام
كه  به ويژه آن، آن بيم داشت كه مردم در مورد نمازهايشان دچار فتنه و اختالف شوند

فت كه از علما و آگاهان به ر بيشتر مردم از مركز خالفت دور بودند و امكان آن مي
عثمان با آن اقدام خود راه را بر هر نوع فتنه و اختالف  .احكام شريعت محروم باشند

از طرف ديگر او  .كه ايمان ضعيف داشتند را از آن مهلكه دور نمودبست و مسلماناني 
كه امكان داشت بعد از ، با انتخاب همسري از مكه و خريد خانه و زميني در طائف

 را درهر نوع شك و شبهه ، اسم حج بدانجا رود و در آن مكان سكني گزيندمر
خود را به صورت مقيم مكه در ، او با آن اقدامات .خصوص اين اقدام بر طرف نمود

آورد تا إتمام نماز بر او فرض گردد و اين خبر از علم و معرفت دقيق و عميق او 
   1.نسبت به دين و فهم اسرار و رموز آن دارد

                                           
 . ۱۹۲، عثمان بن عفان، صادق عرجون -١
 . ۱۹۴، عثمان بن عفان، صادق عرجون -١
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سلمان و چهارده تن ، سعثمان، لاي از صحابه چون عائشه دسته مچنين ه
   1.تمام نماز در موقع سفر بودندامعتقد به ، ديگر از آنان

دانست و اين همان ديدگاه فقهاي  خود عثمان قصر نماز در سفر را واجب نمي
اي است  اين در واقع مسأله .امام شافعي و تعدادي ديگر از فقهاست، امام مالك، مدينه

بر اين اساس تصميم  .اند ن اختالف نظر داشتهآاجتهادي و به همين دليل فقها در 
عثمان در اين خصوص نه مستوجب تكفير اوست و نه فاسق و خارج از دين دانستن 

اختالف مضر و «: ابن مسعود كه خطاب به عبدالرحمن گفتن خدر مورد س ؛2او
 4».من از اختالف بيزار هستم«: آمده استكه در روايتي ديگر چنين  3».نادرست است

اختالفات پرهيز  ازاجتهاد بايد  مسايلدر  كه او به ما آموخت .درسي عظيم نهفته است
 بهبايست با سرمشق قرار دادن اين رفتار و گفتار واال از پرداختن  مسلمانان مي؛ نمود

اجتناب ، رداختالف نظرهايي وجود داها  آندر  كوچك كه طبيعتاً مسايل فروع و
امروز نبايد وقت و توان خويش را صرف مجادالت و  در اين شرايط حساس 5».ورزند

خود را مهياي مواجهه با تهديدات ، بايد با حفظ وحدتمباحثات نمود بلكه بالعكس 
مسعود و عبدالرحمن بن عوف و همانطور كه ابن  .6و خطرات مهم جهان امروز كرد

نشان دادند كه چه ميزان بر حفظ وحدت ، هاد عثمانيت از اجتعصحاب با تباديگر 
مسلمانان تأكيد دارند و اين همان اخالقي نسلي است كه خواهان پيروزي و نصرت 

  .در ميادين مختلف است
  
  
  

                                           
 . ۳۱۲، کتاب اإلمامه و الرد علی الراقصة، االصبهانی -١
 . ۵۶۶، النضره، الرياض -٢
 ). ۵/۲۶۸(تاريخ الطربی  -٣
 . ۳۳۶، القواعد الفقهية -٤
 . ۱۶۹، فقه األلويات، حممد الوکيلی -٥
 . ۲۹، الفکر اإلسالمی بين املثالية و التطبيق، کامل شريف -٦
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  افزودن اذان دوم در روز جمعه -2
  : ه استددر شأن خلفاي راشدين چنين فرمو صرسول خدا

  1»نعليکم بسنتی و سنه اخللفاء الراشدي«
ها عمل  به سنت من و سنت خلفاي راشدين بعد از من تمسك جوييد و بدآن«
  .».نماييد

اذاني ، بدون شك عثمان جزو خلفاي راشدين بود كه مصلحت امر را در اين ديد
تصميم گرفت  به خاطر گسترش شهر مدينه عثمان، نماز جمعه بيافزايدبه اذان را ديگر 

او قبل از  .از فرا رسيدن هنگام اقامه نماز جمعه آگاه كند مردم را، انتا با افزودن اين اذ
نظر آنان را در اين خصوص جويا اتخاذ اين تصميم با صحابه به مشورت پرداخت و 

در ، بعد از اجراي آن هيچ كس به مخالفت با او نپرداخت و پس از شهادت او نيز، شد
تا به امروز اين سنت  عباس وو دوران حكومت بني اميه و بني سدوران خالفت علي

   2.ده پا برجا مانده استيكه به اجماع مسلمانان رس
به اين ، اول فجردر واقع عثمان با قياس نمودن اذان دوم نماز جمعه بر اذان 

جهت بيدار كردن  صرسول خدا .3توان چنين سّنتي را وضع نمود د كه مينتيجه رسي
ام فجر تند دستور دادند كه در هنگقصد گرفتن روزه را داشكه  ينماز گزاران و آنان

اما علما  .عثمان نيز با اقتباس از همين سنت آن تصميم را اتخاذ نمود. اذان گفته شود
اند كه آيا وقت اين اذان قبل از فرارسيدن نماز است يا  در اين نكته دچار اختالف شده

   .باشد درست هنگام اقامه آن مي
، وقت اين اذانساعت اقامه  كه ايناد به حافظ ابن حجر در فتح الباري با اعتق

واضح است كه عثمان با قياس اين اذان بر ديگر : گويد ميهنگام اقامه نماز است چنين 
نمازها آن را وضع نمود تا به مردم اعالم شود كه هنگام اقامه نماز جمعه فرا رسيده 

قبل از نماز ، ي كه در تعدادي از ممالكيد گفت دعاها و اذكار و صلواتاما با .است
از سنت سلف صالح نبوده و خود ، شود تا مردم را بدان فرا خوانند جمعه گفته مي

                                           
 ). ۲۶۷۶حديث(کتاب العلم ، و سنن الترمذی). ۴۶۰۷حديث(کتاب السنة ، سننی ابی داود -١
 . ۸۸، عثمان اخلميس، حقبه من التاريخ -٢
 . ۸۹، عثمان اخلميس، التاريخحقبه من  -٣



    سهاي مالي و قضائي عثمان بن عفّان ستسيا 
 

 

 251

بايد اين اصل را هميشه در نظر داشت كه تبعيت از سلف صالح  ؛اند مودهنوضع را    آن
   1.بهتر و سزاوارتر است

 رسيدن هنگام اقامه نماز اعتقادي ديگر بر آن است كه اين اذان قبل از فرا
به باور اين دسته هدف از وضع اين اذان اين است كه به مردم اعالم شود ؛ باشد مي

هنگام اقامه نماز جمعه نزديك است و اين همان هدفي است كه اذان اول فجر به 
درست هنگام اقامه نماز باشد هيچ نفعي ، اگر در واقع اين اذان .خاطر آن وضع شد

خته است و اين قي نماز جمعه را به تأخير انداكه دقاي جز آن؛ تواند داشته باشد نمي
ي كه مرم گر نيازي به آن اذكار و صلواتدي، در واقع با اين اذان، باشد خالف سنت مي
كند و تنها به اين  را رد نميها  آننيست هر چند حافظ ابن حجر ، اند خود وضع كرده
را سزاوارتر  ما كند كه تبعيت از سيره و روش سلف صالح بهتر و نكته بسنده مي

  2.است

  نمود ميهر روز غسل  سثمان بن عفانع -3
نماز ، روزي .3كرد هر روز غسل مي، كه به دين اسالم ايمان آورد عثمان از آن زماني

چون صبح شد ، باشد مي» جنب«صبح را به امامت به جا آورد بدون آنكه بداند كه
اما  ؛1از صبح را اعاده كردسپس نم، سحتمام وجود دارددانست كه در لباسش آثار ا

   2.ها بدان كار مبادرت نكردند هيچ يك از مأموم

  هاي تالوت سجده -4
تالوت را هاي تالوت بر هر فرد مكّلفي كه قرآن  عثمان بن عفان معتقد بود سجده

آيات قرآن را ، باشد اما هر كس بدون عمد دهد واجب مي ميفرا  كند يا بدان گوش مي
كه گذشت روزي عثمان از كنار فردي  .بر او واجب نيستندها  آن سجده، بشنود

                                           
 ). ۴/۳۴۵(فتح الباری  -١
 . ۱۳۳و ۱۳۲، عبداهللا التحضرمی، السنه و البدعة -٢
 ). ۷۵۶حديث (فضائل الصحابة  -٣
 . ۱۹۰، موسوعة فقه عثمان بن عفان -١
 . ۱۹۲، موسوعة فقه عثمان بن عفان -٢



    سعفانبن  انمثع
  

 

252

اما ، به سجده رفت، چون آن فرد به سجده تالوت رسيد، تالوت قرآن بودمشغول 
سپس گفت سجده بر كسي واجب است كه به قرآن گوش ، 1عثمان اين كار را ننمود

ر عادت همچنين از او روايت است اگر زني د، 2آن را بشنود كه اينداده باشد نه 
تواند اين  چون به سجده تالوت رسيد با اشاره مي، داد فرا گوشماهيانه بود و به قرآن 
   3.اما نبايد به سجده برود، سجده را به جا آورد

  اقامه نماز جمعه در سواحل مصر -5
، بن سعد هر شهر يا روستايي كه جمعيتي در آن فراهم آمده باشد بنا به گفته ليث

مردمان مصر و سواحل آن نيز به دليل حضور  .از جمعه بودندمكلّف به اقامه نم
هم در عهد عمر و هم در عهد عثمان مكلّف به اقامه  جا آن تعدادي چند از صحابه در

   4.شدند نماز جمعه مي

  در اثناي خطبه ساستراحت عثمان -6
، عهعمر و عثمان پيش از اقامه نماز جم، ابوبكر، صكند كه پيامبر خدا قباده نقل مي

هر از گاهي در ، به دليل كهولت سن، چون عثمان به خالفت رسيد، خواندند خطبه مي
خطبه اول را نشسته و خطبه ، معاويه در عهد خالفت خود .نشست ها مي اثناي خطبه

  1.خواند دوم را ايستاده مي

  يش از ركوعگفتن قنوت پ -7
را قبل از ركوع نخستين كسي است كه هميشه قنوت ، كند كه عثمان انس نقل مي

   2.خواند تا مردم بتوانند ركوع را در يابند مي
  

                                           
 . ۴۴۴يحيی اليحيی ص، اخلالفة الراشدة و الدولة األموية -١
 . ۱۶۸، موسوعة فقه عثمان بن عفان -٢
 . ۱۶۸، موسوعة فقه عثمان بن عفّان -٣
 ). ۲/۴۴۱(فتح الباری  -٤
 . ۴۴۴، اخلالفة الراشدة، يحيی اليحيی -١
 ). ۲/۵۶۹(فتح الباری  -٢



    سهاي مالي و قضائي عثمان بن عفّان ستسيا 
 

 

 253

  داناترين مردم به احكام حج -8
عثمان بن عفّان و پس از او ، كند كه در ميان صحابه ن روايت مييمحمد بن سير

   1.ترين مردم نسبت به احكام حج بودند عبدالرحمن بن عمر عالم

  ز رسيدن به ميقاتنهي نمودن مردم از بستن احرام پيش ا -9
ه خداوند آن را اين نصرتي است ك: خراسان را فتح نمود گفت، چون عبداهللا بن عامر

احرام ببندد و ، جا همان از، او تصميم گرفت به شكرانه اين نصرت، به ما عطا فرمود
 خود برقيس را به نيابت  بناحنف، چون در نيشابور احرام بست به جانب مكه شتابد

تو با  :عثمان بدو گفت، نزد عثمان رفت، عمره عبداهللا پس از اداي حج ،گماشت جا آن
  2.ات را ناقص نمودي حج عمره، احرام بستن از خراسان

  3باشد حج تمّتع و عمره زني كه در دوران عده مي -10
بايد تنها در خانه خويش سكونت ، برد عده به سر ميوران دمعروف است زني كه در 

زيرا سفر ، ر رودفتوان به س ين تنها پس از تمام شدن آن دوران ميبنابرا، داشته باشد
چون حج نيز  .دنخود سكني گزي ي هكند كه آن زن در مكاني غير از خان اقتضا مي

ديد و بر  حج را بر اين قبيل زنان الزم نمي، مستلزم سفر است به همين دليل عثمان
به خانه و ديار خويش باز  »ذي الحليفه«و » جحفه«همين اساس آنان را از مناطق 

  1.گردانيد مي

  نهي كردن مردم از متعه الحج -11
بپردازد اما ها  آنحج را از متعه يا جمع بين آندو منع نمود تا به مورد افضل ، عثمان

فرد مختار ، دانند كه در هنگام بستن احرام همه نيز مي .قصد ابطال متعه را نداشت
 يهتر از آن دو مورد ديگرفراد را بإعثمان ، ن يا تمتعاقراست كه يا نيت افراد بياورد يا 

، كند كه چون عثمان نقل ميمروان بن حكم  .بنابراين چنين اجتهادي نمود، دانست مي
                                           

 . ۱۱۲، موسوعة فقه عثمان بن عفّان -١
 . ۱۷، و موسوعة فقه عثمان بن عفان) ۵/۳۱(سنن البيهقی  -٢
 . ۱۱۲، وعة فقه عثمان بن عفّانموس -٣
 ). ۵/۳۱(سنن البيهقی  -١
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ه و تمتع علي اعالم نمود كه حج عمر، نمود مردم را از متعه و جمع بين آن دو منع مي
ه هرگز به خاطر سخن ن داشت كي در مورد رفتار خود بياعل؛ دهد مي انجام را با هم
با علي به ، عثمان نيز در اين مسأله 1.گذارد را زير پا نمي صسنّت رسول خدا، يك نفر

آن اجتهاد عثمان را ، در واقع علي بيم آن داشت كه ديگر مردمان .مخالفت برنخاست
اد آشكار نمود كه اين اجته، حمل بر تحريم و ابطال متعه بدانند و با اين اقدام خود

بايد دانست كه هر دو آن مردان بزرگ مجتهد و  .عثمان جائز است و نه واجب
 �صاحب اجر و پاداش نزد خداوند، امت بودند و به خاطر اجتهاد خويشخيرخواه 

توانند براي  علماي امت مي: توان به نتايج زير دست يافت از اين روايت مي .2باشند مي
و حكام نيز  بپردازندحاكمان به مناظره و بحث اشاعه علم و نيز حفظ مصلحت امت با 

همچنين مجتهدان و علما  .از خود سعه صدر نشان دهند، بايد در خصوص آنان
به اعالم نظر خود مبادرت ورزند و هيچ  باشند توانند در اموري كه قابل اجتهاد مي مي

نطور كه هما، تواند مجتهد ديگري را ملزم به پذيرفتن اجتهاد خود كند مجتهدي نمي
در واقع در اجتهاد بايد اين اصل را هميشه  .عثمان در برابر ديدگاه علي سكوت كرد

   1.باشد در نظر داشت كه علم مقدم بر قول و عمل مي

  خوردن گوشت شكار -12
براي او صيد هر كس كه احرام بست حق ندارد از گوشت شكاري كه خود يا ديگري 

كند كه يك سال در سفر حج  بن حاطب نقل ميعبدالرحمن  .2تناول كند، نموده است
اي  گوشت پرنده، رسيديم» روحاء«چون به منطقه ، همراه عثمان بن عّفان بودم، عمره

   .اما خود لب به آن نزداز آن بخوريد : عثمان به ما گفت، را نزد ما آوردند
 من در مورد: عثمان به ما گفت، اص از او علت اين كار را جويا شدعمر و بن ع
همچنين عبداهللا بن عامر  .3اند اين پرنده را به خاطر من صيد كرده، مآن مثل شما نيست

                                           
 . ۱۱۲ص، موسوعة فقه عثمان بن عفّان -١
 ). ۱۵۶۳حديث، کتاب احلج(صحيح البخاری  -٢
 . ۸۶ص ، شهيد الدلر عثمان بن عفّان -١
 . ۸۶ص ، شهيد الدلر عثمان بن عفّان -٢
 ). ۵/۱۹۱(و سنن البيهقی  ۲۰، موسوعة فقه عثمان بن عفان -٣
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ديدم كه او احرام بسته و ، عثمان رسيدمبه كاروان » عرج«كه در منطقه : كند روايت مي
ستمالي ارغواني رنگ پوشانيده به خاطر گرماي تابستان سر و صورت خويش را با د

تا بخورند زد او آوردند آن را به اصحاب خويش داد چون گوشت شكاري را ن، است
در جواب  ؟هنگامي كه از او دليل نخوردنش را پرسيدند ؛اما خود به آن دست نزد

اين شكار را تنها به خاطر من صيد ، مانند شنا نيستم، كه من در مود آن شكار: گفت
   1.اند كرده

  جمع ميان دو همسر خويشاونداجتناب از  -13
، ريق اسحاق بن عبداهللا بن ابي طلحه از پدر او نقل كرده است كه ابوبكرخالل از ط

اجتناب و ، بودند خويشاوند هم مي  كهدو همسر ميان جمع كردن عمر و عثمان از 
  2.ميان آنان راه يابد  بههر نوع خصومت و كينه تا مبادا ، گزيدند دوري مي

  در مورد شير دادن -14 
و نيز از ابن شهاب نقل كرده است كه عثمان براساس گفته عبدالرزاق از ابن جريج و ا

كرد كه به هر  زيرا او ادعا مي، زني سياه پوست دو زن و شوهر را از هم جدا نمود
   1.دوي آنان شير داده است

  خود ردر مورد خلع زن از شوه -15
كند كه چون ميان او و شوهرش كه پسر عمويش نيز بود  ربيع دختر معوذ روايت مي

همه چيز متعلق : بتوانم از او جدا شوم به او گفتم كه اينبه خاطر ، ختالف پديد آمدا
سپس همه جدا شوي و او نيز اين كار را كرد كه از من  به اينط وشراما م، باشد به تو

او در آن موقع در ، براي شكايت نزد عثمان آمدم، چيز حتي رختخوابم را با خود برد
كه شرط : به من گفت، ون ما وقع را به او عرض كردمچافراد معترض بود محاصره 

همه چيز : سپس به شوهرم گفت، در ملكيت او قرار داده استخود تو همه چيز را 

                                           
 . ۴۴۹، اخلالفه الراشده، يحيی اليحيی -١
 ). ۵/۱۸(الفتح  -٢
 ). ۸/۴۴۸(طبقات ابن سعد  -١
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در روايتي ديگر چنين آمده است كه به شوهر همه چيز  .1حتي گيسوانش را از او بگير
   2.ز دانستجائ زجز گيسوانم را دادم تا از او جدا شوم و عثمان نيز اين كار ا

  واجب است، عزادار شدن زن پس از مرگ شوهر -16
كنار گذاشتن زيورآالت و ترك آرايش و نيز اقامت از عزادار شدن زن عبارت است 

آن زن در آن ايام حق دارد تنها روزها براي رفع نيازها و احتياجات  .در خانه شوهر
از  .3انه به صبح رساندبايست شب را در همان خ اما مي، خود از آن خانه خارج شود

است كه نزد رسول نقل سريخدفريعه دختر مالك بن سنان و خواهر ابو سعيد 
رفت شوهرم به تعقيب چند غالم خود ، چند روز پيش: رفتم و به ايشان گفتم صخدا

از حضرت خواستم كه چون شوهرم  ؛اما آنان او را با تير كشتند، ندكه فرار كرده بود
به من اجازه ، اي را براي من به جا نگذاشته است و همچنين نفقهي نبود ا نهاصاحب خ

در  .نيز اين درخواست مرا پذيرفت صرسول خدا .گردمنزد خانواده خود بردهد به 
به من دستور ، چون نزد ايشان رسيدم .مرا احضار نمود صخانه بودم كه رسول خدا

من نيز  .بروم جا آن گاه از آن، دادند كه تا پايان دوره عده در خانه شوهرم صبر كنم
كه عثمان به خالفت  هنگامي .چهار ماه و ده روز در خانه شوهرم سكونت داشتم

: من هم ماجرا را به او گفتم، آن قضيه از من سؤال نموددر مورد  رسيد مرا فراخواند و
   1.كرد صادر مي را نمود و براساس آن حكم او نيز از آن دستور رسول خدا تبعيت مي

همين دليل عثمان نسبت به محل اقامت زناني كه در دوران عده بودند بسيار به 
سختگير بود و اصرار داشت كه آنان تا پايان دوران عده در خانه شوهرانشان سكونت 

به ، در دوران عده، كرده بوداو زني كه شوهرش فوت  عهدنقل است در  .داشته باشند
 ماجرا را به وقتي .درد زايمان دچار شد  بهدر اين اثنا  .خانواده خويش رفت ارديد

                                           
 . ۴۴۹، اخلالفة الراشدة، يحيی اليحيی -١
 . ۲۴۴، موسوعة فقه عثمان بن عفان -٢
 . ۲۲۴، موسوعة فقه عثمان بن عفان -٣
 . ۲۲۵، موسوعة فقه عثمان بن عفّان -١
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تا در منزل خويش ش بر گردانند ا نهابه خ وي رادستور داد تا  .عثمان اطالع دادند
   1.وضع حمل نمايد

  با رغبت ازدواج كن -17
عثمان بدو ، ز او خواست كه به سؤالش پاسخ دهدمردي نزد عثمان بن عفان آمد و ا

چنين آن مرد نيز ، اسبم شو و حرفهايت را به من بگو براما سوار من عجله دارم : گفت
اما ، زنش را طالق گفته، اي دارم كه در حالت خشم و عصبانيت من همسايه: گفت

او را به عقد  زن داوطلبانه، خواهم من نيز مي حال او در مشقت افتاده استاكنون  هم
عثمان  ؟اولش در آورم او را به عقد شوهر، خود در آورم و سپس با طالق دادن آن زن

   2.اقدام به ازدواج كن، تنها در شرايط ميل و رغبت طرفين: به آن مرد گفت

18- مست طالق مرد  
آدم ، باشد ارزش و غير معتبر مي بي، تهاي انسان مس عثمان بن عّفان معتقد بود گفته

همچنين طالق او واقع ، اد و پيمان و يا فسخ آن را نداردمست حق بستن قرارد
چون تعهد ، گويد داند چه مي ست و خود نمييهوشيار ن، زيرا آدم مست، گردد  نمي

وع الزام و قيد بنابراين آدم مست از هر ن، 1الزام تنها متوجه خواست و نيت افراد است
كه انسان مست و انسان : گفت خطاب به مردم مي سعثمان، و بندي خارج است

   2.ندارندرا حق طالق دادن ، ديوانه

  بخشش پدر به فرزند -19
بايست شاهداني  مي، چيزي از ثروتش را ببخشد، اگر پدري خواست كه به فرزند خود

بخشش رسميت و قطعيت پيدا  اين، بر اين كار خود بگيرد و در آن صورت را گواه
از عثمان بن  .تواند باز آن مال را در اختيار خود داشته باشد هر چند مي، كند مي

                                           
 . ۸۱ص ، ن عفانموسوعة فقه عثمان ب -١
 ). ۱۴/۷۲(و الفتاوی  ۵۳، موسوعة فقه عثمان بن عفان -٢
 . ۵۳، و موسوعة فقه عثمان) ۳۳/۶۱(الفتاوی  -١
 . ۲۸۸، موسوعة فقه عثمان بن عفان) ۶/۱۷۰(سنن البيهقی  -٢



    سعفانبن  انمثع
  

 

258

مالي را ، اگر فردي به فرزند نابالغ و كم سن و سال خود: گفتنقل است كه  سعفان
اعالم و بر آن بخشش شاهد يا شاهداني بگيرد اما باز دم ررا به مها  آنبايد ، ببخشد

صورت اگر بر اين كار  در غير اين، 1سرپرست و صاحب اختيار آن مال بماند، تواند مي
آن هبه و بخشش الزم االجرا ، شاهدي نگيرد و آن مال را به فرزند واگذار نكند

اي مردم به فرزندان خود مالي را  است كه دسته عثمان در جاي ديگر گفته .باشد نمي
اين مال : گويند مي، اگر آن فرزند بميرد، كنند اما چيزي به آن واگذار نمي، كنند هبه مي

و چون خود آنان در بستر مرگ بيافتند م ن هستخودم است و صاحب اختيار آ
از مالي را كه فرزند  نيام اما بايد دانست تا زما به فرزندم بخشيدهگويند كه آن را  مي

  2.رسد پدر به دست نياورده باشد هبه و بخشش او به اثبات نمي

  سلب اختيار فرد سفيه از مال و ثروت خود -20
نقل است عبداهللا  .كرد نسبت به مال و ثروتشان سلب اختيار مي، عثمان از افراد سفيه

از ماجرا  چون علي بن ابي طالب، را به مبلغ شصت هزار دينار خريد زميني جعفربن 
ن زمين اعالم نمود كه عبداهللا در آن معامله كامالً متضرر شده است و آ، خبردار شد

سپس تهديد كرد كه نزد عثمان خواهد رفت و از او ، ارزش آن همه پول را ندارد
او را در مورد مال و ثروتش سلب اختيار ، خواهد خواست به خاطر حماقت عبداهللا

ت و ماجرا را براي او بازگو عبداهللا نزد زبير كه تاجري ماهر و زيرك بود شتاف، كند
 .خود را شريك عبداهللا خواند تا بتواند از عبداهللا دفاع نمايددر آن زمين زبير هم ، نمود

خي را به شصت هزار سنگال، پسر برادرم: كه علي نزد عثمان آمد به او گفت هنگامي
بنابراين الزم است از او نسبت ، خرم را در ازاي كفشهايم نيز نمي دينار خريده كه آن

كه من شريك عبداهللا : زبير نيز به عثمان گفت، به مال و ثروتش سلب اختيار شود
توانم فردي را از حق دخل و تصرف  چگونه مي: عثمان خطاب به علي گفت، هستم

   1.ستا كه زبير شريك او لب اختيار كنم حال آندر مال و ثروتش س

                                           
 ). ۳۱/۱۵۴(الفتاوی  -١
 . ۱۱۹، و موسوعة فقه عثمان بن عفّان) ۶/۶۶۱(سنن البيهقی  -٢
 . ۱۱۹، فقه عثمان بن عفّانموسوعة  -١



    سهاي مالي و قضائي عثمان بن عفّان ستسيا 
 

 

 259

توان از  توان عبداهللا را احمق و سفيه دانست و نمي اين به معناي آن است كه نمي
زيرا امكان ندارد زبير در تجارتي كه او را ، او نسبت به مال و ثروتش سلب اختيار كرد

   1.شريك شود، كند متضرّر مي

  مال و ثروت خودسلب اختيار فرد ورشكسته از  -21
شود نسبت به دخل و تصرف در اموال  از هر كس كه ورشكست مي، عثمان بن عفان

هر يك به نسبت ، صورت طلبكاران در اين، كرد هاي خود سلب اختيار مي اراييو د
   .داشتند از اموال آن فرد سهم بر مي، طلب خود

ح و سالم در را كه به فرد ورشكسته فروخته و صحيكااليي ، اگر هم طلبكاري
را پس بگيرد كه او در آن ن كاال آتوانست معامله را فسخ و  مي، ديد ميان اموال او مي

   2.نسبت به ديگر طلبكاران بدان كاال حق بيشتري دارد، شرايط

  تحريم احتكار -22
بدون شك  .3كرد نمود و با آن مقابله مي مردم را از احتكار منع مي سعثمان بن عفان
هيچ تفاوتي ميان احتكار مواد غذايي يا ديگر اقالم و  سر بن خطاباو نيز چون عم
از رسول چه آنو ، است  وارد شده به طور مطلق نهي از احتكارزيرا ، شد كاال قائل نمي

كلي و شامل هر چيزي ، برخي از آن،  تحريم احتكار وارد شده  راجع به صخدا
كه از همه  است  يد وارد شدهصورت مق  بهاز نظر جنهور علما و برخي نيز باشد مي
توان رسيد كه احتكار در هر شكل آن و در مورد هر چيزي حرام  به اين نتيجه ميها  آن
   1.باشد مي
  
  

                                           
 . ۱۱۹، موسوعة فقه عثمان بن عفّان -١
 ). ۲/۶۵۱(املوطأ  -٢
 ). ۶۴۹و  ۲/۶۴۸(املوطأ  -٣
 ). ۱۲۴۲۹و ۲۴۲۸، ۲۴۲۷حديث(کتاب اللقطة (صحيح البخاری  -١
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  صاحب شتران بي -23
هيچ كس دست به ، كند كه در عهد عمر بن خطاب مالك از ابن شهاب روايت مي

د اما چون عثمان به نداشتنها  آنو كاري به زد  صاحب و سرگردان نمي بيشتران 
مردم اعالم نمايند تا صاحبش خالفت رسيد دستور داد كه وجود آن شتران را در ميان 

را به بيت المال ها  آنول را بفروشند و پها  آن، پيدا شود و اگر صاحبش يافت نشد
را به صاحبش ها  آنپول حاصل از فروش ، پيدا شدها  آنهرگاه هم صاحب  ؛بسپارند

از حديثي كه در ، عمر در رفتار خود نسبت به اين دسته از حيوانات ،1خواهند داد
نمود كه روزي فردي  روايت شده است تبعيت مي صحيحين از زيد بن خالد جهني

د سؤال ياب آمد و از او در مورد چيزهايي كه در راه مي صنشين نزد رسول خدا باديه
بسپار و يك سال وجود آن آن را به خاطر از ي ا نهانش: بدو گفت صرسول خدا، كرد

پيدا شود و اگر صاحبش يافت نشد آن متعلق به  را به مردم اعالم كن تا صاحبش
: آن حضرت گفت، از ايشان سؤال كردصاحب  سپس در مورد گوسفندان بي .توست

ايشان ، صاحب پرسيد چون در مورد شتران سرگردان و بي .آن متعلق به يابنده آنست
سازيد كه از آب و علف صحرا بچرد تا صاحبش آن را  رهاود را به حال خ آن: گفتند
   2.بيابد

در خصوص شتران  ساستاد حجوي معتقد است كه اين اجتهاد عثمان بن عفان
هيچ نوع تأكيد يا ها  آنبراساس مصالح مرسله كه در شريعت نسبت به صاحب  بي

آن ، ساليان قبل ديد كه مردم بر خالف او مي .نشأت گرفته بود، انكاري وجود ندارد
را ها  آنافرادي را مأمور نمود تا بنابراين ، آوردند شتران را به تملك خويش در مي

اما استاد عبدالسالم  .1آوري كنند سپس به نفع مصالح عامه به فروش برسند جمع
، دارد كه ممكن نيست تصميم عثمان بيان مي، سليماني درباره ديدگاه استاد حجوي

طبق حديث زيرا ، مرسله باشدبراساس مصالح ، گويند جوي ميطور كه آقاي ح آن

                                           
 ). ۱/۲۴۵(الفکر السامی  -١
 . ۱۴۴و ۱۴۳، اإلجتهاد فی الفقه اإلسالمی -٢
و االجتهاد فی  ۲۷، نشأة الفقه اإلجتهادی، و حممد السايس ۱۱۸، شريع اإلسالمیتاريخ الت، حممد خضری -١

 الفقه اإلسالمی
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، با استناد به اين حديث، اين مسأله .نص صريحي در اين خصوص وجود دارد، فوق
بنابراين ، اند مورد تأييد قرار گرفتهها  آنست كه در شريعت ا جزو مصالح معتبري

افع و مصالح امت توان آن را از مصالح مرسله دانست كه عثمان از آن جهت من نمي
گاه در تضاد با نص صريح  در واقع بايد دانست كه مصالح مرسله هيچ .سود برده باشد

   .باشد شريعت نمي
 ست كه عثمان در اين قضيه براساس حفظا باشد آن جا آنچه واضح مي در اين
ع باشند كه موض اين قضيه و امثال آن قابل اجتهاد مي؛ آن اجتهاد را نمود، مصالح عامه

مختلف و نيز حفظ منافع و مصالح براساس شرايط و احوال ها  آنحكومت در قبال 
 صاگر عثمان آن شتران را مانند عهد رسول خدا .گردد نفع دچار تغييرات مي افراد ذي

آنان ، به دليل تغيير اخالق و رفتار مردمان، ساخت و ابوبكر و عمر به حال خود رها مي
د و در اين ميان صاحبان آنان دچار ضرر و زيان كردن اين شتران را تصاحب مي

آنان تصميم گرفت آن شتران را تحت حفاظت بر همين اساس و براي حفظ  .شدند مي
و يا قيمتشان را به ها  آنتا خود ، كوتاه نمايدها  آنخود قرار دهد و دست مردم را از 

براساس  نقص و تصميمي بود بي، بدون شك اين اجتهاد .صاحبانشان تحويل دهد
   1.اجرا نمودرا جهت حفظ مصالح عامه  كه عثمان آنشريعت 

  ارث بردن زن مطلقه از شوهري كه در بستر مرگ است -24
پس از  .چون عبدالرحمن بن عوف در بستر مرگ افتاد همسر خويش را طالق داد

اش را كه دوران عده را نيز گذرانده بود از ارث سهيم  عثمان همسر مطلقه، اومرگ 
اي به عمر نوشت و از او در  شريح نامه وسنقل است كه در دوران خالفت عمر .نمود

عمر ، سؤال كرد، مورد ارث بردن زني كه شوهرش او را در بستر مرگ طالق داده بود
در جواب نامه به او نوشت كه اگر دوران عده او است از مال شوهرش ارث و سهم 

   .داردصورت حقي در آن ن برد و در غير اين مي
اتفاق نظر داشتند كه عقد زوجيت و به تبع آن حق در واقع هم عمر و هم عثمان 

زائل ، در بستر مرگ خويش طالق داده استارث بردن زني كه شوهرش او را 
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اگر زن در دوران عده باشد از ارث سهم  بود با اين تفاوت كه عمر معتقد، شود نمي
بر اين باور ، برخالف عمر، ندارد اما عثمانحقّي در آن ، صورتĤبرد و در غير اين مي

در هر صورت و بدون در نظر گرفتن دوران عده از شوهر متوفي خود بود كه آن زن 
در شريعت نيز نص صريحي در اين رابطه وجود ندارد كه براساس آن  .برد ارث مي

، دهد همسرش را طالق مي، دم مرگ بايد دانست شوهري كه در .حكم صادر شود
غرض و نيت را نقض و باطل ، دارد او را از ارث محروم نمايد اما اين احكام قصد

  1.كند مي

  كه هنوز در دوران عده استاي  ارث بردن زن مطّلقه -25
زن  اگر قبل از سپري شدن حيض سوم: چنين گفته استعثمان بن عّفان در اين رابطه 

طرف مقابل از او ، ت كنداز زوجين فويكي ش استامطلقه كه حيض آخر دوران عده
اگر مدت عده به هر دليل به درازا كشيد مثل در ضمن بايد دانست ، 2برد ارث مي

سوم نشود اين امر خللي در ارث دچار حيض ، پس از حيض دومزن مطلّقه  كه اين
همسرش را كه به دخترش ، كه حبان منقذنقل است  .كند بردن آن دو از هم ايجاد نمي

و گذشت هفده يا هجده ماه حبان كه در صحت پس از  .الق دادط، داد شير مي
زن مطلقه او نيز يك سال و نيم با ، ود مريض شده و در بستر مرگ افتادسالمت ب
داد دچار حيض نشده  گذشت چون به فرزندش شير مي كه از زمان طالقش مي وجودي

نزد عثمان را را چون ماج؛ كه زن او از ارث سهم خواهد برد: به حبان گفتند .بود
، كنار او نشسته بودند او در اين رابطه نظر علي بن ابي طالب و زيد بن ثابت كه، بردند

، برد كه آن زن مطلّقه در صورت مرگ حبان از او ارث مي: آنان اعالم كردند، جويا شد
او هنوز ، زيرا آن زن نه يائسه است و نه دختري نابالغ كه دچار حيض نشده است

ت  حال فرقي نمي، به سر نبرده است را ه خوددوران عدكند كه اين دوران كوتاه مد
چون ؛ فرزندش را از همسرش گرفت، حبان پس از اين حكم، باشد يا طوالني مدت
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عادت ماهيانه او شروع شد اما قبل از سپري كردن حيض ، داد آن زن ديگر شير نمي
  .حبان فوت كرد و آن زن از او ارث برد، سوم

  »حميل«ارث بردن  -26
خود اسير شود و ادعا كند آن طفل كه در شرع بدان ه همراه كودك هر گاه زني كافر ب

گيرد كه  گاه ادعايش مورد قبول قرار مي تنها آن، ستا شود فرزند او اطالق مي» حميل«
عثمان بن  .آن دو از هم ارث نخواهند بردصورت  در غير اين، دليلي بر ادعايش بياورد

به مشورت پرداخت و آنان در  صن نيز در همين رابطه با صحابه رسول خداعّفا
توان  المال مي از بيت، تنها در صورت ارائه داليل روشن و قاطع: جواب اعالم كردند

او اثبات كه  ارث برد جز آن» حميل«تواند از  او نيز اعالم كرد هيچ كس نمي .ارث برد
   .كند او با آن طفل نسبتي دارد

هاي  اي بود از اجتهادات و فتاواي ذي النورين كه در زمينه شمه، وارداين م
ظهور رسيدند و عبادات و معامالت به منصه ، جنايات، تعزيرات، حدود، قصاص

دليلي ، خود، اين اجتهادات .تكامل مكاتب فقهي بر جاي گذاشت تاثيرات مهمي در
خت جامع عثمان نسبت و شنادرك عميق ، علم فراوان، واضح است بر وسعت آگاهي

او خليفه هدايت يافته بود كه امت  .به اهداف و مقاصد شريعت درخشان اسالم
راه درست را  سراشدينتواند با تبعيت از گفتار و كردار او و ديگر خلفاي  مي

   .تشخيص دهند و در مسير نشر و اعالي دين خداوند متعال گام بر دارد
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  مقدمه

اي گرفتند و بر آن شدند  دشمنان اسالم جان تازه، سعمر بن خّطاببا شهادت 
در شهر ، آخرين پادشاه ساسانيان، يزدگرد، از يك سو .هاي پيشين را بگيرند شكست

ديد تا بار ديگر قلمرو  تدارك حمالت جديدي را مي، فرغانه واقع در ماوراءالنهر
ايرانيان تحميل كند و از ستمكار و مستبد را بر خويش را پس گيرد و آن حكومت 

در صدد برآمدند تا ، روميان بودند كه پس از دست دادن شامات و مصر، ديگر سو
بهترين پايگاه آنان ، در اين ميان .ها احيا كنند مجدداً سيطره شوم خود را بر آن سرزمين

، اسكندريه بود كه با شهادت عمرو براي تدارك حمالت بر جبهه مسلمانان در مصر
همچنان تحت نفوذ روميان ، ان فرصت فتح آن را نيافته بودند و به همين دليلمسلمان

آنان نيز شهادت عمر را غنيمت شمردند و اين شهر و بندر بزرگ و  .قرار داشت
هاي متعدد كردند و خود را مهياي   سرباز و تجهيزات و سالحمستحكم را مملو از 

، نقل است كه هراكليوس .نمودند مسلمانان ي اي شديد و همه جانبه به جبهه حمله
در  .1نظارت مستقيم داشته باشد، كار روند بر به اين بندر آمد تا، خود، امپراتورم روم

بيش از سيصد كشتي جنگي را در سواحل اسكندريه ، كنند كه روميان ذكر مي تاريخ
گام تنها يك ، روم حمايت نمايندمستقر كردند تا در طول اين حمله عظيم از نيروهاي 

نقض صلحنامه ميان روميان و ، ور شود و اين گام ديگر الزم بود تا آتش جنگ شعله
ديدات را با تدابيري تمام اين خطرات و ته ساما عثمان بن عّفان .2مسلمانان بود
هاي دشمنان اسالم را يكي پس از ديگري  اسب برطرف نمود و توطئهحكيمانه و من

هاي عثمان بن عفان در جهت مقابله با  و برنامه ها مهمترين طرح، در واقع .خنثي كرد
  : توان در موارد زير خالصه نمود اين تهديدات همه جانبه را مي

   .شكست دادن سپاهيان فارس و روم -1
سوي مرزهاي قلمرو حكومت اسالمي و خنثي نمودن  تداوم جهاد در آن -2

  .ن مرزهاآهاي دشمنان اسالم و حفظ  تهديدات و توطئه
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ها و مراكزي ثابت و مستحكم در مرزها جهت مقابله با حمالت  هايجاد پايگا -3
  .دشمنان اسالم و حفظ آن مرزهاگاه  گاه و بي

به شدت ، سپاهيان اسالمكه ، تأسيس نيروي دريايي كه در آن شرايط حساس -4
كه در حمايت از دولت و تقويت و تداوم روند فتوحات نقش  1.بدان نيازمند بود

دمشق در ، كوفه و بصره در عراقتوان  از جمله اين مراكز مي .ندبسيار مهمي ايفا نمود
شام و فسطاط در مصر را نام برد كه بعدها به مهمترين شهرهاي قلمرو اسالمي و 

  2.ترين مراكز نشر و گسترش اسالم مبدل شدند عمده
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  گفتار اول

  در فالت ايران و ماوراءالنهر سفتوحات عثمان

   ه 24آذربايجان در سالفتوحات كوفيان در : نخست

آذربايجان در غرب آن بالد به نبرد با دشمنان ن در دو جبهه ري در مركز فارس وكوفيا
هزار نفر ، پادگان كوفه متشكل از چهل هزار سرباز بود كه هر سال، پرداختند اسالم مي

ديگر  اين نيروها در آذربايجان و چهل هزار نفر، شدند ان به ميادين نبرد اعزام مياز آن
وليد بن عقبه را ، سبعد از عزل ابوموسي اشعري، چون عثمان .شدند ي مستقر ميدر ر

عقبه بن فرقد ، جا آن ست به طغيان زدند و بر حاكممردم آذربايجان د، والي كوفه نمود
را زير پا نهادند وليد نيز سلمان  سبن يمانشوريدند و پيمان صلح خويش با حذيفه 

قراول سپاه خود به جانب آنان گسيل  لشكري به عنوان پيشبن ربيعه باهلي را با 
 مردم آذربايجان چون از قضيه خبردار شدند نمايندگاني نزد وليد فرستادند و از .داشت
وليد ، نامه آنان با حذيفه شدند يت صلحو خواستار رعا ندخود اظهار ندامت نمود رفتار

ام نيرو به مناطق اطراف پرداخت تا سپس وليد به اعز .نيز اين خواسته آنان را پذيرفت
او عبداهللا بن شبيل احمسي را با چهار هزار  .هاي ديگر مناطق را سركوب كند شورش

سركوب  ببر و طيلسان روانه كرد و آنان نيز توانستند با، سرباز به جانب موقان
به دليل فرار غنايم و اسراي بسياري را نصيب خود سازند هر چند ، جا آن هاي شورش

، سپس وليد .آنان را سركوب نمايد، نتوانست به طور كامل، شورشيان از سپاه او
سلمان نيز در  .سلمان بن ربيعه باهلي را با دوازده هزار نيرو به ارمنستان گسيل داشت

توانست مردم آن ديار را به اطاعت دولت در ، يعين به دست آوردن غنايم بسيار
اما مردم آذربايجان بار ديگر دست به  .1وفه بازگشتوليد به ك، پس از اين نبردها .آورد

از وليد درخواست كمك كرد و وليد ، والي آذربايجان، اشعث بن قيس .شورش زدند
را اشعث توانست شورشيان كه  هنگامي .اعزام كرد جا آن نيز سپاهياني را به جانب

ن با اشعث نامه حذيفه را پيش كشيدند و براساس آ آنان بار ديگر صلح، شكست دهد
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، مردم آن سرزمين بار ديگر طغيان كنند، ترسيدند اشعث چون مي .مصالحه نمودند
آنان را مأمور نمود تا ، سكني و با پرداخت پول و پاداش جا آن اي از اعراب را در قبيله

بعد از عزل وليد و انتصاب سعيد بن عاص  .مردم آن ديار را به دين اسالم دعوت كنند
سر به طغيان برداشتند و بر والي جديد خود  مردم آذربايجان مجدداً، واليت كوفه هب

او نيز توانست ، بجلي را به جانب آنان گسيل داشت جرير بن عبداهللا، سعيد .شوريدند
 جا آن ساكنانبه تدريج اكثريت  .شان را به قتل رساند آنان را شكست دهد و فرمانده

رو آوردند و بدين ترتيب اوضاع  به اسالم گرويدند و به فراگيري قرآن كريم
   .آذربايجان رو به آرامش و ثبات نهاد

بار مردمان ري دست به  يك، در عهد واليت ابوموسي اشعري بر كوفه نيز
ابوموسي نيز قريظه بن كعب انصاري را به مقابله و سركوب آن ، شورش زدند

آن سرزمين را و  بدان ديار اعزام كرد كه او نيز در مأموريت خويش موفق شد، شورش
   1.بار ديگر تحت سلطه حكومت اسالمي در آورد

  سهيم بودن كوفيان در شكست سپاهيان روم: دوم

اي از جانب  نامه، كه وليد از نبردهاي آذربايجان به جانب موصل بازگشت هنگامي
معاويه بن ابو سفيان به من اطالع : دست او رسيد كه در آن چنين آمده بودبه ، عثمان
اي عظيم بر جبهه مسلمانان  است كه روميان سپاهياني فراهم آورده و قصد حملهداده 
خواهم كه سپاهي نزديك به ده هزار سرباز شجاع  از تو مي، من نيز به همين دليل .دارد

وليد مردم را جمع نمود و پس از حمد و ثناي  .2و قدرتمند را به سوي آنان اعزام كني
ي كه در خداوند با فتح و پيروزي! اي مردم: خداوند به آنان چنين خطاب كرد

، آنان را از امتحاني ديگر سر بلند خارج نمود، كردآذربايجان نصيب مسلمانان 
، سرزميني را كه به كفر باز گشته و بر اسالم طغيان كرده بود به آنان باز گردانيد

اني پر از آنان صحيح و سالم و با دست، هاي ديگر را به تصرف آنان در آورد سرزمين
به شهر و ديار خود باز گردانيدند و اجر و پاداش اين جهاد ايشان را نزد خود غنايم 
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 !اي مردم .سپس بايست بر اين لطف او حمد و سپاس بجاي آورد، حفظ خواهد نمود
اميرالمؤمنين به من دستور داده است تا از ميان شما افرادي شجاع و قدرتمند را 

اين  در مسلمان شام بشتابند كهبا روميان به كمك برادران  انتخاب نمايم تا در نبرد
هلي را به عنوان من سلمان بن ربيعه با .اجري عظيم و افتخاري مهم نهفته است، جهاد

هنوز سه روز از  .شما نيز بشتابيد و به او ملحق شويد، ام فرمانده اين سپاه تعيين كرده
هزار سرباز از كوفه به جانب اين سخنان نگذشته بود كه سپاهي قريب به هشت 

اين سپاه در شام و در كنار سپاهيان حبيب بن مسلمه بن خالد  .شامات رهسپار شد
سنگيني بر روميان وارد كردند هاي بسياري از خود نشان داد و ضربات  فهري رشادت

هاي عظيمي بر آنان  تلفات و خسارت، ها و دژهاي مستحكمي و توانستند با فتح قلعه
نقل است كه چون شعبي در مجلسي با محمد بن عمرو بن وليد بن عقبه  .1رندوارد آو

ن حكم تعريف محمد از نبردهاي مسلمه بن عبدالملك بن مروان ب، به صحبت نشست
تو حكومت وليد بن عقبه و نبردهاي او را درك : شعيب به محمد گفت، نمود

هاي خود  وليد در جنگ، يكن مسلمه بن عبدالملك تعريف مي گونه از اي كه اين نكرده
يافت و هر كدام از كارگزارهايش را كه  شماري دست مي هاي عظيم و بي به پيروزي

   2.نمود كرد از كار بركنار مي در كار خود قصور و كوتاهي مي

   ه 30هاي سعيد بن عاص در طبرستان جنگ: سوم

از صحابه  همراه تعدادي، والي كوفه، سعيد بن عاص، ام بعد از هجرت در سال سي
عبداهللا بن ، عبداهللا بن عباس، حسين، حسن، يمانچون حذيفه بن  صرسول خدا

همزمان  .عبداهللا بن زبير قصد فتح خراسان را نمود، عبداهللا بن عمرو بن عاص، عمر
با او نيز عبداهللا بن عامر كه امارت بصره را داشت به جانب خراسان حركت كرد و 

چون به سعيد خبر دادند عبداهللا وارد ابر شهر  .شد» رابر شه« رپيش از سعيد وارد شه
يشتر و بعد از پكه » قوميس«شده و در شهر  رهسپاراو به جانب طبرستان ، شده است

او سپس عزم منطقه  .فرود آمد، حذيفه با آنان مصالحه كرده بود، جنگ نهاوند
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 جا آن عان قلعهاو و مداف جنگ سختي ميان سپاه، حل واقع بودكه در سانمود » طميسه«
به همين ، يد ناچار شد نماز خوف را ادا كندجنگ چنان سخت بود كه سع ؛در گرفت

نماز خوف را چگونه به ، صدليل از حذيفه خواست تا به او نشان دهد كه رسول خدا
اي برگردن يكي از  سعيد با شمشير خود چنان ضربه، در اثناي جنگ .آورد جا مي

قلعه  ي كه محاصره هنگامي .از كتف او خارج شد دشمنان وارد ساخت كه شمشير
داد  سعيد نيز به آنان قول، اعالم كردند حاضرند تسليم شوند، مدافعان آن، تر شده تنگ

آنان درهاي قلعه را گشودند سعيد دستور داد تنها چون ، كه يك نفر از آنان را نكشد
عيد خبر دادند كه مردي از به س! يك نفرشان را زنده بگذارند و بقيه را به قتل رسانند

سعيد نيز آن مرد را ، اند بر آن زدهكه قفلي  هبني نهد صندوقي عجيب را به دست آورد
اي زرد رنگ و در كنار آن شراب و  صندوق را باز كردند خرقه احضار كرد چون درِ

   1.گل يافتند
  :در مدح او چنين سرود، هنگام بازگشت سعيد به كوفه، كعب بن جعيل

 م الفتــی إذجــال جــيالن دونــهفَــنِع  
ــی    ــرِ أنّ مطيت ــعيد اخلي س ــم   تعلَ
ــة يفــثُ خ ــعبِ لَي ّالش ــوم ــک ي کَأَن  
   وس الذی ما سـاس قَبلَـک واحـدست  

  

ــرا    ــتبی مث ا ــن دس ــوا م   و اذ هبط
ــرا ــن أن تعقَّ ــفَقَت م ــت أَش   إذا هبطَ
  تحرد مـن ليـث العـرين و أَصـحرا    

ــاً دارِ  ــانين أَلق ــرا ثَم سو ح ــين   ٢ع
  

گاه با  ست بزرگ كه گيالن را زير پا گذاشت و آنا سعيد بن عاص مردي(
اي  .را به تصرف در آوردند جا آن وارد شدند و» ابهر«و » دستبي«سپاهيانش بر مناطق 

بود از شدت  بدان كه اگر مركبم در ركاب تو مي! ها اي صاحب فضايل و خوبي! سعيد
بسان شيري ، شتافتي وز كه به جنگ رآن  .و بيم آن داشت كه هالك شودهاي ت جنگ

سپاهي متشكل از هشتاد هزار زره  .زاده شده است شجاع بودي كه از نسل شيران شبيه
به تن و سالح به دست را فرماندهي كردي كه قبل از تو هيچ كس چنان سپاهي را در 

  ). دست نداشته است
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  به خراسان ايرانپادشاه  فرار يزگرد: چهارم

يزگرد از شهر ، در سال سي بعد از هجرت به دست عبداهللا بن عامرپس از فتح فارس 
مجاشع بن مسعود سلمي ، عبداهللا .فرار و به جانب كرمان رهسپار شد» اردشيرخوره«

ناچار شد  يزگرد، چون مجاشع به سيرجان وارد شد .را به تعقيب او بدانجا اعزام نمود
   1.گريزدكه به خراسان ب

   ه 31قتل يزگرد به سال: پنجم

ابن اسحاق در اين رابطه  .اند روايات مختلفي نقل كرده، رخان در علت مرگ يزگردؤم
 يزگرد همراه افرادي چند به مرو گريخت اما ثروتمندان: چنين روايت كرده است

تا يزگرد  كردندآنان در عين حال تركان را تشويق ، از كمك به او امتناع ورزيدند جا آن
زگرد توانست از خود ي، يز به او و همراهانش حمله كردندآنان ن، را به قتل رسانند

يزگرد جا و آن به پس از آن يزگرد به آسيابي پناه برد و صاحب ، جنگ آنان بگريزد
اما طبري  .2آسيابان او را به قتل رسانيد، چون شب فرا رسيد و يزگرد بخفت، غذا داد

، ه چهار هزار نفرپيش از ورود اعراب به كرمان يزگرد همرا: كند يروايتي ديگر نقل م
س و قهستان عازم مرو شد تا بتواند در خراسان به گردآوري و تجهيز از طريق راه طب

هاي براز و  در مرو دو امير به نام .سپاهي عظيم جهت ضربه زدن به اعراب بپردازد
يزگرد به مرو رسيد آن دو با او  چون .ندكه دشمن يكديگر بود، سنجان حضور داشتند

براز توانست خود را به يزگرد نزديك ، در طول اقامت يزگرد در مرو .بيعت نمودند
بست تا  براز تمام تالش خود را به كار مي، اين امر نزد سنجان ناخوشايند بودكند و 

كه  يزگرد .اين كار شدتحريك نمايد كه عاقبت نيز موفق بهيزگرد را بر عليه سنجان 
 از كنيزان براز فاش نمود و او نيز اين راز يكي نزد قصد كشتن سنجان را داشت اين را

او ، چون خبر به گوش سنجان رسيد، را به ديگر زنان حرمسراي براز منتقل كرد
براز نتوانست جلوي افراد سنجان  .سربازاني فراهم آورد و به قصر يزگرد حمله نمود

به صورت ، چون يزگرد از ما وقع خبردار شد .ر كردرا بگيرد و در مقابل او فرا
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د و آب و غذا آسيابان به او جا و مكان دا، از شهر گريخت تا به آسيابي رسيد ناشناس
ا در ازاي آن آسيابان از او خواست كه مبلغي ر، چون يزگرد بياسود، در اختيار او نهاد

و داد اما آن مرد به ن را به ايزگرد نيز كمربندي مرصع جواهر نشا .ها به او بدهد كمك
كه هيچ پولي همراه : يزگرد بدو گفت، كند درهم كفايت ميكه او را چهار : گفتاو 

بود نسبت به او  جا آن روز كه يزگرد در آسيابان نيز در طول آن يك شبانه، خود ندارد
، ندبرساكرد تا عاقبت توانست يزگرد را كه خفته بود به قتل  اظهار ارادت و خشوع مي

هاي درخت گز كه در  سپس سر او را از بدن جدا نمود و شكم او را با شاخه و برگ
رودخانه كنار آسياب روييده بودند پر كرد و در آخر جسد او را به آب انداخت تا 

ر جسد يزگرد به زي، اما برخالف انتظار مرد آسيابان، يچ كس از راز قتل او آگاه نشوده
سد او را سربازان كه دنبال يزگرد آمده بودند ج، گشتآب نرفت و بر سطح آب روان 

 جا آن از، چون آسيابان از ماجرا خبردار شد، شناختند پس به دنبال قاتل گشتند
   1.گريخت

تركان به دنبال او ، ناپديد شد يزگردچون : در روايتي ديگر نيز چنين آمده است
و  كشتنداش را  ن و خانوادهآنان آن مرد آسيابا، رو شدند دند اما با جسد او روبهآم

سپس جسد پادشاه را در تابوتي نهاده و به شهر ، هاي يزگرد را پس گرفتند لباس
   2.اصلخر بردند

هايي  دو داستان بلند از ما وقع قتل يزگرد و مصائب و رنج، طبري در كتاب خود
 جا اين در كند كه دچار شده روايت ميها  ناكه او در روزهاي آخر عمر خويش بد

: او بدانان گفت، نقل است كه چون قصد يزگرد را كردند .3نيستها  آنمجال گفتن 
زيرا در كتب مقدس ما آمده است كه هر كس پادشاه خويش را به ، مبادا كه مرا بكشيد

مدت  .4خداوند او و همدستانش را در دنيا با آتش خواهد سوزانيد، قتل رساند
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 .دري گذشت سال آخر آن به فرار و دربه بيست سال بود كه شانزدهم، سلطنت يزگرد
   1.شود او آخرين پادشاه ايرانيان محسوب مي

  : روايت است كه رسول خدا در مورد پادشاهان روم و ايران چنين فرمود

فسی ذی نو الّ، هسری فالکسری بعدک کَلَذا هإِو ، هر بعديصر فال قَيصقَ کلَهذا إِ«
   .2»اهللا ا فی سبيلِمه وزنکُ نقُنفَتبيده لَ

گاه كه قيصر روم و شاهنشاه ايران هالك شوند جانشيني بعد از خود  بدانيد آن(
ها و  به خداوند سوگند كه گنج .خواهد رفت بيننخواهد داشت و سلطنت آنان از 

  ). در راه خدا و در ميان خلق خدا هزينه خواهد شد، هاي آنان خزانه

  كنند اعالم عزا مي ز مرگ يزگردبعد ا مسيحيان: ششم

كه اسقف مرو از مرگ يزگرد با خبر شده ديگر بزرگان مسيحيت آن ديار را  هنگامي
دانيد كه يزگرد فرزند شهريار بن خسرو  شما مي: گردهم آورد و به آنان چنين گفت

است و شهريار فرزند شيرين كه زني بود مؤمنه و نسبت به مسيحيان بسيار مهربان و 
نبايد از ياد برد كه خود خسرو نيز نسبت به مسيحيان اقدامات نيك  همچنين .بزرگوار
هايي اعطا  عالوه بر او تعدادي ديگر از شاهان به مسيحيان آزادي .داد انجام بسياري

حال شايسته  .كردند و برايشان كليسا ساختند تا به اجراي مراسم ديني خويش بپردازند
ديگر بزرگان  .اهي بسازيمگبرايش آرام ادار شده وزع، است كه در مرگ اين پادشاه

مگاهي را بنا مسيحي با نظر او موافقت كردند و اعالم كردند كه حاضرند چنين آرا
چون ساختن  .بسازند مروآرامگاه را در وسط باغي نزديك ، اسقف دستور داد، كنند

د و آن آنان جسد يزگرد را از رودخانه گرفته و بدان باغ منتقل كردن، آرامگاه تمام شد
   3.را در درون آرامگاه قرار دادند
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   ه 31فتوحات عبداهللا بن عامر در سال: هفتم

عبداهللا بن عامر قصد خراسان نمود و در اين لشكركشي خود توانست   ه 31در سال 
با اهل مرو  جا آن نسا و سرخس را فتح نمايد و در، ابيورد، طوس، )نيشابور(ابر شهر 

قناده عريني نقل است كه چون عبداهللا بن عامر فارس را فتح از سكنبن  .مصالحه نمايد
 .به بصره بازگشت، مركز ارس، كرد پس از گماشتن شيك بن اعور حارثي بر اصطخر
كه عبداهللا به  هنگامي .اقدام نمودشريك نيز در اصطخر به مبناي مسجد آن شهر مهم 

به قولي ديگر مردي بنام مردي از بني تميم كه بنا به قولي احنف و بنا ، بصره رسيد
بخاطر ، يزگرد، كه دشمن او: نزد عبداهللا آمد و بدو گفت، اوس بن جابر جشمي بود

بلند شو و به دنبال ، پردازي ه تعقيب او نميب ه فرار گذاشته است اما توترس از تو پا ب
ابن عامر نيز سپاهي فراهم نمود و  .تو و دين خود است رساناو رو كه خداوند ياري 

اي نيز بر اين  هر چند دسته .به سوي خراسان به راه افتاد جا آن ه جانب كرمان و ازب
او در ميانه راه مجاشع بن  .باورند كه او از راه اصفهان به جانب خراسان حركت كرده

و «امير كرمان بدانجا فرستاد و خود را از طريق صحراي مسعود سلمي را به عنوان 
احنف بن  .عزم ابر شهر يا همان نيشابور را نمود جا آن زسپس ا .به طبسين رساند» ابر

در ميانه راه قبال ، ز جانب قهستان قصد ابر شهر نمودقيس كه پيش قراول سپاه بود ا
احنف ، در نبردي كه ميان آن دو صورت گرفت، ه مصاف او آمدندساكن هرات ب

در روايتي آمده  .1نه شدآنگاه ابن عامر به جانب نيشابور روا، توانست بر آنان فايق آيد
است كه چون ابن عامر به شهر وارد شد توانست نيمي از آن را به تصرف خود در 

نمود و پسر خود به ناچار با او مصالحه ، بود» كناري«م ديگر در اختيار آل آورد اما ني
عبداهللا دو پسر كناري را كه نزد او ؛ گروگان گذاشت» كناري«رادرش را نزد و پسر ب

سپس به فتح  .2بودند نزد نعمان بن افقم نصري برد و آن دو را آزاد نمود نگاگرو
 .ابيورد پرداخت تا آنگاه كه به سرخس رسد چون طوس و، شهرهاي اطراف ابر شهر

را به جانب بيهقي كه از توابع ابر ، اسود بن كلثوم عدوي از افراد بني رباب جا آن از
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او كه مردي فاضل و ، گسيل داشت، )سبزوار(و در شانزده فرسنگي آن واقع بود  شهر
نقل  .اما خود در اثناي نبرد كشته شد، ن شهر را فتح نمايدآاهل دين بود توانست 

تنها وجود گرماي : گفت چنين مي، است كه چون عبداهللا بن عامر از بصره خارج شد
اق است كه درد فرصداي مؤذنان و مصاحبت دوستاني چون اسود بن كلثوم ، نيمروزي

 .ابن عامر به جانب سرخس شد، بعد از تصرف نيشابور .1بخشد از عراق را تسكين مي
رو شد كه از جانب مردم آن ديار پيشنهاد صلح  با نمايندگان مردم مرو روبه جا آن در

، اي به مبلغ دو ميليون و دويست هزار سكه ابن عامر نيز پس از عقد صلحنامه .دادند
   .2ه عنوان امير بدانجا فرستادحاتم بن نعمان باهلي را ب

   ه 32در سال» بلنجر«و » الباب«نبرد : هشتم

سلمان بن ربيعه را به ، اي خطاب به سعيد بن عاص دستور داد تا سعيد عثمان در نامه
همچنين به عبدالرحمن بن ربيعه نامه نوشت كه غنايم مردم  .اعزام نمايد» الباب«منطقه 

اما هيچ  .آنان را در مهلكه نياندازبنابراين ، ته استشوق جهاد دور ساخ و را از شور
منصرف بود » بلنجر«اش كه همانا فتح  توانست عبدالرحمن را از خواسته چيز نمي

، ها و ايجاد سنگرهاي متعدد با نصب منجيق، او در سال نهم خالفت عثمان .سازد
از قلعه خارج محاصره چنان تنگ بود كه هر كس  .بلنجر را به محاصره خود در آورد

خفا و دور از  در، اما مدافعان قلعه و تركان .رسيد شد به قتل مي و يا بدان نزديك مي
در روز موعود تركان از يك سو و ؛ با هم پيمان دفاع بستند، چشم سپاه مسلمانان

مدافعان قلعه از سوي ديگر بر خطوط مقدم سپاه اسالم تاختند و ضربات سختي را بر 
سپاه ؛ عبدالرحمن مجروح و سپس كشته شد، در اين روز .3آوردند پيكره سپاه وارد

برادر ، اي از آنان به جانب سپاه سلمان بن ربيعه دسته .مسلمانان دچار تفرقه شد
اي چون سلمان  اي ديگر هم كه صحابه شتافتند تا بدو پناه برند و دسته، عبدالرحمن

 .الن و گرگان عزيمت نمودبه سوي مناطق گي همراه آن بود سو ابوهريره سفارسي

                                           
 ). ۰۵/۳۰۷تاريخ طربی  -١
 ). ۰۵/۳۰۷تاريخ طربی  -٢
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دفن  جا همان جسد عبدالرحمن را در صندوقي نهاده و در، نشيني پيش از عقب، آنان
   1.نمودند

  مرگ يزيد بن معاويه -1
پرداختند هيچ زني از زنان سربازان بيوه  در طي مدتي كه مسلمانان در بلنجر به نبرد مي

 .سال نهم خالفت عثمان فرا رسيدكه  يتيم نشد تا آن، نشد و هيچ كودكي از كودكان
در خواب ديد كه ، يزيد بن معاويه، دشمنان بر سپاه مسلماناندو روز قبل از شبيخون 

سپس ديد او را به  ملحفه يزيد رفت آهويي بسيار زيبا به خيمه او وارد شد و زير
چون جنگ ، فرداي آن شب؛ اند د رشيد بر باالي آن ايستادهقبري بردند كه چهار مر

خون در ، بت كرد كه سر او را از هم شكافتسنگي به سر يزيد اصا، شدت يافت
 .تن او را گلگون كرده بود در رؤيا نمود گويا آن آهو زيبايي جلوه مينحو  لباس او به

انا هللا و انا : يزيد جواني بود خوش سيما و چون خبر شهادت او به عثمان رسيد گفت
 آنان را، اي ه را به آزمايش شكست مبتال ساختهمجتهدان كوف! خداوندا اليه راجعون

  2.مورد عفو و بخشايش خويش قرار ده

  ! رنگ خون بر لباس سفيد چه زيباست -2
رنگ خون بر تو چه قدر : گفت سفيد خود مينقل است كه عمرو بن عقبه به لباس 

مجروح شد ديد رنگ لباسش به همان رنگي  پيكار با دشمنچون در ! زيبا خواهد بود
سخت جان خويش را از دست  او نيز در آن روزِ .كه دوست داشته مزين شده است

  3.داد

  ! بر لباس چه قدر زيباست ي خون شعله -3
! رنگ خون بر لباس چه قدر زيباست: گفت كنند كه قرشع به لباس خود مي روايت مي
ر تا چنان خون س، ي جان به نبرد با دشمنان پرداختفرا رسيد تا پا پيكارچون روز 

                                           
 ). ۵/۳۰۹(مهان  -١
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زميني سفيد رنگ بود كه رنگ سرخ ، پاي وجودش را فرا گرفته بود كه گويا لباس او
با مرگ قرشع مسلمانان نيز دچار فقدان سنگيني شده و ناچار به  .هآن را زينت داد

  1.نشيني شدند عقب

  ميرند آنان نيز مانند شما مي -4
زيرا بر اين ، كردند نهان ميخود را در ميان درختان پ، پيكارنقل است كه تركان در روز 
، اي در جسم مسلمانان كار ساز نيست چون يكي از آنان باور بودند كه هيچ اسلحه

ديد آن مسلمان از پاي در ، تيري به سوي يكي از مسلمانان پرتاب كرد، برحسب اتفاق
پس چرا از ، ميرند كه آنان نيز چون شما مي: او نيز فرياد زنان به قوم خود گفت .آمد

هاي خود خارج و بر صفوف  تركان از مخفيگاه، ترسيد؟ به اين ترتيب نان ميآ
، جنگ بسيار شدت گرفت و مسلمانان و فرمانده آنان .مسلمانان يورش بردند

مقاومت نمودند تا عاقبت بسياري از آنان و نيز خود تا پاي جان ، عبدالرحمن
  2.عبدالرحمن جان خويش را از دست دادند

  صبور باشيد! آل سلمان -5 
پرچم سپاه را به ، بن ربيعهلمان س، برادر او، كشته شد، نقل است كه چون عبدالرحمن

! آل سلمان: فردي فرياد زد، در اين اثنا .دست گرفت و به نبرد با دشمن پرداخت
اي  آيا از ما عجز و ناله: فرياد زد، سلمان نيز در پاسخ به اين ندا ؛صبور باشيد

  ! ايد؟ ديده
 .4اقدام به عقب نشيني نمود، 3س از تدفين عبدالرحمن در منطقة بلنجرسلمان پ
به گرگان رسانيد تا ، خود را از طريق گيالن، هريرة دوسي و سپاهيانشاو همراه ابو

  5.بتواند باقيمانده سپاه برادرش را نجات دهد

                                           
 ). ۵/۳۱۰(تاريخ طربی  -١
 . ۱۵۱، حممود خطاب، قادة الفتح االسالمی فی أرمنية -٢
 ). ۲/۲۷۸(معجم البلدان  -٣
 ). ۵/۳۰۹(تاريخ طربی  -٤
 . ۱۵۱، قادة الفتح االسالمی فی أرمنية -٥
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دارد كه عقب نشيني  بيان مي، اين روايت تصديقبا ، محمود شيت خطاب
كه مسلمانان در آن ايام و در حالت شدت جنگ و افزايش ميزان تلفات و  اي بود شيوه

بستند تا بتوانند از طريق آن و پيوستن به نيروهاي ديگر  آنان به كار مي، ها خسارت
تجديد قوا نموده و خود را جهت ، ديگر مستقر بودندسپاه اسالم كه در مناطق 

بن ربيعه نيز بنا به دستور عثمان بن  سلمان .حمالت شديدتر بر دشمنان مهيا سازند
حال چطور ، به عنوان پشتيبان سپاهيان عبدالرحمن بدانجا اعزام شده بود سعّفان

بماند و سپاهيان عبدالرحمن در بلنجر و زير آتش  »الباب«توانست خود در  مي
را كه به ، عبدالرحمن، توانست برادرش چطور مي، رفتند حمالت دشمن از ميان مي

در او به او و سپاهيانش نياز داشت در ميدان كارزار به حال خود رها سازد و شدت 
و آيا معقول است كه بگوييم عبدالرحمن سپاه برادرش را كه  دپايگاه امن خويش بمان

به شدت بدان نيازمند بود در نظر نگرفته و قصد داشته خود او نتيجه جنگ را تعيين 
  ! نمايد؟

همان ، و شكست» هزيمه«رخان قديم از كلمه ؤر مبايد در نظر داشت كه منظو
زيرا بيشتر آنان شهرنشيناني بودند كه ميان اين دو كلمه تفاوتي ، نشيني بوده است عقب

هزيمت و ، اما بايد دانست كه ميان اين دو تفاوتي بزرگ وجود دارد .شدند قائل نمي
شه و يا طرح و نقبدون داشتن هيچ ، شكست عبارت است از ترك ميدان جنگ

كه در آن فرمانده سپاه افراد خود را  ستا اي حال آنكه عقب نشيني شيوه، فرماندهي
از ميدان كارزار خارج ، اي كارساز بر دشمنان جهت تجديد قوا و تدارك حمله

نگاران معاصر دچار اين اشتباه فاحش نشده و تفاوت  شايسته است كه تاريخ .نمايد مي
  1.دانندنشيني را ب ميان شكست و عقب

  اولين اختالفاتي كه ميان سپاهيان كوفه و شام پيش آمد: نهم

سلمان بن ربيعه را به ، قتل رسيد سعيد بن عاص هچون عبدالرحمن بن ربيعه ب
عثمان نيز جهت تقويت  .ن منطقه منصوب نمودآفرماندهي جبهه مسلمانان در 
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 .بدانجا گسيل داشت لشكري از شام به فرماندهي حبيب بن مسلمه را، سپاهيان اسالم
ان رقابت ميان آن دو بر سر فرماندهي كل سپاهي، با حضور آن دو فرمانده در آن ناحيه

ل سلمان نمودند و در مقابل تتهديد به ق، شاميان، و نيز امارت آن منطقه آغاز شد
ل و حبس تهديد نمودند و هشدار دادند كه در صورت تكوفيان نيز حبيب را به ق

مردي كوفي بنام  .جنگي سخت ميانشان روي خواهد داد، با نظر آنانمخالفت شاميان 
  : كند نيز در ابياتي اين نزاع و اختالف را چنين بازگو مي، أوس و مغراء

  إن تضرِبوا سلمانَ نضرِب حبيبکم
  و إن تقِسطُوا فالثَّغر ثَغر أَميرنـا 
  و حنن والةُ الثغر کنـا حسـماتا  

  

  نِ عفَّانَ نرحـلُ و إن ترحلوا حنو آب  
  و هذا أمير فی الکتائـب مقبِـلُ  
  ١ليالی نرمی کـلَّ ثَغـرٍ و ننکـلُ   

  

  
  

بدانيد اگر سلمان ما را بكشيد ما نيز حبيب شما را خواهيم ! اي مردمان شام(
 .نزد عثمان شويد ما نيز از شما نزد او شكايت خواهيم نمود، اگر به شكايت .كشت

قلمرو امير ماست كه همراه  ي هحيط، دانيد كه اين مناطق اشيد مياگر اهل انصاف ب
هايي هستيم كه شب و  ما صاحبان سرزمين .سپاهيانش به جنگ با دشمن پرداخته است

  ). به نبرد و كارزار با دشمنان پرداختيم جا آن دفاع نموديم و درها  آنروز از 
اي چون حذيفه بن  و حضور صحابه اما مسلمانان با عنايت و لطف خداوند

ستند اين فتنه و اختالف نتوا، جنگ بزرگ آن منطقه حضور داشتكه در سه  سيمان
   2.را كنار بگذارند

  بعد از هجرت مفتوحات ابن عامر در سال سي و دو: دهم

جوزجان و ، فارياب، طالقان، به شهر مروروذ ابن عامر توانستدر اين لشكركشي 
گسيل  و نخست احنف بن قيس را به مروروذا .درطغارستان را به تصرف در آو

سپس در نبرد با مدافعان شهر توانست آنان  .شهر را به محاصره در آورداو نيز  .داشت
مدافعان ، پس از اين رويارويي .و به پشت ديوارهاي شهر باز گرداندرا شكست داده 

قدرت شما تا تيم كه دانس نمي! اي سربازان عرب: به سپاهيان اسالم اعالم كردند، رشه

                                           
 ). ۷/۱۶۶(داية و النهاية و الب) ۵/۳۱۱(تاريخ طربی  -١
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با هم به مشورت ، را به ما فرصت دهيد تا در مورد شماامروز ، بدين حد است
رگاه خود گاحنف نيز به لش، ما نيز به لشگرگاه خويش بازگرديدبپردازيم و ش

پيكي را نزد او ، مدافعان شهر كه خود را مهياي جنگ نموده بودند، صبحگاه، بازگشت
نزد احنف رسيد چون ، انب مرزبان شهر به احنف بوداز جاي  فرستادند كه حامل نامه

همراه پيك برادرزاده مرزبان شهر و نيز  نيز به او امان داداحنف ، از او امان خواست
را سپاس كه قدرت و ايزد : در نامه چنين آمده بود .نزد احنف آمدند، مترجم نامه

از ذلّت به ، داند هر كه صالح، دتغيير ده، سلطنت هر كه را خواهد، مكنت از اوست
تو را به ، مرزبان شهر، من .عزّت رساند و هر كه صالح داند از عزّت به ذلت كشاند

   .خوانم صلح فرا مي
خراج به شما ، مابين اين باشد كه من شصت هزار درهماما شرط صلح في

بپردازم و در مقابل شما نيز تعهد دهيد كه مرا بر حكومت اين شهر كه شاهنشاه ايران 
ستاند و راه را بر   را به عنوان پاداش كشتن اژدهاي اين ديار كه جان مردم را مي آن

مردم بسته بود به جد پدرم اعطا كرد ابقا نماييد و حكومت را از دست ما خارج 
ننموده و به افراد واگذار نكنيد و نيز از هيچ يك از افراد خاندان من خراجي دريافت 

آيم و با هم پيمان  من به جانب شما مي، را پذيرفتيدم ي اگر اين صلحنامه .ننماييد
ام تا از قصد و نيت من اطمينان  را نزد تو فرستاده، ماهك، ام من برادرزاده .بنديم مي

اي  احنف بن قيس نيز نامه .حاصل كني و نامه مرا به عنوان مكر و حيله قلمداد ننمايي
مير از صخر بن قيس ا .رحيمبسم اهللا الرحمن ال: با اين مضمون به مرزبان نوشت
و سرداران و ساكنان شهر سالم بر آنكه راه هدايت  لشكريان اسالم به مرزبان مروروذ

نزد من آمد و ، ماهك، ات برادرزاده .را برگزيد و از آن تبعيت نمود و تقوا پيشه كرد
م و من پيشنهاد تو را به ديگر فرماندهان سپاه عرضه داشت .پيغام تو را به من رسانيد
تو را مبني بر پرداخت خراج به اين ترتيب ما درخواست  .آنان نيز آن را پذيرفتند

بدان كه زمين از  .پذيريم هايي كه پادشاه ستمكار ايران به جد پدرت بخشيد مي زمين
تو بايد متعهد باشي  .عطا كند، ست و آن را به هر كه خواهدا رسول اوو آن خداوند 

ان بايد ما را ياري دهي و در كنار ما با آنان به جنگ هاي ما با دشمن كه در جنگ
جنگند حمايت  كنار ما مي باشيم كه از تو و سپاهيانت كه در ما نيز متعهد مي .بپردازي
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بدان اگر اسالم بياوري و از رسول  .نيز هيچ خراجي بر تو و خاندانت نيست نماييم و

و تو را زلي رفيع خواهد بود تو را نزد مسلمانان جايگاه و من، تبعيت نمايي صخدا
در پناه من و ديگر مسلمانان ، تو به خاطر اين پيمان، برادر خويش خواهند دانست

حميد بن خيار مازني و ، حمزه بن هرماس مازني، جزء بن معاويه سعدي .خواهي بود
موالي ، اين نامه را كيسان .باشند عياض ابن و رقاء اسيدي شاهدان اين صلحنامه مي

آن ، اميرلشكر، در روز يكشنبه از ماه محرم كتابت نموده و احنف بن قيس، لبهبني ثع
   1.بود مهر نمود» نعبداهللا«را با انگشتر خود كه منقش به عبارت 

طالقان ، جوزجان، ارستانجنگ ميان سپاه احنف بن قيس و مردم طغ: يازدهم
  و فارياب

را با سپاهي متشكّل بن قيس  احنف، چون عبداهللا بن عامر با مردم مرو مصالحه نمود
در ، احنف در مسير خود .از چهار هزار سرباز به جانب طغارستان گسيل داشت

، جوزجان، كه به او خبر دادند كه مردم طغارستان هنگامي .اطراف مرو اتراق كرد
، هزار نفره را گرد آورده و قصد مقابله با او را دارند سپاهي سه، طالقان و فارياب

رأي اي از آنان را  دسته، يش را فراخواند و به مشورت با ايشان پرداختسرداران خو
اي ديگر معتقد بودند كه بايد به ابر شهر  دسته .بر اين بود كه بايد به مرو بازگشت

، ماند و از ابن عامر جا همان گروهي بر اين باور بودند كه بايد در .عقب نشيني كرد
آنان آغازگر ، ادي نيز پيشنهاد كردند كه بايدو افر ندتقاضاي نيروهاي بيشتري نمود

آنان را در موضع دفاعي  و، آغاز نمايند اي غافلگيرانه به دشمن جنگ باشند و حمله
چند نفر را ، زد در ميان لشكرگاه قدم مي، شب هنگام، گويند كه چون احنف .قرار داد

احنف كه ، اندند و در مورد جنگ به صحبت مشغولاشده بيند كه گرد آتش جمع مي
چند نفر از آنان  .دهد ش ميوسربازان گ نايستد و به سخنان آ شود مي كنجكاو مي

به جانب دشمنان حركت خواهد كرد و به نبرد با ، فردا صبح، مطمئناً، كه امير: گفتند مي
در اين  .به شدت از او در هراسند، داند كه دشمنان زيرا او خوب مي، پردازد ميآنان 
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كند اگر امير چنين كاري ب: آنان كه مشغول پختن آش بود به ايشان گفت ميان يكي از
كنم امير با اين نيروي اندك در ميداني  من گمان نمي، دچار اشتباه بزرگي خواهد شد

، چرا كه آنان در يك حمله سنگين، باز و وسيع به مصاف انبوه سپاهيان دشمن برود
يد در ميان رود مرغاب و كوه كنار آن امير با، به نظر من؛ همه ما را خواهند كشت

، كه رود در سمت راست او و كوه در طرف چپ او قرار گيرند به نحوي، استقرار يابد
احنف  .با نفراتي محدود به مصاف با ما خواهد آمدتنها ، دشمن بناچار، به اين ترتيب

، ميان گذاشت سرداران سپاه را فرا خواند و آن طرح را با ايشان در، با شنيدن اين نقشه
مردم مرو نيز سپاهي را به جانب احنف بن قيس اعزام كردند تا او را ، از سوي ديگر

ياري دهند اما احنف به ايشان اعالم نمود كه دوست ندارد مشركان از او و در جنگ 
بر عهد و پيمان ، كه اگر در جنگ پيروز شود: او به آنان گفت .سپاهيانش حمايت كنند

بايد ، خود، مردمان مرو، اهد ماند اما اگر دشمنان او فاتح ميدان باشندخود با ايشان خو
، احنف بن قيس در ميدان كار زار، گويند كه با آغاز جنگ .خويش بپردازندبه دفاع از 

  : كرد  اين بيت ابن جويه اعرجي را با خود زمزمه مي
  ةٌيرله ذُ يسلَ رزوح    ةَينِاملَ هکرم ين لَم قحأَ

ي شب نيز به نبرد با هم ها در روايتي ديگر آمده است كه دو سپاه تا نيمه
چون سپاه احنف  .سرانجام سپاه اسالم توانست دشمنانشان را شكست دهند، پرداختند
دو مرد را به ، احنف، كه در دوازده فرسنگي لشكرگاه او بود رسيد» رسكن«به منطقه 

تيجه جنگ بود تا خراج ساليانه را نزد احنف جانب مرزبان مرو رود كه در انتظار ن
احنف به ايشان سفارش نمود كه چون ، هنگام عزيمت آن دو تن .بفرستد روانه كرد

كه  زماني .آن را به ايشان بدهد، هيچ نگويند او خود، نزد مرزبان رفتند در مورد خراج
انست كه اينان آن دو نزد مرزبان رسيدند همان نمودند كه احنف گفته بود و مرزبان د

اند و  اند كه در جنگ پيروز شده چنين جسارتي را به خود دادهجرأت ، تنها به اين دليل
اقرع بن حابس را با ، همچنين، احنف .1خراج را به آنان تحويل داد، به همين دليل
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آنان نيز  .قيب نمايندستاد تا فراريان لشكر دشمن را تعسوار كاراني چند به جوزجان فر
   .ايشان را شكست دهند، د در نبرد با آن فراريانتوانستن

  : كثير نهشلي در همين رابطه چنين سروده است
  سقی مزنُ السحابِ إِذا استهلَّت

  الی القصرين من رستاق خوط
جانباجلوز ةفَثي ارِعصم  
اَأل قَرعان ناکه مه١أَقَاد  

رداني را در جوزجان سيراب نمود كه اجساد م، گاه كه باريدن گرفت باران آن(
  ). تل رسانيدقبه  جا آن آنان را در، أقرع

  صلح احنف بن قيس با مردم بلخ: دوازدهم

چون آنان  .احنف به جانب بلخ حركت نمود، از مصالحه احنف با مردم مروروذ پس
 آنان پيشنهاد كردند كه با دادن خراجي معادل چهارصد هزار، را به محاصره در آورد

، احنف نيز اين پيشنهاد را پذيرفت و پسر عمويش .درهم با احنف مصالحه نمايند
نزد آنان نگه داشت و خود ، اسيد بن متشمس را جهت تحويل گرفتن آن مقدار خراج

مانع حركت سپاه او شد و به همين دليل ، اما سرماي شديد زمستان .عزم خوارزم نمود
گويند  .ن داد تا سپاهيان به بلخ باز گردندامرفاحنف ، و پس از مشورت با سرداران

آنان با اين بيت از ، چون احنف از سرداران خود راجع به اين بازگشت نظر خواست
  : عمرو بن معديكرب نظر خويش را به او اعالم نمودند

  يعطستلی ما تإزه جاوِ و    عهدفَ مراًأَ عطستذا مل تإِ
آن را  انجام ي آن را رها كن و به كاري كه توانباش كاري نمي انجام اگر قادر به(

  ). داري روي آور
همه خراج مردم بلخ را گرفته و در بيت ، در نبود احنف، اسيد، از سوي ديگر

   .المال نگه داشت
ودند و هدايايي چون ظروف مبر پا نرا جشن مهرگان ، مردم شهر، در اين مدت

اسيد چون ، كردند تقديمتنوعي را به اسيد م پوشاكدرهم و دينار و كاال و ، طال و نقره
كه اين جشن را : ايشان پاسخ گفتند، علت اين جشن و هدايا را جويا شد، از آنان
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را  واليانكه بتوانند رحم و شفقت  دهند مي انجام براي اينمهرگان گويند و آنان آن را 
ين جشن داند ا هر چند نمي: اسيد نيز به آنان گفت .نسبت به خود جلب نمايند

زند تا احنف باز  نميها  آنبيند كه هدايا را رد كند اما دست به  چيست اما صالح نمي
   .اسيد او را در جريان ماجرا گذاشت، چون احنف به بلخ بازگشت .گردد

ابن  .از او سوال نمودها  آنمورد  دررا نزد عبداهللا بن عامر برد و ها  آناحنف نيز 
 .را براي خود بر داردها  آنتواند  دايا از آن اوست و ميكه اين ه: عامر هم به او گفت

اما احنف از اين كار سرباز زد و به ابن عامر گفت كه او را به آن اموال و هدايا نيازي 
   1.نيست

به مكـه   بندم واحرام حج را مياز همين جا  به شكرانه اين فتوحات: سيزدهم
  روم مي

كه خداوند : مردم به ابن عامر گفتند، ازگشتكه احنف بن قيس نزد ابن عامر ب هنگامي
در  .هاي عظيمي نائل نكرده است تا به حال هيچ كس را به چنين فتوحات و پيروزي

 سيستان و خراسان را به تصرف در آورد و، كرمان، ابن عامر توانسته بود فارس، واقع
شكرانه اين ابن عامر نيز نيت كرد كه به  .را به قلمرو اسالمي ضميمه نمايدها  آن

محرم به جانب مكه خواهد ، مركز خراسان، از نيشابور، نظير هاي بزرگ و بي پيروزي
او ابن عامر را به خاطر اين ، اما چون نزد عثمان رسيد .آورد رفت و حج را به جاي مي

بايست چون ديگر مردمان در محل خويش  كه مي: عمل مالمت نمود و به او گفت
   2.بست احرام مي

  در خراسان» قارن«شكست : مچهارده

 جا آن قيس بن هيثم سلمي را به امارت، گشت چون ابن عامر از خراسان باز مي
 .عزم قلمرو مسلمانان نموددر اين اثنا قارن با چهل هزار جنگجوي ترك  .گماشت

او پيشاپيش سپاه  .عبداهللا بن خازم سلمي نيز با چهار هزار سرباز به مقابله با او شتافت

                                           
 ). ۵/۳۱۹(تاريخ الطربی  -١
 ). ۵/۳۱۹(تاريخ الطربی ، )۷/۱۶۷(و النهاية ، البداية -٢



    سفتوحات عهد عثمان بن عفّان 
 

 

 287

هاي  شصد پيش قراول را گسيل داشت و به آنان دستور داد تا بر باالي نيزهش، خود
سپاهيان قارن به جانب آتش پيش قراوالن ، چون شب فرا رسيد .خود آتش بيافروزند

آنان را به محاصره ، در اين گيرودار سپاه ابن خازم، و با آنان درگير شدنديورش بردند 
آسا شكست سختي را بر دشمن وارد  برقه و در آورد و توانست با حمله غافلگيران

بيشتر سپاهيان ترك و از جمله خود قارن به قتل رسيدند و ، در اين جنگ، سازند
او ، چون خبر اين پيروزي بزرگ به ابن عامر رسيد، غنايم عظيمي نصيب مسلمانان شد

ته بود در واقع ابن خازم كه بيشتر توانس .ابن خازم را به امارت خراسان منصوب نمود
با ، قيس بن هيثم را قانع كند كه از خراسان خارج شود تا خود او جانشين قيس گردد

به ، توانست اعتماد ابن عامر را به خود جلب كند و به اين ترتيب، اين پيروزي عظيم
   1.حكومت خراسان دست يابد

بينم كه عثمان بن عّفان چگونه توانست با تدبيري درست و  ميبا اين تفاصيل 
انواع عالوه بر شكست دادن ، زمي راسخ و با كمك سرداراني دلير و كارآمدع

روند فتوحات مسلمانان را همچنان تداوم ، ي داخل فالت ايرانها ناها و طغي شورش
ابن اثير و تاريخ كالعي و كاوش در حوادث ، ابن كثير، تاريخ طبريبا مطالعه  .بخشد

و والياني كه توانستند با  مراچنين اُ بينيم كه انتخاب دوران خالفت آن حضرت مي
هاي  ي آن روزگار را كنترل كنند و به آن پيروزيها نابحر، درايت و شجاعت خود

درست بودن تصميمات عثمان و انتخاب  دليلي است بر، خود، بزرگ دست يابند
عثمان بن عفان كه در آغاز خالفت خويش با معضالت و  .صحيح آن واليان و امرا

سرعت ، مديريتي خردمندانه، رو شده بود با عزمي خلل ناپذير بزرگي روبه يها نابحر
حفظ آرامش و متانت ، عمل بموقع و احاطه و شناختي كامل بر امور و در عين حال

خود كه حكايت از توان و قدرت شخصيت و نيز بصيرت و درك عميق او  خاص
برآيد و سر بلند از ها  ناآن مشكالت و بحر ي توانست از عهده، دارد مسايلنسبت به 

ها و مواضع عثمان  گيري مهمترين نتايج اين تصميم، در واقع، ميدان آزمايش به درآيد
  : توان در موارد زير خالصه نمود ه از زمان را ميدر آن بره
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هاي تحت امر  سركوب شورشيان و بازگرداندن امنيت و آرامش به سرزمين: الف
   .خالفت
در  ؛و گسترش روز افزون قلمرو حكومت اسالميادامه روند فتوحات : ب
هاي دشمناني كه به آن سوي مرزها  ها و توطئه دسيسه، با اين اقدامات، حقيقت

   .گريخته و در پي اقدامات تالفي جويانه عليه مسلمانان بودند خنثي شد
به مراقبت و ها  آنها و مراكزي كه سپاهيان اسالم از طريق  ايجاد پايگاه: ج

   .آمدند هاي حكومت اسالمي نائل ميزاز مرمحافظت 
فردي ضعيف و ناتوان ، شود كه اگر عثمان بن عّفان حال اين پرسش مطرح مي

ي را اتخاذ نمايد و در عين ا نهاهاي حكيمانه و شجاع توانست چنان سياست آيا مي، بود
يق اين حقا، بدون شك .1؟بر دامنه و وسعت آن بيافزايد، حفظ قلمرو حكومت اسالمي

   .باشد فضيان و خاورشناسان و پيروان آنان ميها و تبليغات سوء را برخالف دروغ

  هاي شرق در فتح سرزمين ساز جمله فرماندهان عثمان: پانزدهم

  احنف بن قيس
دانستم كه فرماندهان آن شايسته ، با عنايت به وسعت دامنه فتوحات در عهد عثمان

و چون بحث ما راجع به فالت ايران و اين نبردها و فتوحات را بيشتر بشناسيم 
ماوراءالنهر است بهتر آن ديدم كه به شناخت مهمترين فرماندهان آن سرزمين كه همانا 

  .احنف بن قيس است بپردازم

  اونسب و خاندان  -1
او ابوبحر احنف بن قيس بن معاويه بن حصين بن حفص بن عباده و از قبيله 

   .2تميم بود
مادرش حبه دختر عمرو بن قرط و از  .اند دانسته 1خرا صاك و يحنام او را َض

كه از دلير مردان و اين زن خواهر اخطل بن قرط بود ، 2قبيله جاهل بوده است
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در مقام مباهات به دائيش گفته ، خود، احنف .شد شجاعان آن روزگار محسوب مي
   3.نظير ندارد چونان خويشاوند بي، است كه هيچ كس مانند او

  دگي و حيات اوزن -2
آمد كه در ميان قوم خويش  احنف بن قيس از جمله بزرگان تابعين به حساب مي

عالوه بر اين او از بزرگان شهر بصره نيز  .4از جايگاه و منزلت رفيعي برخوردار بود
او  .چنانكه مردم اين شهر به او اعتماد و اطمينان كاملي داشتند، 5شد محسوب مي

، بود دانا و متين و باوقار، 7غفصيح و بلي، باهوش، متدين، 6زيرك، فردي بود خردمند
  : در مورد وقار و ابهت او شاعري چنين سروده است

  ظللن مهابه منه خشوعاً    اذا األبصار ابصرت ابن قيس
به ، را ديدگان خويش، از وقار او، احنف پسر قيس را ببينند، ها نااگر انس(
  ). به زير افكنند، خشوع

اصنف از : صفوان نيز در توصيف شرف و بزرگي اين مرد گفته است كهخالد بن 
   8.گريخت اما اين شرف و بزرگي بود كه به دنبال او دوان بود شرف و بزرگي مي

   .پردازيم هاي بارز او مي ترين خصايل و ويژگي جا به چند مورد از برجسته در اين

  وقار و متانت او: الف
از او  چون .خاص و عام بود ي هگذشت شهر واحنف بن قيس به داشتن آرامش 

كه حلم عبارت است از تحمل و ذلّت و صبور بودن : او گفت، در مورد حلم پرسيدند
من پيشتر : گفت به اطرافيان مي، كردند و چون از حلم زياد او تعجب مي .در برابر آن

                                                                                                         
 . ۲۸۵ص، حممود خطاب، قادة فتح السند و افغانستان -١
 . ۲۸۵ص، حممود خطاب، قادة فتح السند و افغانستان -٢
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منقري با كردم كه حلم همان صبر است اما با ديدن رفتار قيس بن عاصم  گمان مي
با ديدگان خود  .1قاتل پسرش كه برادرزاده خود او نيز بود دانستم كه حلم چيست

كه آيا فكر : ديدم كه چون قاتل پسر قيس را دست بسته نزد او آوردند به مردمان گفت
سپس رو به آن پسر كرد و  .آن جوان را ترسانيده باشد، كند اين رفتار خشن آنان نمي

قدرت ، اي كاسته دان كه تو با اين كارت از تعداد ياران خودب! اي پسر: به او گفت
اي و اطرافيان و خويشان خود را  دشمنانت را شاد نموده، اي خويش را تضعيف كرده

آنگاه دستور داد تا او را رها سازند و ديه مقتول را از جيب  .اي در ماتم و عزا برده
آن زن در ، ببرند كه بنا به قول او، خود او نزد مادر مقتول كه همسر خود او نيز بود

احنف آمد و از او نقل است كه مردي نزد  .2ميان طايفه شوهرش غريب است و تنها
 ست كه تحمل ذلتا حلم آن: احنف بدو گفت، خواست كه حلم را به او ياد دهد

تالش خود را توانم آن را تحمل كنم اما تمام  هر چند من نمي: آن مرد گفت؛ بنمايي
نيز نقل كنند كه مردي چند  .3مود تا حداقل چنين رفتاري از خود نشان بدهمخواهم ن

: آن مرد گفت، اما احنف هيچ جوابي بدو نداد، دادبار نزد احنف آمد و او را دشنام 
تر از  ارزش دهد كه مرا خوار و بي هاي من پاسخي نمي احنف تنها به اين دليل به دشنام

: گفت به اطرافيان چنين مي، تاحنف در مقام نصيح .4داند كه جواب مرا بدهد آن مي
بسيار ، هر كس در برابر يك سخن زشت صبر پيشه نكند سخنان بيشتري خواهد شنيد

ام تا از عواقب بسيار بدتر آن پيشگيري  كه خشم خود را فرو خورده .پيش آمده است
او در عين اما بايد دانست كه حلم و آرامش او از روي ضعف وعجز نبود كه  .5نمايم

هاي  او بارها در ميادين كارزار به جنگ .نت به چنين خصلتي مزين بوداقدرت و مك
چون از او پرسيدند ، ديد را در خود ميها  آن انجام سختي پرداخت كه كمتر كسي توان

                                           
 ). ۳/۱۲۹۴(االستيعاب فی معرفة األصحاب  -١
 ). ۲/۱۸۸(وفيات األعيان  -٢
 . ۳۰۶ص، قادة فتح السند و أفغانستان -٣
 . ۳۰۶ص، قادة فتح السند و أفغانستان -٤
 . ۳۰۶ص، قادة فتح السند و أفغانستان -٥
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و آشنايان بايد با در ميان اطرافيان : او پاسخ داد، كه در كجا بايد آرام و با گذشت بود
   1.رفتار نمود آرامش و وقار

  خرد و عقل او: ب
هر كه را چهار : گفت او هميشه به اطرافيان مي .احنف مردي بود خردمند و عاقل

ديني كه او را از گناهان : به سروري خواهد رسيد، خصلت باشد در ميان قوم خويش
و شرم  هدايت دهدعقل و خردي كه او را ، نسبي كه او را از ذلّت حفظ كند، باز دارد

   2.كارهاي ناشايست منع كند انجام از را يايي كه اوو ح
، ادب و تربيت صحيح، كه عقل و خرد بهترين همنشين: گفت او به اطرافيان مي

: گفت نيز مي .3باشند بهترين دوست انسان مي، بهترين ارث و موفقيت در كارها
ست كه نقل ا .ام سخن بدي نگفته، بوده است گاه پشت سر كسي كه همنشين من  هيچ

 .4فيان خواست كه از اين كار دست بردارنداز اطرا، گفتند چون نزد او از مردي بد مي
به او داد  اش از درد دندان ناله و فغان سر مي كنند كه چون برادرزاده همچنين نقل مي

از  هگا ام اما هيچ بدان من كه سي سال است كه چشمم را از دست داده! اي پسرم: گفت
تر  تر و با فضيلت هرگاه فردي قوي: گفت نيز مي .5ام و شكايت نكردهاين وضعيت ناله 

گذاشتم اما هرگاه فردي  طلبيد به قدر و منزلت او احترام مي مرا به مبارزه مي، از من
خود و منزلت خويش را برتر از آن  طلبيد مرا به كار زار مي، متر از خود ضعيف

بر ، پرداختم خود به نبرد ميطراز و همشأن  درگير شوم و هرگاه با همديدم كه با او  مي
  6.كردم او غلبه مي

  

                                           
 . ۳۰۶ص، قادة فتح السند و أفغانستان -١
 . ۳۰۶ص، قادة فتح السند و أفغانستان -٢
 ). )۷/۱۹ذيب ابن عساکر  -٣
 ). ۷/۲۱(مهان  -٤
 ). ۷/۱۶(مهان  -٥
 . ۳۰۷ص، قادة فتح السند و أفغانستان -٦
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  علم و دانش او: ج
او را ثقه و قابل ، هر چند احنف بن قيس را احاديث اندكي است اما محدثان

علي بن أبي طالب و أبوذّر ، عثمان بن عّفان، او از عمر بن خّطاب .اند اطمينان دانسته
چون حسن بصري و عروه بن زبير از او ي و بزرگان .1حديث روايت نموده است

از فقهاي ، همچنين او در دوران خالفت معاويه بن ابي سفيان .2اند حديث نقل كرده
   .شد بنام و برجسته آن روزگاران محسوب مي

  خرد و حكمت او: د
كو با مردم يحكمت و روش ناحنف مردي بود خردمند و فرزانه كه تنها براساس 

ست ا مروت آن: د چون از او در مورد مروت سؤال شد پاسخ دادگوين .نمود رفتار مي
و خطاهاي ديگران از خود صبر و ها  آنپرهيز نمود و در برابر كه از كارهاي زشت 

  : سپس ابيات زير را سرود .گذشت نشان داد
  و اذا مجيل الوجه مل 

  ما خير اخالق الفتی
  !يوت اجلميل فما مجاله؟  

   الهـاه و احتمـاال تق

 .اي نبرده است او از زيبايي بهره، به كارهاي نيك نپردازد، روآنگاه كه فردي زيبا(
ست كه از كارهاي زشت و ادهد آن  انجام تواند بهترين كارهايي كه جوانمرد مي

  ). صبر پيشه نمايدها  آنناپسند پرهيز و در برابر 
و پاكي  تعّف، روتم: او گفت، سؤال كردندمروت از او  راجع بهچون نيز گويند 

آرام بودن هنگام ، دراحساس و نيكي به پدر و ما، در دين و صبر در برابر مشكالت
سر سلسله : همچنين از اوست كه .3قدرت استداشتن خشم و گذشت و عفو هنگام 

هيچ خيري را نتوان ، در چند چيز: ه كهگفتنيز او راست  .زبان است، و تربيت ادب
ورع و  فقيه و عالم بي، وفا دوست بي، ون بذل و بخششدب مال، عمل سخني بي: يافت

                                           
 ). ۷/۹۳(طبقات ابن سعد  -١
 . ۳۰۸ص، قادة فتح السند و أفغانستان -٢
 . ۳۰۸ص، قادة فتح السند و أفغانستان -٣
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باز او راست  .1گيرد انجام ]خالصانه[تقوا و صدقه و احساني كه بدون قصد و نيتي 
 .2ميان مردم إحيا كنيد را درها  آنها  با صحبت كردن از فضايل و نيكي: ه كهگفت

فرد را نزد مردم از  وقار و شخصيت، هاي زياد خنده و شوخي: همچنين است كه گفت
بدان ، نزد ديگران، هر كس به امري عادت كند و پيوسته بدان روي آورد .برد ميان مي

دور زن  كرد كه مجلس او را از غذا و او هميشه به اطرافيان توصيه مي .3شهرت يابد
د كه نپرستي و شكم پروري ره نماي نگه دارند چرا كه اين دو مردان را به شهوت

حاصل آيد كه مرد چون اشتهاي چيزي نمود بتواند نفس خويش را از آن  ي وقتيبزرگ
سيادت و سروري با شهرت در ميان : گفت همچنين از او نقل است كه مي .4باز دارد

كند جز از طريق  چرا كه هيچ كس به شهرت دست پيدا نمي، آيد مردم به دست مي
در ميان خواص از شهرت كه هستند بزرگاني كه  حال آن، مشهور شدن در ميان مردم

   5.اي به دست آورند آوازه، اند در ميان مردمان برخوردارند اما نتوانسته

  بالغت و فصاحت او:  ه
كه بزرگان  يكنند كه او در مجلس نقل مي .6مردي بود فصيح و سخنور، احنف

خطاب به آنان چنين ، بعد از حمد و ثناي پروردگار، قبايل ازد و ربيعه حضور داشتند
خويشاوند هم و ، بدانيد ما به خاطر اين دين است كه چونان برادر هستيم: گفت

بريم و در برابر  در كنار هم به آرامش و امنيت و به سر مي، ايم شركاي يكديگر شده
ان ميبدانيد كه ازديان بصره نزد ما از تمي، باشيم مييار و پشتيبان همديگر ، دشمنان
) قبيله احنف(شام ان ميستند و ازديان كوفه را از تميه تر مهربان) قبيله احنف(كوفه 

را ) ازديان(بدانيد اگر روزي فرا رسيد كه مال و مملكت ما شما ، بيشتر دوست داريم

                                           
 ) )۷/۱۹ذيب ابن عساکر  -١
 ). ۷/۳۳۱(البداية و النهاية  -٢
 ). ۲/۱۸۷(األعيان (وفيات  -٣
 ). ۲/۱۸۸(مهان  -٤
 . ۳۰۹ص، قادة فتح السند و افغانستان -٥
 . ۳۰۹ص، لسند و افغانستانقادة فتح ا -٦
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ما مال و ثروت خويش را با شما تقسيم خواهيم ، به دام حسادت و نفرت گرفتار نمود
   1).شايد اين وحدت و اخوت ميانمان حفظ شود(كرد 

گويند كه چون نزد اولياي  .فردي اهل منطق و دليل و برهان بود، قيس احنف بن
او ، دريافت دو برابر مبلغ ديه هستند كه خواهان: آنان به او گفتند، رفتي لدم مقتو

دانيد كه  مي: به آنان چنين گفت درخواست آنان را پذيرفت اما در مقام اندرز
تنها يك ديه دريافت شود و ، يداده است كه در برابر هر مقتول دستور �خداوند

حال شما بدانيد كه اگر امروز  داد مي انجام او نيز همين كار را صرسول امين
خواهان دريافت دو برابر مبلغ ديه هستيد فردا نيز ديگران همين درخواست را از شما 

 انجام مردم از شما كاري را انتظار دارند كه خود نسبت به ديگران خواهند نمود
از تصميم خود برگشته و به ، گويند آن افراد نيز با شنيدن اين كلمات معقول .داي داده

   2.همان يك ديه اكتفا كردند
كه او نه به ستايش : همچنين نقل است كه مردي نزد احنف آمد و بدو گفت

 .كند دهد و نه به مالمت و مذمت ايشان اعتنايي مي مردم نسبت به خود اهميت مي
كه او از رنجي بزرگ كه مردان برجسته و بنام از آن در عذابند : تاحنف نيز به او گف

   3.رها شده است

  ايثار و از خود گذشتگي او: و
براي ديگران نيز دوست ، پسنديد احنف مردي بود كه هر چه را براي خود مي

بر خود را ديگران ، اين خصلت در او تا بدان حد بود كه در بيشتر مواقع .داشت مي
داد و دوست داشت كه ديگران را از منافع حاصل از تالش و كوشش خود  ترجيح مي

عمر به ، رفت سنقل است كه چون به مدينه و نزد عمر بن خّطاب .مند سازد بهره
نمود و به امتناع ها  آنزي را بر او عرضه داشت اما او از پذيرفتن يجوا، رسم آزمايش

ا بر خود هموار نكرديم تا به جوائز به خداوند سوگند كه ما رنج اين سفر ر: عمر گفت

                                           
 . ۳۰۹ص، قادة فتح السند و أفغانستان -١
 ). ۲/۱۸۸(وفيات األعيان  -٢
 ). ۲/۱۸۸(وفيات األعيان  -٣
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ايم كه نيازها و مشكالت مردم را براي شما بازگو  شما آمدهما نزد ، شما دست يابيم
، عمر چون اين پاسخ را از آن جوان شنيد .كنيم و از شما حلّ آن مشكالت را بخواهيم

   1.احترام بيشتري قائل شد، نسبت به او

  داري او امانت: ز
داستان ، در صفحات پيشين .دار و راست كردار بود سيار امانتب، احنف بن قيس

و خوانديم كه چون اسيد از را كه بر بلخ گماشته بود ديديم ، اسيد، پسر عمويشو او 
مردم شهر هداياي نفيس دريافت كرد آن را به احنف تحويل داد و او را از جشن 

ن هدايا را با خود به نزد احنف نيز آ، آگاه نمود مهرگان و كيفيت دريافت آن هدايا
كه : ابن عامر نيز به او گفت، نظر او را جويا شدها  آنعبداهللا بن عامر برد و در مورد 

اما  .ز آن مردمان قبول نماييرا اها  آناين اموال حق توست و تو را روا باشد كه 
كه  :ن عامر گفتباز پذيرفتن آن اموال امتناع كرد و به ا، با كمال مناعت طبعاحتف 

او از چنان قناعتي برخوردار بود كه به همان سهم خود از  .2بدان اموال نيازي ندارد
   3.غنايم بسنده كرد و چشم طمع به ديگر اموال ندوخت

  مل اوأآرامش و ت: ح
 هيچ كاري را .نمود تأمل و صبر ميبسيار بسيار آرام بود و در كارهايش ، احنف

گويند ، كرد يت و عواقب آن بارها و بارها تدبر ميكه در مورد ماه داد جز آن نمي انجام
كه چون علّت اين كار را از او پرسيدند پاسخ داد كه او تنها در چند چيز تعجيل را روا 

تدفين مردگان و ازدواج با دختري كه رسماً و علناً از او ، نماز اول وقت: داند مي
   4.تقاضاي ازدواج شده است

  

                                           
 ). )۷/۱۲ذيب ابن عساکر  -١
 ). ۵/۳۱۹(تاريخ الطربی  -٢
 . ۳۱۳ص، قادة فتح السند و أفغانستان -٣
 ). ۷/۹۶(طبقات ابن سعد  -٤
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  ورع و تقواي او: ط
او چون ايمان ، مسلماني شد با ايمان و با تقوا، ايمان آوردز آن روز كه احنف ا

يد فراخواند و و آنان را به پذيرفتن اين دين جدبه ميان قوم خويش بازگشت ، آورد
احنف از همان آغاز اسالم  .1آنان نيز دعوت او را لبيك گفته و به اسالم گرويدند

گران بسوي  دعوت ي اين دين و دفاع ازراه اعتال جان و مال خويش را در، آوردنش
هرگز از اين هدف دست بر نداشت و آن روز كه ، و تا آخر عمر، 2آن تقديم داشت

از اسالم ، ثريت قوم او چون ديگر قبايل عرباك، صرسول خداپس از رحلت 
به جهاد در راه خدا و دفاع از دين بر حقّ او همت ، برگشتند او با قامتي استوار

 .هاي بسياري از خود به نمايش گذاشت ها و شجاعت رشادت، ر اين راهگماشت و د
من هرگز بزرگ قومي را نديدم : بصري در توصيف اين مرد بزرگ گفته است نحس

، 3چنين عظيمي باشد كه چونان احنف بن قيس بزرگ منش و صاحب فضايل اين

مدينه نگاه مرا به مدت يك سال در  سكند كه عمر بن خّطاب خود احنف روايت مي
آيد كه هر وقت مرا  يادم مي، آمد هميشه نزد من مي، ول اين مدتداشت و در ط

چون آن يك سال به سر  .4كه مورد پسند او بود ممن به كاري مشغول بود، ديد مي
نمود به او توصيه نوشت و در آن ، امير بصره، اي به ابو موسي اشعري عمر نامه، آمد

پس در كارها و امورات مهم با او مشورت كن و  5ستكه احنف از بزرگان آن شهر ا
: عمر مرا فراخواند و به من گفت، من نيز چون عزم بصره كردم .6نظر او را جويا شو

، از تو هيچ بدي و كار ناشايستي نديدم، در طول اين مدت .من يك سال تو را آزمودم
   7.اميدوارم كه درون تو نيز چون ظاهرت پاك وخوب باشد

                                           
 ). ۱/۷۸(شندرات الذهب  -١
 . ۳۱۴ص، قادة فتح السند و أفغانستا -٢
 ). ۷/۳۳۱(البداية و النهاية  -٣
 . ۳۱۴ص، قادة فتح السند و أفغانستان -٤
 . ۳۱۴ص، قادة فتح السند و أفغانستان -٥
 ). )۷/۱۲ذيب ابن عساکر  -٦
 ). ۷/۹۴(طبقات ابن سعد  -٧
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روخت و به نماز و دعا و ذكر و اف ها چراغي بر مي شب، كنند كه احنف نقل مي
گويند كه گاه دستش را بر چراغ  .شد مشغول ميه و تضرع به درگاه پروردگار گري
، تو توان تحمل حرارت اين چراغ را نداري !اي نفس: گفت گذاشت و با خود مي مي

نند چون به او توصيه شد ك ميروايت  .1پس چگونه آتش دوزخ را تحمل خواهي كرد
دهد كه بايد  او پاسخ مي، شوداش ضعيف و كوچك  كه معدهقدر روزه نگيرد  تا آن

 .2انتها و بسيار سخت آماده سازد قدر روزه بگيرد تا بتواند خود را براي آن سفر بي آن
يانه راه و در در م، كنند كه چون به امارت خراسان منصوب شد نيز در مورد او نقل مي

 كه اينبدون ، آبي نيافت، براي غسلكه  شود و هنگامي ت ميدچار جناب، ي سردشب
بر پاهايش  كهد ايافتن آب به راه افت خود براي، هيچ يك از خدمتكاران را احضار كند

بر  اما باز دست از اين تالش، چكيد اثر خارهاي راه زخمي شدند و خون از آن مي
او يافت كه از شدت سرما يخ زده بود ي را ا بركه، نداشت تا آنكه در كنار درختي

خود را غسل داد تا بتواند به عبادت و راز و  ها را شكست و با آن آب بسيار سرد يخ
همچنين گويند كه او هميشه مصحفي همراه داشت  .3نياز با پروردگار خويش بپردازد

اي بود كه  اين همان شيوه، در واقع .پرداخت يافت به تالوت آن مي و چون خلوتي مي
بدان ، و عالقه بسياربا عشق ، گرفتند مهاجرين و انصار نيز چون در جايي آرام مي

: گفت داشت چنين مي نقل است كه او چون دست به دعا بر مي .4پرداختند مي
ست كه تو ا اين تنها به آن، اگر مرا مورد عفو و بخشايش خود قرار دهي !پروردگارا

ست ااين فقط به دليل آن ، مرا دچار عذاب نمايياهل عفو و بخشايش هستي و اگر 
 !خداوندا: گفت نيز از اوست كه در دعاهايش چنين مي .5كه من اليق عذاب و مجازاتم

بتوانم مصائب دنيا را تحمل به من ايماني محكم و يقيني خلل ناپذير عطا كن كه با آن 
ون آن بديد دست به دعا چ، بيند اي را مي گويند كه روزي مراسم تشييع جنازه .6نمايم

                                           
 ). ۷/۳۳۱(البداية و النهاية  -١
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هر كه خود را براي چنين روزي مهيا ساخته است او را ! پروردگارا: برداشت و گفت
من از : گفت كنند كه ميمينيز از او روايت  .1مورد رحم و شفقت خويش قرار ده

عبور كرده است در تعجبم كه چرا در ) پدر و مادر(كه دوبار از مجراي ادرار  يانسان
   2.آيد و غرور گرفتار مي گرداب كبر

فضايل احنف بن قيس بودند كه سبب جلب اطمينان و  مهمترين، اين موارد
ست كه ا هاي افرادي ايل و ويژگيضاين ف، در واقع .ستايش مردم نسبت به او شدند

احنف از  .3توان تعداد اندك و انگشت شماري از ايشان را در هر نسل يافت تنها مي
، العاده خود  عثمان بود كه توانست با درايت و هوش فوق سرداران بزرگ فتوحات

 كه ايندرست و كار سازي را در آن دوران اتخاذ نمايد كما ها و تصميمات  طرح
او  .هاي او داشت ثيري بسزا در سرنوشت جنگأشجاعت و دليري كم نظير او ت

ي آنان در ها گشت تا به سخنان و ديدگاه شبانگاهان در ميان اردوگاه سربازانش مي
نظر را صائب و معقول ، مورد جنگ پيش رويشان گوش فرا دهد و اگر در آن ميان

انديشيد كه تصميم و تدبير درست را  او هرگز به اين نمي .نمود يافت بدان عمل مي مي
آن دين راستين گسترش  گيرد و تنها نصرت و پيروزي بر دشمنان اسالم و از كجا مي

خود  آمد كه در شجاعت او همين بس كه بسيار پيش مي .بود كه نزد او اهميت داشت
او ، در عين حال .اران خويش را از مهلكه نجات دهدانداخت تا ي را به مخاطره مي

توانست با سپاهيانش كه او را به تمام معنا دوست  مردي بود خردمند و زيرك كه مي
   4.خارج بوددهد كه از توان ديگران  انجام داشتند كارها و اقداماتي را مي

مردي بود در : گفت مي سعمر بن خطاب  كه چنان، احنف بن قيس، به واقع
سرور ، ايشان، بود  شكل يك امت و امتي بود در شكل و صورت يك مرد ظهور يافته

  .5و ماوراءالنهر بودسربازان و سرداران فتوحات فالت ايران و افغانستان 
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ي مخالفان قرار  رحمانه مالت بيآماج ح  كه–احنف بن قيس   كه دليل اين  هب
و در بنيان نهادن زيربناي   بوده سيكي از فرماندهان عهد عثمان بن عفان -  گرفته
  .طور مفصل نگاشتم  شرح حال وي را به، سهم بسزايي را ايفا نمود  جامعه

  



 



 
  گفتار دوم

  فتوحات شام

  فتوحات حبيب بن مسلمه: نخست

منظور به ، رسيد روميان بر آن شدند شهادته هاي قبل گفتيم كه چون عمر ب در بخش
هاي از دست رفته را  و سرزمين به مسلمانان حمله كنند، هاي پيشين شكست تالفي

دستور داد تا سپاهي را به كمك شاميان ، امير كوفه، عثمان نيز به وليد بن عقبه .بازيابند
مان بن ربيعه باهلي را به فرماندهي سلاو نيز سپاهي هشت هزاره نفره  .اعزام نمايند

بدان سرزمين گسيل داشت و مسلمانان توانستند سپاهيان روم را از هم متالشي نموده 
قبل از اين  .نند و به غنايم هنگفتي دست يابندو بسياري از آنان را به هالكت رسا

روميان با تركان پيمان بستند كه در كنار هم با مسلمانان ، رويارويي سرنوشت ساز
يب بن مسلمه فهري كه فرمانده لشكر مسلمانان بود به اين نتيجه رسيد كه حب .بجنگند

م ا اتفاقاً .را به قتل رساند، فرمانده آنان، بايد بر سپاه روميان شبيخون زند و موريان
به اين نقشه پي برد و در مورد آن با حبيب ، همسر حبيب، عبداهللا دختر نويد كلبي

گاه  يا خيمه: گاه تو كجاست؟ حبيب هم گفت دهوع: او از حبيب پرسيد، صحبت نمود
گاه روميان شبيخون زد توانست سپاه آنان را  چون حبيب بر خيمه .موريان و يا بهشت

و چون بدانجا رسيد ديد كه تار و مار نمايد و خود را به خيمه موريان رساند 
ه حبيب ب، پس از اين موفقيت .1همسرش قبل از او خود را به آن رسانيده است

يا از  را ها هاي خود در ارمنستان و آذربايجان ادامه داد و توانست آن سرزمين پيشروي
   2.طريق مصالحه و يا از طريق جنگ به تصرف خود در آورد

جمله فرماندهان بزرگي بود كه در ارمنستان به نبرد با روميان  ازحبيب به مسلمه 
هاي زيادي را  شهرها و قلعهپرداخت و توانست سپاهيان بسياري را مغلوب سازد و 

با روميان به كارزار پرداخت و سوي مرزهاي عراق  او همچنين در آن .3فتح نمايد

                                           
 ). ۵/۲۴۸(ربی تاريخ ط -١
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در  .يه را به تصرف در آوردطها و شهرهاي بسياري چون شمشاط و مل موفّق شد قلعه
شهر عموريه را از دست ، معاويه بن ابوسفيان توانست در جنگي مهم ) ه 25(سال 

و طرسوس ه او در حد فاصل أنطاكي .رج و به قلمرو خالفت ضميمه نمايدروميان خا
به همين دليل دستور داد ، هاي متعددي برخورد كرد كه خالي از سكنه بودند به قلعه

، در تابستان سال بعد .كوچ دهندها  جزيره را بدان قلعه تا مردمان بسياري از شام و شبه
ماندهان معاويه بود نبردهاي او را ادامه دهد و قيس بن حر دستور داد عيسي كه از فر

هاي اطراف أنطاكيه را ويران كنند تا  تعدادي از قلعه، چند يهاي بعد از كسب پيروزي
   1.بر ضد مسلمانان استفاده كنندها  آنروميان نتوانند از 

  اولين فردي بود كه فرمان نبرد دريايي را صادر نمود سعثمان: دوم

معاويه بارها بدو نامه نوشت كه به او اذن دهد تا از طريق دريا ، مردر دوران خالفت ع
نوشت كه مرزهاي روميان به شهر حمص  ها مي او در آن نامه .بر روميان حمله برد

بسيار نزديك است تا بدانجا كه يكي از روستاهاي اطراف آن شهر صداي پارس 
عمر نيز طي  .به رحم آوردتا عاقبت توانست دل عمر را  .شنوند سگان روميان را مي

آن را براي او توصيف  هاي شناور عاص خواست دريا و كشتياي از عمرو بن  نامه
سوار ها  بر كشتيعمرو نيز در نامه خود به عمر نوشت كه مردمان بسياري ، نمايد

، دارد اندازد و عقل انسان را به حيرت وامي شوند كه دل هر فردي را به ترس مي مي
ها يقيني بر نجات خود ندارند و آنچه بر آنان حاكم است شك و  كشتيسرنشنيان آن 

در واقع جان آنان در گرو چند قطعه چوب ؛ باشد ترديد در مورد سرنوشت آنان مي
 نمايد و چون به اين بال است كه اگر بر اثر طوفان واژگون شود همه آنان را غرق مي

چون اين نامه به دست  .كند ا ميسرنشينان را حيران و سرگردان درياه، مبتال نشود
او به معاويه دستور داد تا خيال حمله به روميان از طريق دريا را از ذهن عمر رسيد 

به خدا سوگند كه جان يك «: خود خارج كند و آن را فراموش نمايد و بدو گفت
 تر است و به اين دليل آنان نزد من عزيزتر و با ارزش، مسلمان از تمامي قلمرو روميان
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تو نيز ديگر اين درخواست را از من ننما كه  !اي معاويه، نمك نميرا بدان كار ملزم 
گاه كه  معاويه خارج نشد تا آناما اين ايده هرگز از ذهن  .1»مام جوابت را صراحتاً داده

و از او همان  در ميان گذاشت عثمان بار ديگر جريان را با .خالفت رسيدعثمان به 
من در جريان پاسخ عمر : مان نيز در جواب به او چنين نوشتعث .درخواست را نمود
اما معاويه دست از  .او باد قرار داشتم و از ماجرا با خبر هستم كه رحمت خدا بر

 .براي عثمان نوشتخطر بودن سفر به قبرس را  بي: ، نامه بعدياصرار بر نداشت و در 
در ، كنم را قبول مي من آن، ياگر با همسرت به اين سفر برو: عثمان نيز بدو نوشت كه

همچنين عثمان شرط گذاشت كه معاويه  .2غير اين صورت با اين اقدام مخالف هستم
هيچ يك از مسلمانان را وادار به چنين مسافرتي نكند و نيز ميان آنان قرعه نياندازد 

 .3شوند بلكه تنها مسلماناني را با خود ببرد كه داوطلبانه حاضر به چنين كاري مي
به تدارك مقدمات حركت به جانب قبرس ، عاويه به محض دريافت اين نامهم

ها  او به ساكنان ساحل درياي مديترانه دستور داد تا به ساخت و تعمير كشتي .پرداخت
در واقع معاويه قصد داشت تا از  .مستقر كنند» عكّا«را در ساحل قلعه ها  آنپرداخته و 

  4.اطراف آن را آغاز نمايد اين نقطه حمله خود به قبرس و جزاير

  نبرد قبرص: سوم

هاي بسياري را جهت حركت به سوي قبرص تدارك  چون معاويه توانست كشتي
طبق ، فاخته دختر قرظه، را در بندر عّكا گرد آورد و خود همراه همسرشها  آن، ببيند

م ام، نيز همراه همسر خود سعباده بن صامت .شدها  آنسوار بر يكي از ، شرط عثمان
ها شد و به اين ترتيب او نيز در اين نبرد  حرام دختر ماهان سوار بر يكي از آن كشتي

   5.شركت جست
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انس بن مالك نقل  .است يمشهور صاحب داستان، اينجا بايد گفت كه ام حرام
گاه نزد ام حرام برود و او نيز به حضرت  عادت داشت گه صخداكند كه رسول  مي

، تبق معمولروزي  .ز ام حرام همسر عباده بن صامت بوددر آن ايام ني .داد غذا مي
حضرت ، پس از غذا .نزد ام حرام رفت و در خانه او غذا خورد صرسول خدا

مشغول استراحت شد و ام حرام نيز به پاك كردن و مرتب نمودن موي سر حضرت 
، مام حرا، در اين اثنا حضرت كه تبسمي بر لب داشتند از خواب بيدار شد .پرداختند

  : حضرت فرمود، م را جويا شدعلت اين تبس
يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على األسرة ، ناس من أميت عرضوا علي غزاة يف سبيل اهللا«

  .»أو مثل امللوك على األسرة
را به من نشان دادند كه سوار بر امواج دريا امتم اي از مجاهدان  دستهدر خواب «

   .»كيه زده بودندهايشان ت چونان پادشاهان بر تخت
رت دعا كند شايد كه او نيز درخواست كرد تا حض صام حرام از رسول خدا

بار ، حضرت چون به خواب رفت؛ مجاهدان باشد و حضرت نيز دعا فرمود جزو آن
  : ديگر با تبسمي كه بر لبان خود داشت از خواب بيدار شد و به ام حرام فرمود

  .»ناس من أميت عرضوا علي يف سبيل اهللا«
  .»اي از مجاهدان امتم را به من نشان دادند در خواب دسته«

همان مجاهدان را در خواب ديد اما اين بار مشاهده   او گفت كه  به صپيامبر
ام حرام نيز در دوران امارت  ؛رام در صفوف مقدم آنان قرار داردنموده است كه ام ح

يل اين خواب را به چشم خود عازم قبرص شد تا تأو ها سوار بر كشتي، معاويه بر شام
مركب خود به زير  باها به ساحل قبرص رسيدند اين زن بزرگ  اما چون كشتي .ببيند

   1.جان خود را از دست داد، افتاد و بر اثر جراحت سر
هيچ كس را مجبور به همراهي خود ، معاويه اعالم نموده بود كه در اين سفر

ديد كه خيل  مي، ساحل عزم حركت نمودند هاي سپاه اسالم از كند اما چون كشتي نمي
در واقع تنها  .2از مسلمانان داوطلبانه قصد عزيمت به جانب قبرص را دارندعظيمي 
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دليل اين شور و شوق مسلمانان را بايد در اين اصل جستجو نمود كه دنيا و تمامي 
ه نمود و در عين حالي ك ارزش مي ها و مشكالت آن در چشم آنان حقير و بي سختي
هر آن كه  ندو قادر بود ندهاي دنيا در اختيارشان قرار گرفته بود ها و نعمت ثروت

   .اعتنا و كم توجه بودند بيها  آنرا به دست آورند نسبت به ها  آنخواهند  مي
هاي فاني دنيا را رها نموده و چشم به الطاف و رحمت جاودان  آنان نعمت

خداوند نيز آنان را براي نصرت دين پروردگارشان دوخته بودند و به همين دليل 
جهاد در جهت اشاعه ايل نيك و خصگسترش فضايل و ، برپاداشتن عدالت، خويش

به اين ترتيب ، آن مسلمانان .دين خود و غلبه آن بر ديگر مكاتب و مذهب برگزيد
مهم است و ايمان داشتند كه  مسايليقين داشتند كه رسالت حقيقي آنان تحقق همين 

اين  انجام دانستند كه اگر در آنان مي .تنها راه كسب رضاي اوست، اه خداجهاد در ر
نصرت خويش را از آنان دريغ  �خداوند، وظايف قصور و سستي از خود نشان دهند

نمايد و به همين دليل كه چون  خواهد نمود و ايشان را از رحمت خود محروم مي
شتابان گرد او جمع ، دارد معاويه ندا بر آورد كه قصد عزيمت به جانب قبرص را

بر روح آنان تأثير گذاشت و آنان را تشويق نمود تا از ، چه بسا داستان ام حرام .شدند
 .در مورد ايشان با ام حرام سخن گفته بود صجمله مجاهداني باشند كه رسول خدا

) م 649(هجرت ساز در اواخر زمستان سال بيست و هشت بعد از  اين سفر سرنوشت
   1.روي داد

به سواحل آن به جانب قبرص به راه افتادند و چون ، عكا راز بند، مسلمانان
از ، در اين ميان مركب ام حرام رم كرد و آن زن دلير، مستقر شدند جا آن رسيدند در
 .2وفات نمود جا همان در، افتاد و بر اثر شكافي كه در سر او پديد آمد مينمركب به ز

را به عنوان  امروزه ساكنان آن منطقه قبر او .دفن كردندن او را در همان جزيره امسلمان
ها و  درسي بزرگ از رشادت، مسلمانان، در واقع در اين نبرد .شناسند قبر زن پاك مي

آنان به همه ياد دادند كه  .ها به ديگر مسلمانان تمام تاريخ آموختند از خود گذشتگي

                                           
 . ۳۵۶، جولة تاريخيه فی عصر اخللفاء الراشدين -١
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دين او بايد از خود گذشت و از  نشر و اشاعه و بايد در راه خدا و جهاد در راه خدا
توان به بزرگاني  جمله ياران و همراهان معاويه در اين سفر مي از .1هيچ چيز نهراسيد
وائله بن ، عباده بن صامت، ابوذر، داءابو الدر، خالد بن زيد أنصاريچون ابو ايوب 

عبر بن الكعب ، مقداد بن اسود، شداد بن اوس بن ثابت، عبداهللا بن بشر مازني، اسقع
   2.ماتع و جبير بن نفير حضرمي اشاره نمود

پيكي را به جانب مردم ، تصميم گرفت، مشورت با اين بزرگانمعاويه پس از 
قبرص اعزام نمايد تا به آنان بگويد كه قصد نبرد با آنان و تصرف جزيره ايشان را 

به دين اسالم دعوت ا رآن ديار اند تا ساكنان  جا آمده آنان تنها به اين دليل بدان .3ندارد
در واقع جزيره قبرص به مكاني تبديل شده  .كنند و بتوانند با روميان به مقابله بپردازند

و به تجديد استراحت  جا آن در، د به سواحل شامبود كه روميان در هنگام حمالت خو
كه مسلمانان  به همين دليل تا زماني ؛نمودند دارك آذوقه و آب اقدام ميقوا و ت

ري در پشت آنان ااين منطقه به مانند خ، شد شان از جانب قبرص آسوده نميخيال
شام و حمالت  يتوانستند به تهديد مرزها روميان مي، شد كه از طريق آن محسوب مي

اما ساكنان قبرص به اين درخواست مسلمانان پاسخ  .خود بدان ناحيه ادامه بدهند
موضع گرفتند تا از خود در برابر  مثبت نداده و در پشت برج و باروي پايتخت خود

آنان منتظر اين بودند كه روميان به كمك آنان شتافته و از آنان در ، مسلمانان دفاع كنند
   4.برابر مسلمانان حمايت كنند

  كنند مردم قبرص مصالحه مي: چهارم

، موضع گرفتند، قسطنطين، شان كه مردم قبرص در پشت ديوارهاي پايتخت هنگامي
مردم ، اما بعد از گذشت چند ساعت .آن شهر را به محاصره خود در آوردند، مسلمانان

اعالم كردند كه حاضرند با مسلمانان مصالحه ، آن شهر با مطرح كردن يك شرط

                                           
 . ۳۵۷، ر اخللفاء الراشدينجولة تاريخيه فی عص -١
 . ۳۵۷، جولة تاريخيه فی عصر اخللفاء الراشدين -٢
 . ۳۵۷، جولة تاريخيه فی عصر اخللفاء الراشدين -٣
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چند مسأله را شروط خود جهت ، مسلمانان نيز در پاسخ به درخواست آنان .نمايند
به اين شهر با مسلمانان مردم شهر اعالم كردند كه  .پذيرش مصالحه مطرح كردند

زيرا ، گاه آنان را به جنگ با روميان وادار نكنند مصالحه خواهند نمود كه مسلمانان هيچ
  : اما شرط مسلمانان عبارت بود از .كه آنان توان نبرد با روميان را ندارند

   .مسلمانان از آنان دفاع نخواهند نمود، اي به قبرص در صورت هر نوع حمله -1
بايد تمام تحرّكات روميان در منطقه را به اطالع مسلمانان ، هساكنان جزير -2
  .برسانند
را به عنوان دينار بايست هر سال هفت هزار و دويست  ساكنان جزيره مي -3

  .جزيه به مسلمانان پرداخت نمايند
  .از اين جزيره استفاده كنند، د در مسير حمله به رومياننمسلمانان بتوان -4
وميان را بر ضد مسلمانان ياري داده و آنان را به تحت هيچ شرايطي نبايد ر -5

 1.اسرار مسلمانان آگاه نمايد

  ناوگان دريايي شام ي هتعيين عبداهللا بن قيس به عنوان فرماند: پنجم

عبداهللا بن قيس جاسي را كه هم ، با تأسيس يك ناوگان دريايي، معاويه بن ابوسفيان
بن قيس نيز در طول سال عبداهللا  ؛وب نمودبه فرماندهي آن منص. پيمان قبيله فزاره بود

 فردي ازسربازانش غرق و كه اينتوانست پنجاه نبرد را با موفقيت به پايان رساند بدون 
كرد كه خداوند تمام سربازانش را صحيح و سالم  او هميشه دعا مي، يا كشته شوند
 بهر اين بود گاه كه تقدي تا آن، اب نمودجخداوند نيز دعاي او را مستحفظ نمايد و 

، نقل است كه چون با قايق خود به ساحل سرزمين روم رفت .كشته شود او تنها
زني كه از او صدقه  .گدايان بسياري دور او را گرفتند و او نيز به آنان صدقه داد

گفت كه اگر  جا آن چون به روستاي خويش بازگشت به مردان، كرده بود تدرياف
كه : آنان گفتند .د او را در لنگرگاه بيابنديتوان د مييكشخواهيد عبداهللا بن قيس را ب مي

: داد و به آنان گفتآن زن آنان را مورد سرزنش قرار  ؛توانند او را بشناسند چگونه مي
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آنان نيز به راه افتادند و چون او را ، كه يافتن عبداهللا براي هيچ فردي مشكل نيست
 شهادتداختند و توانستند او را به يافتند و بر او يورش بردند و با او به جنگ پر

ران او توانست خود را از مهلكه نجات دهد و ماجرا را به ياران عبداهللا  قايق. رسانند
فرمانده اين  .رساندند و با مهاجمان درگير شدندآنان نيز خود را به لنگرگاه ، خبر دهد

شتافت  ميسفيان بن عوف ازدي بود و چون به سوي مهاجمان ، تعداد از مسلمانان
آنان را مالمت ند و در عين حال خوا مسلمانان را به حمله فرا مي زد و ديگر فرياد مي

سفيان از او  .كرد اهللا هرگز اين چنين نبرد نميكنيز عبداهللا فرياد زد كه عبد .نمود مي
عبداهللا شمشير به : گفتآن كنيز بدو ، رفت پس عبداهللا چگونه به مبارزه مي: پرسيد

؛ پرداخت به تقويت روحيه سربازانش مي و رفت ت و به ميدان كارزار ميگرف دست مي
سفيان نيز ديگر از مالمت مسلمانان دست برداشت و همان روش عبداهللا را در پيش 

   1.دندشهادت راسي  بهآن روز تعدادي از مسلمانان ، گرفت
د كه او چون از زني كه خبر حضور عبداهللا بن قيس را به روميان داده بود پرسيدن

از او وقتي كه ، بازرگانان بود همانندعبداهللا  اظاهر: او گفت، را چگونه شناخته است
دانستم كه او خود عبداهللا بن قيس  .به من چون پادشاهان صدقه داد، صدقه خواستم

   2.است
مرگ عبداهللا بن قيس به دست  �بينيم كه چون تقدير خداوند به اين ترتيب مي

اي مقدمات شهادت او را فراهم آورد كه مرگ او هيچ نوع  ه گونهب، دشمنان اسالم بود
مستقيماً براي كسب اخبار ، عبداهللا خود .اي به اعتبار و مجد مسلمانان وارد نيامد لطمه

آن زن ، اما از بد حادثه زني توانست او را بشناسد .و احوال ساحل روميان بدانجا رفت
او در  .سخاوت و بخشش سالطين و پادشاهان مردي را ديد در لباس بازرگانان اما با

ديد و به همين خاطر دانست كه اين  هاي بزرگان و رؤسا را مي آن مرد عاليم و نشانه
عبداهللا بن قيس باشد كه ، مرد بايد فرمانده شجاع و شكست ناپذير ناوگان مسلمانان

   .گهبان به ساحل روميان آمده استتنها و بدون ن
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 باعث شد كه راز او، وت كريمانه او نسبت به غير مسلمانانبينيم كه سخا حال مي
بپردازند و به اين ترتيب با آن مرد بزرگ به نبرد  آشكار شود و دشمنان با احاطه او

   .ت نائل آيددبود كه عبداهللا توانست به افتخار واالي شها
دند خود الگوي وااليي براي ديگر مسلمانان بو، در واقع فرمانده سپاهيان اسالم

هاي بزرگي را به دنياي اسالم ارزاني دارند و جايگاه خود را به  كه توانستند پيروزي
عبداهللا بن قيس نيز چونان ديگر  .و الگوي آيندگان تثبيت نمايندعنوان أسوه 

، او خود .خريد خطرات بزرگ را به جان مي، فرماندهان بزرگ سپاهيان اسالم
طق روميان را به عهده گرفت و جان هيچ مسئوليت خطير شناسايي كسب اخبار منا

دانست با اين كار در مهلكه بزرگي  او خوب مي .يك از سربازان را به خطر نيانداخت
اين مأموريت مهم و به مخاطره  انجام او را از، دارد اما هرگز خطر اين سفر گام بر مي

فضايل  بينيم كه از اخالق نيك و سپس او را مي .انداختن جان خويش باز نداشت
او دست محبت و كمك به جانب زنان و نيازمندان  .اي برخوردار است برجسته

كند و سخاوتمندانه از مال خويش كه نوع بشر آن را از هر  دشمنان خويش دراز مي
نيم كه با سربازان خود بي او را مردي مي .كند انفاق مي، چيز ديگري بيشتر دوست دارند

، هاي آنان انگاري مل نسبت به اشتباهات و سهليق است و با صبر و تحدوست و رف
كند و هرگز نسبت به آنان خشونت و  تكبر و نخوت برخورد نميهرگز در حق آنان با 

، به جنگ استگاه كه در ميدان كارزار و در بحبو آن .گيرد  برخورد ناپسند را به كار نمي
ر فشار آن لحظات بر كند از با دهد و تالش مي تمركز و كنترل خويش را از كف نمي

بر آنان ، كنند اشتباه ضايع ميسربازان خود بكاهد و چون زير دستان او كاري را به 
سپس چون به  .كند آورد و هياهو به پا نمي و تحقير را فرود نميزيانه سرزنش تا

در موقع ، تجربه بودن بينيم كه او به خاطر بي مي، نگريم مي، سفيان ازدي، جانشين او
كشد و آنان را مورد مالمت  اچه شده و به افراد زير دست خود فرياد ميجنگ دستپ

ست كه چون ا شود به شخصيت او ارج نهيم آن كه باعث مياي  اما نكته .دهد قرار مي
داند و به او شيوه صائب و حكيمانه  اين رفتار او را نادرست مي، كنيز عبداهللا به قيس
غرور  كه اينبدون ، پردازد تبعيت از آن روش مي هبالفاصله ب، شود عبداهللا را يادآور مي

اين يك  .باشد و لو از زبان يك كنيز گمنامباز دارد و را از شنيدن سخن حق اجا  بي
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خود را بدان آراسته ، هاي نخستين مسلمانان نمونه بارز از غلبه بر نفس است كه نسل
هاي عظيمي  پيروزي بودند و به همين دليل بود كه توانستند به چنان دستاوردها و

دين كه چون با  دركي عميق از ، راد مرداني بودند با ايمان واالآنان  .دست يابند
رحم بودند و چون به  نمودند بسيار قدرتمند و بي مستكبران و زورگويان مصاف مي

شدند كه رفتار  افرادي مهربان و سخاوتمند مي، خوردند نيازمندان و ستمديدگان بر مي
   1.نمود ن نزد خاكيان بس زيبا و ستوده ميو گفتار آنا

  كنند نقض پيمان مي مردمان قبرص: ششم

ناچار ، تحت فشار شديد روميان، مردمان قبرص، بعد از هجرت مدر سال سي و دو
ها  آناختيار آنان قرار دهند تا در حمله به مسلمانان از  رهاي خود را د شوند كشتي مي

با مسلمانان ، چند سال پيش، بود كه مردمان قبرصاستفاده كنند و اين نقض پيماني 
را به زير سلطه  معاويه نيز تصميم گرفت به قبرص حمله كند و آن .بسته بودند

عبداهللا بن سعد بن ابي از يك سو و ، به همين دليل او خود .حكومت اسالمي در آورد
بسياري از  اسالم توانستندسپاهيان  .سرح از سويي ديگر بر اين جزيره يورش بردند

بر اثر  .2دشمنان و پيمان شكنان را به قتل رسانند و به غنايم عظيمي دست پيدا كنند
 .حاكم قبرص ناچار شد از معاويه درخواست صلح نمايد، هاي سنگين اين شكست

   3.معاويه نيز براساس همان شروط صلح اول با آنان مصالحه نمود
ميان از قبرص براي حمله به مسلمانان دانست كه باز امكان دارد رو اما معاويه مي

استفاده كنند و به همين خاطر تصميم گرفت نيرويي را جهت حفاظت از قبرص در 
بر همين اساس  .آن ديار در آن جزيره مستقر كندبرابر روميان و حفظ امنيت و آرامش 

گسيل او نيرويي متشكل از دوازده هزار سرباز را همراه مردماني از شهر بعلبك بدانجا 
، مسايلدر كنار اين  .آنان در آن جزيره شهري بنا نمودند و مسجدي ساختند .داشت
نمود تا مشكلي از اين  مين ميأارزاق و مايحتاج سربازان مستقر در آن ديار را ت، معاويه
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گذشت و جزيره در امنيت و  وضع به همين منوال مي .حيث براي آنان پيش نيايد
ن سوي دريا هم مسلمانان از حمالت گاه و بيگاه روميان برد و در آ آرامش به سر مي

مردماني ، در واقع مسلمانان به اين نتيجه رسيدند كه مردمان قبرص؛ مصون ماندند
ند و قادر به جنگ با روميان و دفاع از خود در برابر آنان نيستند و روميان در ا ضعيف

دليل بر خود الزم ديدند كه با به همين ، كنند سوء استفاده مياز آنان جهت منافع خود 
اسماعيل بن عياش  .در برابر روميان دفاع نمايند جا آن اعزام نيرو به قبرص از ساكنان

مردماني هستند ضعيف و ناتوان كه روميان ، مردم قبرص: گويد در اين رابطه چنين مي
روميان بر جان و مال و ناموس آنان تسلط دارند و اين بر ماست كه از آنان در برابر 

   1.محافظت نماييم

زات آنـان نـزد   عقـاب و مجـا   طغيـان كننـد   ����اگر مردمان بر خداوند: هفتم
  خداوند چه آسان است

اگر : به گريه افتاد و گفت، اسراي قبرص را ديد سنقل است كه چون ابو الدرداء
چه  �عقاب و مجازات آنان نزد خداوند، مردمان بر پروردگار خويش عصيان ورزند

توانستند بر دشمنان خود پيروز شوند اما  آنان قومي بودند عزّتمند كه مي! آسان است
آن هنگام كه دستورات خداوند بزرگ را رها كردند به اين سرنوشت ذلّت بار دچار 

كني حال  آيا بر اين قوم گريه مي: گويند كه جبير بن نفير به او خطاب كرد .2شدند
با ، اسالم و مسلمين را با اين فتح و ظفر متعال ست كه خداوندا كه امروز روزي آن

   .ه استعزّت نمود
بدان اينان مّلتي بودند قدرتمند و توانا : ابو الدرداء رو به جبير نمود و بدو گفت

خداوند آنان را به اين مصيبتي كه ، كه چون از دستورات خداوند سرپيچي كردند
د و خداوند قومي را كه اسير و او اين قوم را اسير ديگران نمو .بينيد گرفتار نمود مي

                                           
 . ۳۶۱، جولة تاريخية -١
 ). ۱۲/۳۹۶(التاريخ اإلسالمی  -٢
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حّقا كه عذاب و مجازات بندگاني كه  .كند ديگر به آنان اعتنايي نمي، ذليل گرداند
   1.دستورات و اوامر الهي را ناديده انگارند چقدر نزد خداوند متعال آسان است

اگر به اين سخنان ابو درداء خوب بنگريم بصيرت عميق و بينشي درست از 
گريست كه به خاطر  رساند اين صحابي جليل القدر بر مردماني مي ا ميشريعت را به م

خداوند چشم دل آنان را بر حقيقت اسالم بست تا به چنين سرنوشت ، عناد خود
آنان از عرش عزّت به ارض ذلّت افتادند و خود را خوار و ذليل  .دردناكي مبتال شدند

رفتن دين حقّ اين سرنوشت را براي اينان با اصرار بر باطل و امتناع از پذي .نمودند
كردند و آينه دل خويش را از غبار  ميكه اگر اندكي تأمل  خود رقم زدند و حال آن

نمودند و  به يقين ملك و عزّت خويش را حفظ مي، زدودند ها و عقايد باطل مي دروغ
انگر نماي، اين بينش عميق ابو الدرداء، شدند از حمايت دولت اسالمي نيز برخوردار مي

رحمت و شفقتي است كه از نفسي پاك و تربيت يافته مكتب اسالم نشأت گرفته بود 
او با گريستن بر احوال  .هاي آن مرد بزرگ تجلّي يافت و اين احساس عميق در اشك

نمود و بر  رأفت و تأسف خود بر سرنوشت آنان را ابراز مي، و مصائب آن مردمان
او به  .خورد گذراندند افسوس مي ا در ذلّت ميكه بايد بقيه عمر خويش ر حال آناني

همان قدر از فتح و ظفر مسلمانان شاد بود نسبت به حال و روز كّفاري كه با نپذيرفتن 
اندوهگين و ناراحت ، اسالم بايد در انتظار عذابي دردناك و جاودان در آخرت باشند

د غم آن دو چندان حال اگر عذاب آخرت توأم با درد اسارت و مرگ ذليالنه باش ؛بود
   2.خواهد بود

  كند غنايم قبرص را تقسيم مي سبن صامت هعباد: هشتم

 ي هدر غزو: عباده بن صامت خطاب به معاويه بن ابوسفيان گفت، هنگام تقسيم غنايم
مردم در مورد ، بودم و چون هنگام تقسيم غنايم فرا رسيد صپيامبر خدااحد همراه 

موي شتري  صرسول خدا .ادي بر زبان راندندهاي زي حرف و حديثها  آنتقسيم 
  : برداشتند و به مردم فرمودند

                                           
 ). ۷/۱۵۹(البداية و النهاية  -١
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  .»واخلمس مردود عليكم، ما يل مما أفاء اهللا عليكم من هذه الغنائم إال اخلمس«
عطا فرموده  شماه ب �اي مردم بدانيد تنها يك پنجم اين غنايمي را كه خداوند «
يك پنجم هم به خود شما بر  دانيد كه آن است و خوب ميمتعلق به من ، است

   .»گردد مي
از خداوند بترس و غنايم را براساس دستور شريعت تقسيم  !پس تو اي معاويه

: معاويه رو به عباده نمود و بدو گفت .كرده و سهم هيچ كسي بيشتر از ديگري مكن
غ زيرا كسي را در شام بهتر و داناتر از تو سرا، كنم من تو را مأمور تقسيم غنايم مي

را به ياد  �آن تقسيم كن و در حين تقسيم خداوندغنايم را ميان مستحقان  .ندارم
سپس عباده به اين امر پرداخت و در اين كار ابو الدرداء و ابوامامه نيز به  .داشته باش

  1.او كمك نمودند
  

                                           
 . ۵۱۶، الرياض النضرة -١



 



 
  گفتار سوم

  فتوحات جبهه مصر و آفريقا

  كندريهسركوب شورشيان در اس: نخست

توانستند آن را باور  چنان بر آنان سخت آمد كه نمي، در اسكندريه شكست روميان
كندريه به همين دليل در پي فرصتي بودند كه اين شكست را جبران نموده و اس، كنند

روميان ساكنان شروع به تحريك و تشويق ، اساسبر همين  .را باز پس گيرند
حقيقت  در. يه بشوراننداسكندريه كردند تا آنان را بر ضد حاكم مسلمانان اسكندر

ديگر جايي در مصر ، اگر نتوانند اسكندريه را باز پس بگيرندروميان دريافته بودند كه 
برحسب اتفاق خود مردم اسكندريه نيز به داليلي  .و شمال آفريقا نخواهند داشت

و چون روميان از آنان خواستند كه همراه آنان  .قصد شورش عليه مسلمانان را داشتند
سپس طي نامه به  .آنان نيز اين درخواست را پذيرفتند .مسلمانان قيام نمايندعليه 

با خبر او را از اوضاع و احوال مسلمانان در اسكندريه ، كنستانتين پسر هراكليوس
از ديگر سو نيز  .1ها نمودند ساختند و از ذلّت و خواري روميان در اسكندريه شكوه

هللا بن سعد بن ابي سرح را به جاي او منصوب عمرو بن عاص را عزل و عبدا، عثمان
فرمانده سپاه روميان به اسكندريه رسيد و خود را ، منويل، در اين ميان .كرده بود

او با خود سپاهي عظيم فراهم آورده كه سيصد  .نمود مهياي حمله به اسكندريه مي
   2.دنمو كشتي پر از سالح و ادوات جنگي آنان را به سواحل اسكندريه حمل مي

اي به عثمان  نامه ندچون مصريان از حضور روميان در اطراف اسكندريه آگاه شد
، نوشته و از او خواسته تا عمرو بن عاص را بار ديگر به امارت مصر منصوب نمايد

زيرا عمرو از هيبت و ابهت خاصي نزد روميان برخوردار بود و آنان از او هراس 
خليفه نيز اين خواست  .دانستند را خوب ميداشتند و همچنين روش جنگ با روميان 

منويل و ، از طرف ديگر .3مصريان را پذيرفت و عمرو را به امارت مصر گماشت

                                           
 . ۵۱۶، الرياض النضرة -١
 . ۳۳۵، جولة تاريخية -٢
 . ۳۳۵، لة تاريخيةجو -٣



    سعفانبن  انمثع
  

 

316

سپاهيان او به غارت اسكندريه پرداختند و آن را همراه روستاهاي اطرافش به خاك 
 عمرو به .هاي بسياري روا داشتند ها و ستم جنايتيكسان نمودند و در حق مردمانش 

و حقيقت خود  دو تجاوز بپردازنتوانند به قتل و غارت  كه مي جا آن آنان مهلت داد تا
خواست مردم مصر بفهمند كه روميان تا چه  عمرو مي، را به مردم مصر نشان دهند

دانست كه روميان  به واقع عمرو مي؛ نان و حاكمان ايشان تفاوت دارندميزان با مسلما
خرند و آنان را  نفرت مردم مصر را براي خود مي، خود هاي ها و غارت با اين جنايت

عزم مصر سفلي نمود ، منويل پس از غارت و چپاول اسكندريه .از خود خواهند راند
ها و  به جنايت، خواست روميان در مسير خود او مي، اما عمرو به پيشواز او نرفت

خويش مردم  ي قانهكارهاي احمهاي خود ادامه دهند و با اين  تجاوزها و قتل و غارت
آنان را ، گاه كه مسلمانان به مقابله روميان روند د و آننمصر را به خشم خواهند آور

او اين سياست زيركانه  .روميان رهايي يابندكمك و مساعدت خواهند داد تا از شرّ 
آنان در مسير خود هر ، بگذاريد روميان به جانب من آيند: نمود خود را چنين بيان مي

دهند و به اين ترتيب دشمنان ما  ابند مورد ستم و غارت خويش قرار ميكه را ي
   1.كنند عيف و خوار ميضيكديگر را ت

گذاشتند دست به قتل  روميان به هر جايي كه قدم مي، انديشيد عمرو درست مي
آنان به آميز  طبيعتاً مصريان از اين نوع اقدامات خشونت .زدند و غارت و تجاوز مي

كار و فاسد  را از چنگال روميان جنايت خودواهان آن بودند كه نيروي تنگ آمده و خ
عمرو خود را براي نبرد با آن آماده ، چون منويل به منطقه نقيوس رسيد .2دننجات ده

و در دو لشكر در كنار قلعه نقيوس  .نمود و سربازانش را به آن ناحيه گسيل داشت
هاي بسياري از خود  تشجاع، سپاه سربازان هر دو .ساحل رود نيل به مصاف رفتند

عمرو تنها راه را در اين ديد كه ، جنگ ميان دو سپاه به اوج خود رسيد، نشان دادند
او شمشيرش ؛ خود به صفوف سواران رومي حمله برد و نظم اين صف را از ميان ببرد

 كه اينانيد تا از سواران را به هالكت رس يتعداد زياد، را بر كشيد و بر آنان تاخت

                                           
 . ۶۷، هيکل، و عثمان بن عفان ۳۳۶، جولة تاريخية -١
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 سپس به سپاه پياده خود ملحق شد و در كنار آنان به جنگ با، اسبش از پاي درآمد
آنان اين چنين شجاعانه با دشمن  ي همسلمانان چون ديدند كه فرماند، روميان پرداخت

بر صفوف دشمن يورش بردند و از دهشت آن نبرد سخت  چونان شير، كند پيكار مي
توان روميان سست ، اين حمله همه جانبه مسلمانان در برابر، نددهراسي به دل راه ندا

آنان با ، م تلخ شكست را چشيدندعَلشد و نظم آنان از هم گسست و سرانجام م
 .پيروز ميدان بودند، دو صورت نصرت و يا شهادت جنگيدند كه در هر افرادي مي

برج و پس از اين شكست به جانب اسكندريه گريختند شايد بتوانند با پناه بردن به 
جان حقير خويش را از شبح مرگي كه سپاهيانش را فرا گرفته ، باروي مستحكم آن

   1.پنهان نمايند، بود
اند به كمك  چون مصريان ديدند كه روميان از سپاه اسالم شكست خورده

هايي پرداختند كه روميان از  ها و پل راهسپاهيان اسالم شتافتند و به تعمير و بازسازي 
آنان از اين خوشحال بودند كه سرانجام دشمني كه به ، نموده بودندپس خود تخريب 

كرد به دست  نمود و اموال و ما يملكشان را چپاول مي نواميس آنان هتك حرمت مي
توانستند اين  كه مي جا آن تواناي مسلمانان شكست خورده است و به همين دليل تا

كه عمرو بن عاص  هنگامي .2دكردن و آذوقه تأمين ميسپاه آزادي بخش را با اسلحه 
   .ها نصب كنند منجنيقبه اسكندريه رسيد دستور داد تا ديواري بنا شود و بر آن 

منجنيق به سوي آن كه حصار اسكندريه فرو ريزد با  سپس فرمان داد تا زماني
اسكندريه سست شده مسلمانان توانستند دروازه چون ديوارهاي ، سنگ پرتاب كنند

آنان توانستند سپاهيان ، پس از ورود سپاهيان اسالم به داخل شهر، شهر را بگشايند
آنان همچنين زنان ؛ روم را از دم تيغ بگذرانند و شكست سختي را بر آنان وارد نمايند

هر كس توانست خود را از مهلكه نجات ، و كودكان بسياري را به اسارت گرفتند
   .را حفظ كند رفت تا جان خويش هاي روميان مي به جانب كشتي، دهد
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چون مسلمانان به مركز شهر رسيدند و  .در اثناي جنگ كشته شد، خود منويل
پس از  .1عمرو فرمان صلح داد، آنان را نداشتمقاومت در برابر  تأجرديگر احدي 

مسجدي به ، اي كه جنگ را به پايان برد عمرو دستور داد در همان نقطه، پايان جنگ
 آرامش به اين شهر كهن بازگشت و مردماني كه از ترس .2نام مسجد الرحمه بنا كنند

اسقف بنيامين نيز كه از جمله  .مراجعت كردندبدانجا ، روميان از شهر گريخته بودند
قبطيان رفتاري نيك و  عمرو درخواست نمود تا بافراريان بود به شهر بازگشت و از 

كستند و به وظايف خود پيمان خود با مسلمانان را نش، زيرا كه قبطيان، شودمنصفانه 
همچنين از عمرو خواست كه با روميان پيمان صلحي  .عمل نمودندها  آندر برابر 

   3.امضا نكند و چون وفات يابد اجازه دهد او را در كليساي يحنس دفن كنند
مصريان از اقصي نقاط مصر نزد عمرو شتافتند تا از او بخاطر ، پس از پايان جنگ
آنان همچنين از او خواستند تا  .مكار تشكر و قدرداني كنندبيرون راندن روميان ست

ند بدانان باز پس دهد و به او بود  هاموال و چارپايانشان را كه روميان چپاول كرد
در عين حال ما هرگز به  .ندا هما را به زور از ما گرفتروميان اموال و چارپايان : گفتند

اين درخواست آنان موافقت نمود و عمرو نيز با  .شما و پيمانمان خيانت نكرديم
تواند مايملك خويش را باز  مي، دستور داد هر كس كه دليلي بر مالكيت خود بياود

 .سپس عمرو دستور داد تا برج و باروي اسكندريه را ويران نمايد .4پس گيرد
شرق و ؛ از چهارجانب در امنيت كامل قرار داشت، اسكندريه با وجود نبود ديوار

، زويله، غرب آن نيز پس از فتح مناطق برقه، اختيار مسلمانان بود جنوب آن در
به تصرف ها  آنطرابلس كه با مصالحه و قبول پرداخت جزيه از جانب ساكنان 

شمال اين شهر نيز اگرچه در  .مورد محافظت قرار گرفت، مسلمانان در آمده بود
جرأت آن ، يادگرفته بودند اختيار روميان بود اما آنان با درس بزرگي كه از نبرد اخير

اگر هم  .اي ديگر به اسكندريه را از ذهن خود بگذرانند را نداشتند كه حتي فكر حمله
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زيرا كه با آن ، نمودند هيهات كه بتوانند وارد شهر بشوند چنين انديشه باطلي مي
را براي خود به جا نگذاشتند تا از حمله هيچ يار و ياوري ، اقدامات وحشيانه خود

همچنين مسلمانان به شدت از آن  .د آنان به اسكندريه حمايت و استقبال كندمجد
   1.كردند ناحيه محافظت مي

  »نوبه«تصرف سرزمين : دوم

» نوبه«سرزمين عمرو از او اذن گرفت كه به فتح ، سدر دوران خالفت عمر بن خطاب
مسلمانان تجربه ديد با جنگي رو به رو شده است كه بيشتر ، اما با آغاز جنگ؛ بپردازد

كردند و به اين  چشم جنگجويان را كور مي، دشمنان با پرتاب تير .آن را نداشتند
شيوه مخرّب بود كه در به حدي اين  .داشتند ترتيب آنان را از هر نوع تحركي باز مي

عمرو ناچار شد  .چشم خود را از دست دادند، يكصد و پنجاه سرباز، همان آغاز جنگ
 .2اي را به آنان واگذار نمايد العاده كند اما حاضر نشد امتيازات فوق صلح، با سپاهيان

او نيز در سال سي و يك بعد ، پس از به قدرت رسيدن عبداهللا بن سعد بن ابي سرح
همان مشكل الينحل با به آزمايش نمود اما باز نو توان خود را براي فتح، از هجرت

بسياري ، اه پوستان روي دادن او و سيا وجود نبرد سختي كه مياب .عمرو برخورد كرد
شاعري در وصف اين روز سخت  .از سربازان عبداهللا چشم خويش را از دست دادند

  : چنين سروده است
  ٣بالدروع مثقلهواخليل تعد و    هـوم دمقلـمل ترعين مثل ي

در ميان  .را به چشم خود نديده بود» مقله«هيچگاه كسي جنگي چون جنگ (
  ). دويدند ها به تاخت مي نگين از داشتن ذرهاسبان س، كارزار

او نيز با آنان پيمان صلحي ، نان مصالحه نمايداهل نوبه از عبداهللا خواستند با آ
استقالل سپاهيان را به ، مسلمانان، طبق اين پيمان .1يدانجام بست كه شش قرن به طول

                                           
 . ۳۴۱، جولة تاريخية -١
 . ۲۲۹، الفة و اخللفاء الراشدوناخل -٢
 ). ۶۳-۱/۶۱(قادة الفتح البالد املغرب  -٣
 . ۲۲۹، اخلالفة و اخللفاء الراشدون -١
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مرزهاي خود با  از جانب امنيتبايست  مسلمانان نيز مي، رسميت شناخته و در مقابل
هاي نوبه به روي بازرگانان  اين پيمان باعث شد تا دروازه؛ سپاهيان مطمئن باشند

را از جانب سرزمين  هاي مورد نياز خود جنس مسلمانان گشوده شود و نيز آنان بتوانند
 در طول اين شش قرن مسلمانان با مردمان نوبه .ي ديگر وارد نمايندها نوبه به سرزمين

ها  سبب شد تا بسياري از مردمان آن سرزمين، اي برقرار كرده و اين خود هروابط حسن
  1.به دين اسالم گرويدند

  فتح آفريقا: سوم

مناطقي چون برقه ، ها آنمهمترين اهدافي كه عمرو بن عاص به خاطر نيل به  از جمله
وت ها و از ميان بردن سايه شوم طاغ فتح آن سرزمين، و طرابلس را به تصرف در آورد

روم بر آن مناطق بود تا شايد دين حق بر آنان آشكار شود و راه راست را از باطل 
فتوحات پس از اين  .دست يابند -كه حق آنان بود - تميز دهند و بتوانند به آزادي

هاي نشأت  ها تابيدن گرفت و تاريكي مبارك بود كه نور ايمان به درون آن سرزمين
برگزيدن و اطاعت خداياني از نوع بشر را از ميان ان و تبستش گرفته از عبادت و پر

دكتر صالح مصطفي در مورد حمله عبداهللا بن سعد بن ابي صرح به آفريقا چنين  .2برد
عمرو بن عاص را از امارت مصر عزل و ، عثمان، م 646/  ه 26در سال: گويد  مي

سواراني ، مروعبداهللا نيز چون ع .عبداهللا بن سعد بن ابي سرح را به جاي او گماشت
غنايمي همراه خود ، فرستاد و آنان نيز در باز گشت را به اطراف و اكناف آفريقا مي

مأموريت اين سواران اين بود كه مقدمات فتح آفريقا را فراهم آورند و  .3آوردند مي
هاي  در واقع اين سواران مانند گروه .اطالعات ذي قيمتي را نزد عبداهللا بياورند

رتش و جاسوسان آن به كسب اخبار و آبودند كه چونان پيش قراوالن شناسايي امروز 
عبداهللا اطالعات با ارزش و جامعي  كه اينپس از  .پردازند شناخت اوضاع پيرامون مي

اي به  نامه، از اوضاع و احوال آفريقا و نيز نيروهاي دشمن و مواضع آنان به دست آورد

                                           
 ). ۶۳-۱/۶۱(قادة الفتح البالد املغرب  -١
 . ۱۸۹، علی حممد الصالّبی، الشرف و التسامی حبرکة الفتح اإلسالمی -٢
 . ۴۹، الفاطمية ليبيامن الفتح العربی حتی انتقال اخلالفة -٣
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ر اختيار او قرار داد و از او خواست با نوشت و اين اطالعات را د سعثمان بن عّفان
عثمان نيز صحابه را گرد  .اذن حمله به آفريقا را به او بدهد، عنايت به اين اطالعات

ابواعور صحاب جز ا ي همه، هم آورد و در مورد حمله به آفريقا با آنان مشورت نمود
اين حمله اين  دليل سعيد براي مخالفت با .با اين كار موافقت نمودند سد بن زيديسع

را كاري  نمود و آن مسلمانان را از حمله به آفريقا منع مي، بود كه عمر بن خّطاب
مردم را به جهاد و نبرد ، براساس اجماع صحابه، به هرحال عثمان، دانست نادرست مي

مملو از داوطلبين حضور در اين ، پايتخت خالفت اسالمي، مدينه، در آفريقا فرا خواند
انبوه  .نيز به تجهيز آنان جهت اعزام به مصر اقدام نمودومت جهاد شد و حك

جوانان اهل ، داوطلباني كه خواستار اعزام به مصر بودند و نيز حضور بزرگان صحابه
العاده مسلمانان به  خود دليلي است بر اهتمام فوق، بيت و فرزندان مهاجرين و انصار

   .اين جهاد بزرگ
بيانگر ابن جعفر و ديگران ، بن عباسا، حضور افرادي چون حسن و حسين

هفتصد نفر و ، ثغن ي هاز قبيل، ششصد مرد، تنها از قبيله مهره .باشد اهميت آن نبرد مي
چون سپاه مهياي  .وطلب حضور در اين سپاه شدنداهفتصد جنگجو د، از قبيله ميدعان

سپس  .براي جهاد تشويق نمودعثمان برايشان خطبه خواند و آنان را ، شد عزيمت
ها  آنكه به سپاه عبداهللا بن سعد ملحق شوند به فرماندهي  حارث بن حكم را تا زماني

ها  آنهزار شتر را در اختيار آن سپاه قرار داد تا با ، نقل است كه عثمان .منصوب نمود
به جرگه سپاهيان عبداهللا ، كه سپاه به مصر رسيد هنگامي .افراد ضعيف را حمل كنند

اين سپاه كه قريب به ، راه عبداهللا از فسطاط عازم آفريقا شدندبن سعد پيوست و هم
عقبه بن ، از مرزهاي مصر عبور كردند و چون به برقه رسيدند، شد بيست هزار نفر مي

آنان در برقه با هيچ مشكلي برخورد  .ملحق شدنافع قهري همراه سپاهش به آنان 
پيمان خود با عمرو بن عاص  نكردند و علت آن اين بود كه مردم آن ديار كامالً به

، خود، شد و مردم گاه خراج بگيري بدانجا اعزام نمي كه هيچ جا آن تا، وفادار بودند
كه چون از عمرو بن  نقل است .دفرستادن هاي خود را سر وقت به مصر مي خراج

ام اما هيچ كس را چون  من در مصر حكومت كرده: عاص در مورد آن پرسيدند گفت
آنان به هر عهدي ، شناسم پايبند به عهد و پيمان خويش نمي) برقه(س مردمان انطابل
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اگر مال و : دگوي عبداهللا بن عمرو بن عاص مي .مانند بندند كامالً وفادار مي كه مي
تر و  زيرا هيچ جايي را آرام، شدم به يقين در برقه ساكن مي، بود ثروتم در حجاز نمي

   1.شناسم نمي جا آن تر از امن
ترتيب اين حمله پس از ملحق شدن سپاه عقبه بن نافع به سپاه عبداهللا بن به اين 

عبداهللا نيز با اعزام پيش قراوالن و جاسوسان به تمام اطراف و  .سعد به آفريقا آغاز شد
اين افراد ، شد مسير مطلع ميهاي طول  از وضعيت آن مناطق و نيز راه، اكناف آفريقا

گيرانه با خبر  ته و از هر نوع كمين يا حمله غافلر داشتمام حركات دشمن را زير نظ
هاي  شناسايي اين بود كه آنان توانستند كشتي، جمله نتايج اين اقدامات از .شدند مي

پيدا ، س لنگر انداخته بودندهاي شهر طرابل م را كه در نزديكيجنگي امپراتوري رو
با خبر شدند به قطه ها در آن ن مسلمانان از توقف اين كشتي كه اينبه محض ، كنند

آنان توانستند يكصد نفر از ؛ را به تصرف خود در آوردندها  آنحمله برده و ها  آن
دست يافتند و اين اولين غنايم با ارزش  يملوانان را اسير كرده و به غنايم ارزشمند

پس از اين پيروزي ، عبداهللا همچنان .2بود كه مسلمانان در اين سفر به دست آوردند
جاسوساني را جهت ، در طول مسير، به سوي آفريقا ادامه دادرا راه خود ، خشب روحيه

 در، رسيد» سبيطله«سپاه به شهر  كه اينتا  داشت گسيل ميكسب اخبار به ديگر مناطق 
نقل است  .رودرروي هم قرار گرفتند، حاكم آفريقا، سپاه اسالم و سپاه جرجيز جا آن

نخست دو فرمانده  .رسيد ست هزار نفر ميكه شمار سربازان جرجيز به يكصد و بي
اين بود كه ، ها آنهايي براي هم فرستادند كه مضمون غالب  ها و نامه پيغام، سپاه

عبداهللا به جرجيز پيشنهاد نمود يا به اسالم ايمان آورد يا با قبول حاكميت اسالم بر 
 كدام از يز هيچاما جرج .كيش خود بماند و در مقابل به مسلمانان جزيه پرداخت نمايد

سرانجام دو سپاه به  .اين پيشنهادات را نپذيرفت و بر مواضع خود اصرار ورزيد
سپاهي به فرماندهي  كه اينيد تا انجام جنگ چند روز به طول .مصاف هم رفتند

                                           
 . ۳۹، ليبيامن الفتح العربی حتی انتقال اخلالفة الفاطمية -١
 . ۱۹۱، الشرف و التسامی حبرکة الفتح االسالمی -٢
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به ار كجرجيز ستم، عبداهللا بن زبير به ياري سپاهيان اسالم آمد و به اين ترتيب
   1.سرنوشت خود رسيد

از سرنوشت جرجيز و مردمان ، مياني كه در ساحل دريا مستقر بودندچون رو
نخست خواستار جنگ با ؛ به شدت احساس ترس نمودند، سبيطله با خبر شدند

بدو نامه نوشتند و از او ، سرح شدند اما به خاطر ترس از اوعبداهللا بن سعد بن أبي 
شوند كه به او حمله  هد ميببرده و روميان متع جا آن خواستند كه سپاهيان خود را از

يكصد قنطار طال را به عنوان ، قنطار طال و در روايتي ديگر دند و هر سال سيصننك
عبداهللا نيز اين شرط را پذيرفت و جزيه را از آنان تحويل  .جزيه به مسلمانان بپردازند

اما با روميان شرط گذاشتند غنايمي را كه مسلمانان قبل از مصالحه به دست  .گرفت
اند به   نگ آوردهچآنان باشد و ديگر غنايمي را كه بعد از مصالحه به  اند از آنِ آورده

در روايتي و عبداهللا بعد از يك سال و سه ماه ، پس از اين مصالحه .روميان باز گردانند
   2.به مصر بازگشت، ديگر يك سال و يك ماه توقف در آفريقا

تجهيزات و وسائل سنگين سپاهيان ، كه عبداهللا بن سعد به طرابلس رسيد هنگامي
پس از  .صحيح و سالم به مصر باز گشتند، ها نمود و خود و افرادش را سوار بر كشتي

در واقع  .خمس غنايم و اموالي ديگر را نزد عثمان فرستاد، بازگشت به مصر
غنايمي ، هايي كه در ساحل طرابلس لنگر انداخته و منتظر عبداهللا بن سعد بودند كشتي

إرشيبالد در  .دند كه مسلمانان در شام و اسكندريه به تصرف خود در آورده بودندبو
در ، اسكندريه و شام را فتح نمودند، مسلمانان كه اينپس از : گويد اين خصوص مي

هاي سالم و يا نيمه كاري دست يافتند كه با اندكي كار  به كشتيها  آنهاي  كارگاه
در ، ه عبداهللا بن سعد پس از بازگشت به مصرهمچنين نقل است ك .3شدند تكميل مي

سال سي و سوم بعد از هجرت به دليل شورش مردمان آفريقا و نقص پيمان صلح از 
او پس از فتح  .نمود و توانست بر آنان پيروز شود جا آن بار ديگر عزم، جانب آنان

                                           
 ). ۷/۱۵۸(و البداية و النهاية  ۱۹۳، الشرف و التسامی حبرکة الفتح االسالمی -١
 . ۱۹۴، الشرف و التسامی حبرکة الفتح االسالمی -٢
 . ۴۶، لفتح العربی حتی انتقال اخلالفة الفاطميةليبيامن ا -٣
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نيز با به  اج آن بنيان نهاد و مردم جا آن اركان حكومتي اسالمي را در، مجدد آفريقا
   1.اسالم گرويدند و يا به پرداخت جزيه تن دادند

  در فتح آفريقا سهاي عبداهللا بن زبير رشادت: چهارم

عبداهللا بن زبير را با ، رسيد چون اخبار دقيقي از مسلمانان در آفريقا به عثمان نمي
به  .سانيداو نيز خود را با سرعت به آنان ر .اي از جنگ جويان بدانجا اعزام نمود دسته

فضا را طنين انداز ، صداي تكبير مسلمانان، محض ورود عبداهللا بن زبير به سپاه اسالم
بدو گفتند كه سپاهي ديگر به آنان ، جرجيز چون از علت اين هياهو جويا شد .كرد

عبداهللا بن  .ست كردس عزم جرجيز براي ادامه جنگ را، اين خبر .ملحق شده است
پردازند و سپس هر يك  از صبح زود تا نيمه روز به كارزار ميديد كه دو سپاه  زبير مي

روز بعد خود او به  .كنند گردد و تا صبح فردا استراحت مي به اردوگاه خويش باز مي
چون از علت غيبت او ، ميدان نبرد رفت اما عبداهللا بن سعد را در ميان سپاهيان نديد

هر كس ابن سعد را به قتل كه جرجيز اعالم نموده است : سؤال كرد بدو گفتند
به او يكصد هزار دينار پاداش خواهد داد و دخترش را به عقد او در آورده و ، برساند

جرجيز از ابن سعد بيشتر نسبت به جان خود بيم  حال .خواهد نموداو را حاكم آفريقا 
 مصاف ما با، با اين شيوه جنگ: عبداهللا بن زبير نزد ابن سعد رفت و بدو گفت .2دارد

كنند  آنان در سرزمين خود هستند و مدام تقويت قوا مي .يدانجام آنان به طول خواهد
من  .ميآنان خود را تقويت نمايتوانيم چونان  خود دور هستيم و نمياما ما از سرزمين 

داشته و به ميدان  نها پنها كنم فردا صبح جنگجوياني شجاع را در خيمه پيشنهاد مي
خواهيم جنگيد و چون روز به نيمه اردوگاه خود با دشمن  فردا در .كارزار نفرستيم

و با دشمن به نبرد ادامه دهيم تا آنان كامالً خسته و ما دست از جنگ نكشيم ، رسيد
ها  آن افرادي را كه در خيمه، گاه چون به اردوگاه خويش بازگشتند آن .درمانده شوند

 .فرستيم ن به لشگرگاه آنان ميايم پنهان از چشم روميان و در غفلت ايشا نگاه داشته
ابن سعد نيز بزرگان صحابه را  .بر روميان پيروز خواهيم شد، انشاءاهللا با اين نقشه

                                           
 . ۱۹۴، الشرف و التسامی حبرکة الفتح اإلسالمی -١
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آنان با اين نقشه زيركانه  ي مشورت نمود كه همه، فراخواند و با آنان در اين خصوص
 مرداني، عبداهللا بن سعد طبق نقشه، چون فرداي آن روز فرا رسيد .موافقت كردند

سپاه را به جنگ  ي ها نگاه داشت و بقيه شجاع و جنگجو را همراه اسبانشان در خيمه
و چون هنگام ظهر آنان تا ظهر با روميان به كارزار پرداختند  .با روميان گسيل داشت

ابن زبير مانع اين كار شد و به جنگ با ، اردوگاه خود را نمودند شد و روميان قصد
، ر ادامه يافت كه هر دو سپاه كامالً خسته و كوفته شدندقد جنگ آن، آنان ادامه داد

در  .به صدا در آمد و طرفين هر يك به اردوگاه خود باز گشتندگاه شيپور آتش بس  آن
ها پنهان شده بودند در خفا و بدون  اين هنگام ابن زبير همراه آن افرادي كه در خيمه

چون روميان به ، روم كردند خود را داخل سپاه، روميان متوجه آنان شوند كه اين
ر برآورد و آن افراد يمردي تكب، گاه خود بازگشتند و قصد استراحت نمودند خيمه

روميان چنان غافلگير شده ، روميان مبادرت ورزيدندتكبير زنان به قتل عام ، نفوذي
با هجومي برق  انمسلمان، هاي خود را بردارند كه فرصت آن را نيافتند سالح ندبود
بر آنان وارد را شكرگاه آنان را به تصرف خود در آوردند و شكستي وحشتناك ل، آسا

خود جرجيز نيز در اين عمليات به دست ابن زبير به قتل رسيد و دختر او به ، نمودند
توانست آن ، محاصره شهر سبيطلهعبداهللا بن سعد پس از  .اسارت مسلمانان در آمد

به چنان غنايمي دست يافت كه تا به  جا آن او در، شهر را به تصرف خود در آورد
سه هزار ، ها آنكه سهم هر سرباز سواركار از  به نحوي، حال نظير آن را نديده بود

، ابن سعد، پس از فتح سبيطله .شد سهم هر سرباز پياده يك هزار دينار ميدينار و 
را به » قفصه«سپاهيان او توانستند تا شهر  .سپاهيانش را به ديگر مناطق گسيل داشت

كه بسياري از » اجم«او همچنين لشكري را به جانب قلعه  .تصرف خود در آورند
اين سپاه توانست پس از محاصره قلعه و از  .اعزام نمود، ندروميان بدان پناه برده بود

دختر جرجيز را به ، ابن سعد .نائل آيد جا آن به تصرف، طريق مصالحه با مدافعان آن
   1.ا با خبر فتح و ظفر لشكريان اسالم نزد عثمان فرستادابن زبير بخشيد و او ر
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هاي مسلمانان در آفريقا كامالً نمود  در پيروزي، بدون شك، عبداهللا بن زبير هنقش
چون مسلمانان با بيست : حافظ ابن كثير در تاريخ خويش چنين گفته است .داشت

، جرجيز، ا نمودندهزار نيرو به فرماندهي عبداهللا بن سعد بن أبي سرح قصد آفريق
با يكصد و بيست هزار و بنابر روايتي ديگر با دويست هزار سرباز به ، پادشاه آفريقا

و عبداهللا بن  بزرگاني چون عبداهللا بن عمر، در سپاه مسلمانان .مقابله با آنان شتافت
، سپاهيان روم .هنگامي كه دو سپاه در برابر هم قرار گرفتند .زبير حضور داشتند

خود را در تنگنايي ، مسلمانان در آن شرايط .ن را به محاصره خود در آوردندمسلمانا
   .ديدند كه قبالً در چنين شرايطي گرفتار نيامده بودند وحشتناك مي

چون در ميدان كارزار نظري به پشت : كند عبداهللا بن زبير خود چنين تعريف مي
طاووس باد  يز او را با پرجرجيز را ديدم سوار بر اسب كه دو كن، سپاه روم انداختم

نزد ابن سعد رفتم و از او خواستم افرادي شجاع را به من بدهد تا از من  .ندنز مي
او  .زيرا قصد دارم به دل سپاه دشمن بزنم و خود را به جرجيز برسانم، حمايت كنند

نيز افرادي جنگجو را در اختيار من قرار داد و من با حمايت آنان به قلب سپاه روم 
، از جانب ابن سعد به جرجيز هستيم اي كردند كه من حامل نامه روميان گمان مي .مزد

، دانست كه قصد كشتن او را دارم و به همين دليل، چون به نزديك جرجيز رسيدم
من نيز با نيزه او را زدم و ، تواند خود را از دست من نجات دهداسب را تاخت تا ب

باالي نيزه خود و آن را بر  ماز تن جدا نمود سر او را، مچون بر باالي سر او رسيد
بربرها چون سر جرجيز را ديدند پا به فرار  .متكبير گفتن نمودبردم و شروع به 

مسلمانان نيز به تعقيب آنان پرداختند و بسياري  .گذاشتند و هر يك به جانبي گريختند
 .را به دست آورند شماري و توانستند غنايم و اسراي بي نداز ايشان را به قتل رسانيد

روي داد كه در فاصله دو فرسنگي قيروان قرار » سبيطله«اي بنام  اين جنگ در منطقه
   .دارد

در  سدهد كه اين اولين ميدان كارزاري بود كه عبداهللا بن زبير ابن كثير ادامه مي
   1.آن به شهرت و اعتبار زيادي دست يافت
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دون شك به خطر انداختن جان ب، اين اقدامي كه ابن زبير از خود نشان داد
قريب بيست و هفت سال ، آيد او كه در آن ايام حال اين سؤال پيش مي .خويش بود

اي در اين زمينه نداشت چگونه توانست به اين عمليات   سن داشت و هيچ نوع تجربه
سرانجام آن ، به احتمال بسيار زياد، بسيار خطرناك دست زند كه از ديد ديگر مردمان

  ؟ مرگ بود
توان به دو هدف زير اشاره نمود كه ابن زبير به خاطر  در پاسخ به اين سؤال مي

  : دست به اين ريسك بزرگ زدها  آن
سپاه ، داد كه با موفقيت در اين عمليات و كشتن پادشاه بربرها او احتمال مي -1

ار آمدن كفار را به هم ريزد تا بدين وسيله مسلمانان بتوانند بر آنان فائق آيند و از گرفت
   .نجات يابنددر نبردي سخت و دهشتناك 

او را به عنوان شهيد راه  �اميداوار بود كه خداوند، در صورت شكست -2
خويش بپذيرد و اين يعني دست يافتن به بهترين آرزوها و واالترين درجاتي كه 

، از طرفي ديگر .كنند صالحان آرزوي آن را دارند و براي رسيدن به آن با هم رقابت مي
دچار رعب و وحشت شده و گمان خواهند دشمنان ، با اين اقدام شجاعانه ابن زبير

براي اثبات شجاعت  .گونه دليرانه با آنان خواهند جنگيد نمود كه همه مسلمانان اين
بود كه او خود را در آتش سوزان جنگ بياندازد و به عاقبت آن كافي فردي همين 

چنين اعمال  انجام ه رسيدن به بهشت را دراهميت ندهد و تنها مردان بزرگي كه را
گاه كه خود را به  ابن زبير نيز آن .بينند قادر به چنين كارهايي هستند ي ميا نهاشجاع

شسته و به دنيا و  دست دست از جان شيرين خويش هاي وارد نمود چنين مهلكه
بود  �هاي خداوند هاي آن پشت نموده بود و تنها به فكر رسيدن به وعده دلبستگي

  1.را به مجاهدين در راه خود بشارت داده استها  آنكه 
پادشاه خود را كشته يافتند پا به فرار گذاشتند و مسلمانان ، گفتيم كه چون بربرها

ديدند به تعقيب آنان پرداختند و ايشان را يا به قتل  نيز كه خود را پيروز جنگ مي
، اين ماجرا .آوردند ت خود در ميبه اسار، رساندند و يا بدون هيچ نوع مقاومتي مي
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با مردي ، أولياي خويش را هنگام تنگنا، تأكيدي است بر اين حقيقت كه خداوند متعال
در آن نبرد  .بخشد دهد و آنان را از آن مشكالت رهايي مي از جانب خود حضرت مي

كه دشمني  به نحوي، مسلمانان در يك گرداب وحشتناكي گرفتار آمده بودند، سخت
آنان را در محاصره خود قرار داده و مسلمانان ناچار بودند ، ش برابر تعداد نفراتبا ش

از هر سو با آنان به نبرد بپردازند و اين از توان ارتشي كوچك كه در محاصره ارتشي 
گر اين ماجرا در وصف اين جنگ  روايت كه اينما كخارج است ، بزرگ گرفتار آمده

ن وضعيت سخت و دهشتناكي قرار گرفته بودند كه مسلمانان در چنا: چنين گفته است
، اما خداوند بزرگ .چنين وضعيتي را به چشم خود نديده بودند، تا پيش از آن

نظير خود ايشان را از  هاي بي قهرماني شجاع را به جانب آنان روانه نمود تا با رشادت
آن  سپاهيان اسالم را از �مهلكه نجات دهد و به اين صورت بود كه خداوند

   1.بار به سر منزل موّفقيت رسانيد وضعيت مرگ
جا بايد اين نكته را يادآوري نمود كه نبايد از شجاعت دلير مرداني كه  در اين

عبداهللا بن زبير را در آن مأموريت خطير خويش ياري دادند و از او در برابر دشمنان 
ه است اما آن عمل هر چند تاريخ نام آنان را فراموش كرد .شدغافل ، حمايت نمودند
هميشه در دنيا و در اذهان امت اسالم جاودان خواهد ماند و چون از ، شجاعانه ايشان

ست ديگر بر تاريخ ا افتخاري، كنند اقدامات شجاعانه ايشان قهرمانان خويش ياد مي
اين امت و به يقين در آخرت نيز بدان پاداشي كه خداوند آن را به مجاهدان راست 

   2.خواهند رسيد، داده استگويش بشارت 
ديگر سربازان اسالم نيز در اين جنگ از جان و ، در كنار اين اقدامات شجاعانه

دل مايه گذاشتند و هست و نيست خويش را در راه خدا فدا نمودند و بسياري از آنان 
نيز جان عزيز خويش را در اين راه در طبق اخالص گذاشتند و به اسالم تقديم 

ابوذؤيب هذلي بود ، اين جنگجويان فتوحات آفريقا در عهد عثمان ي لهجم از .نمودند
   .آمد كه خود از شعراي بنام آن روزگار به حساب مي
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   .يب هموست كه اين ابيات مشهور را سروده استؤابوذ
إ ونأَ ةُذا املينشبظَأ تلفَأَ    هافارلَّکُ يت تـممية ـفَالتع  
و تلُّجدی للشامنِّأَ    م يهِرِأُين تی ليبِر أال  هرِالدتضعض١ع  

هيچ چشم بند و دعائي ، بر كسي فرو برد را آنگاه كه مرگ چنگال خويش(
به شما ، من با صبر و تحمل خويش در برابر مرگ .تواند مرگ را از او دور كند نمي

از پاي در  تواند مرا ب روزگار نمييكنم كه مصا دشمنان و حسودان خود اثبات مي
  ). آورد

  »ذات الصواري«نبرد : پنجم

هاي سنگيني كه روميان در آفريقا متحمل شدند و گسترش سيطره  پس از شكست
آنان سواحل خود را در ، وس تا بندر برقهدناوگان مسلمانان بر مديترانه از بندر ر

پراتور ام، به همين دليل كنستانتين پسر هراكليوس .ديدند معرض تهديد مسلمانان مي
انتقام ، ناوگاني متشكل از هزار كشتي را فراهم آورد تا با حمله به مسلمانان، بيزانس

عثمان نيز فرمان داد تا مسلمانان نيروهاي خود را  ؛هاي پيشين را از آنان بگيرد شكست
هاي شام را به فرماندهي بشر بن  كشتي، معاويه .براي مقابله با روميان گردهم آورند

رسيد به ناوگان عبداهللا  جا آن او نيز چون به .نب اسكندريه گسيل داشتارطاه به جا
هاي  مجموع كشتي .بن سعد بن ابي سرح ملحق شد و تحت فرماندهي او قرار گرفت

ترين مجاهدان مسلمان قرار  در اين ناوگان شجاع، تنها دويست عدد بود، اين ناوگان
را شكست داده بودند و به ها  آنبارها داشتند كه بارها با روميان به نبرد پرداخته و 

ولي هيچ  از روميان به مراتب كمتر بودند كمي از نظر كه اينهمين دليل علي رغم 
انديشيدند كه دين خدا را  اين دلير مردان تنها به اين مي؛ اي از روميان نداشتند واهمه

ين جنگ مهمترين داليل وقوع ا .پيروز گردانند و ابهت روميان را در هم شكنند
  : عبارتند از

   .ضربات سهمگيني كه مسلمانان در آفريقا بر روميان وارد ساخته بودند -1
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شكست روميان در سواحل شرقي و جنوبي خود كه حاصل سيطره مسلمانان  -2
  .بودها  آنبر 

  .آنان به قسطنطنيهي  حملهترس روميان از قدرت گرفتن مسلمانان و احتمال  -3
هاي پيشين روميان در شام و مصر  بران شكستكنستانتين قصد داشت تا با ج -4

  .ابهت سابق بيزانس را به آنان برگرداند، و سواحل برقه
توانند  كردند با جنگي كه پيروزي در آن قطعي است مي روميان گمان مي -5

سلطه خود بر درياي مديترانه و جزاير آن را حفظ نموده و از طريق آن بر سواحل 
  .قلمرو اعراب حمله برند

گيري اسكندريه كه از موقعيت استراتژيك و مهمي نزد  ش براي باز پستال -6
امپراتور روم ، با كنستانتين جا آن كتب تاريخ نيز مكاتبات ساكنان .روميان برخوردار بود

  1.اند و اين حكايت از اهميت آن نزد روميان دارد را به ثبت رسانيده

  اين نبرد در كجا روي داد؟ 
، دانيم جز يك مورد كه مي جا آن اند و تا جواب يكساني ندادهرخان به اين سؤال ؤم

اند و آن يك مورد نيز محل  هيچكدام از منابع عربي محل دقيق اين نبرد را ذكر نكرده
   .آن را سواحل برقه دانسته است

نقل ح اي از عبداهللا بن سعد بن ابي سر خطبه 2»فتح مصر و اخبارها«در كتاب * 
اند كه هراكليوس با يك هزار كشتي  به من خبر داده :فته استشده كه در آن چنين گ

   .اند محل اين جنگ را مشخص نكرده ها اما كتاب .در حركت استبه جانب شما 
جنگ ذات الصواري را   ه 31در كتاب خود و در بررسي حوادث سال 3طبري* 

روميان : با نبردهاي مسلمانان در آفريقا ربط داده و در اين خصوص چنين گفته است
   .نيرويي را عليه مسلمانان فراهم آوردند كه تا آن زمان سابقه نداشت

                                           
 . ۶۱-۶۰، شوقی أبو خليل، ذات الصواری -١
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نيز مكان دقيق اين نبرد را مشخص نكرده است اما  1»في التاريخالكامل «كتاب * 
   .در آفريقا مرتبط دانسته استهاي مسلمانان  ها و پيروزي را با جنگ علّت وقوع آن

چون عبداهللا بن سعد بن ابي سرح : ين آمده استنيز چن 2»البدايه و النهايه«در * 
به همين دليل  .اين امر بر روميان سخت آمد، روميان و بربرها را در آفريقا شكست داد

كنستانتين پسر هراكليوس سپاهي عظيم را كه تا آن روز به خود نديده بود فراهم آورد 
هاي  سرح در سرزمين مسلمانان و عبداهللا بن سعد بن ابيو با پانصد كشتي به جانب 

   .ردندغرب حركت ك
اما  .نكرده استنيز محل دقيق اين نبرد را مشخص  3»تاريخ األمم اإلسالميه«* 

و ، 4شوقي ابو خليل معتقد است كه اين نبرد در سواحل اسكندريه روي داده است
  : كند براي اين ادعاي خود داليل زير را بيان مي

به طور صريح چنين بيان » مصر و القاهرهالنجوم الزاهده في ملوك «كتاب  -
   5.ري در سواحل اسكندريه روي دادانبرد ذات الصو: كند مي

، ابن ابي سرح كه اينپس از : 6گويد تاريخ ابن خلدون نيز چنين مي -
را به اطاعت خويش در آورد به مصر ها  آنديد و مردمان را در نَورهاي آفريقا  سرزمين
   .ششصد كشتي به قصد جنگ با او عزم اسكندريه نمودكنستانتين نيز با  .بازگشت

كه آن  ندمعتقد، اند تمامي منابع عربي كه محل دقيق اين نبرد را ذكر نكرده -
  .اند هاي روميان در شمال آفريقا با هم در ارتباط بوده نبرد و شكست

سرور ، ذات الصواري او پيش از نبرد، سابقه طوالني داشت، ناوگان روم -
قلمرو مسلمانان بود و به همين دليل جرأت آن را داشت كه به سواحل رانه درياي مديت
معتقد است كه روميان به سواحل ، بر همين اساس دكتر شوقي ابوخليل .حلمه كند

اسكندريه آمدند تا هم آن مكان ارزشمند را بار ديگر به دست آورند و هم به 
                                           

 ). ۳/۵۸(الکامل فی التاريخ  -١
 ). ۷/۱۶۳(النهاية  البداية و -٢
 ). ۲/۲۹(شيخ اخلضری ، تاريخ االمم االسالميه -٣
 . ۶۲، ذات الصواری -٤
 ). ۱/۸۰(النجوم الزاهر  -٥
 ). ۲/۴۶۸(تاريخ ابن خلدون  -٦
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داشتند تا ناوگان جوان آنان قصد  .كمك ساكنان شهر پاسخ مثبت دهنددرخواست 
را  نآببرند و سلطه روميان بر درياي مديترانه و جزاير  بين مسلمانان را به طور كامل از

  .تثبيت كنند
شناسند و فونيكه  مي» فونيكه«نبرد ذات الصواري را بنام جنگ ، منابع غربي -

   1.مكاني بود در غرب بندر اسكندريه و نزديك لنگرگاهي در آن ناحيه«

  مهم اين جنگ حوادث
، كند كه چون دو سپاه در دريا به هم رسيدند مالك بن اوس بن حدثان روايت مي

د بر ضد ما و آن روز با .ميرا ديديم كه تا به حال به چشم خود نديده بودهايي  كشتي
نزديك يكديگر لنگر انداختند و چون باد ، سپس هر دو سپاه، وزيد به نفع روميان مي

امروز بين ما صلح برقرار باشد و روميان نيز ن پيشنهاد كرديم كه آرام گرفت به روميا
رويم  خواهيد به ساحل مي اگر مي: همچنين مسلمانان از روميان پرسيدند كه .2پذيرفتند

در دريا با هم نبرد  جنگيم تا پيروز ميدان مشخص شود و االّ با هم مي جا آن و در
در واقع آنان چون از  .جنگيم با شما ميما در آب : فرياد زدندروميان ، خواهيم كرد

اميدوار بودند كه با كمك اين ، ها و فنون دريانوردي اطالع بسيار زيادي داشتند مهارت
خويش بتوانند بر مسلمانان كه در دريانوردي و فنون آن مهارت الزم را  بتجار

   3.چيره شوند .نداشتند
، چون فرا رسيد، دليلموقعيت مسلمانان متزلزل و خطرناك بود و به همين 

، د جويا شدآنان را در مورد شرايط خوسردارانش را فراخواند و نظر ، فرمانده آنان
هاي  كنيم تا در مورد شرايط خود و توانمندي امشب را صبر مي: ايشان بدو گفتند
صداي زمزمه آنان ، آن شب را به نماز و دعا گذراندندمسلمانان  .دشمن فكر كنيم
ها  در مقابل روميان ناقوس، مه امواج دريا به هم آميخته بودبا نغ، ورچونان صداي زنب

كنستانتين از مسلمانان خواست كه خود را  چون صبح فرا رسيد .را به صدا در آوردند

                                           
 . ۶۴، ذات الصواری -١
 ). ۵/۲۹۲(تاريخ طربی  -٢
 . ۶۴، ذات الصواری -٣
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 بار، اما عبداهللا بن سعد بن ابي سرح بعد از امامت نماز صبح، براي جنگ آماده كنند
به ، جلسهآنان در اين ، ان به مشورت پرداختديگر سرداران خود را فراخواند و با آن

ها را به ميداني براي جنگ  نقشه اين بود كه عرشه كشتي؛ تصميمي جالب دست يافتند
تا مسلمانان پذير بود؟ عبداهللا دستور داد  امكاناما اين كار چگونه ، تبديل كنند

هم نزديك قدر به  ها آن كشتي، هاي روميان نزديك كنند ا به كشتيهايشان ر كشتي
يا به تعبير امروز  –اني سپس غواص، يكديگر برخورد نمودبا ها  آنشدند كه بدنه 
هايي محكم به  هاي روميان را با طناب به زير آب رفته و كشتي –مردان قورباغه 

آن ، كشتي در دريا به هم متصل شدند 1200به اين ترتيب .هاي مسلمانان بستند كشتي
را به هم بسته و ميدان كارزاري را براي مسلمانان  غواصان هر ده يا بيست كشتي

ها به صف نموده و  مسلمانان را در اطراف كشتي، عبداهللا بن سعد .فراهم آورده بود
سورة انفال را كه در آن تاكيد بر حفظ وحدت  تبه خصوص آيا، برايشان آيات قرآن

   1.خواند مي، و استقامت شده است
اند پيروز  كردند كه چون نبرد دريا را برگزيده روميان گمان مي؛ جنگ شروع شد

ور شدند تا بتوانند  هاي مسلمانان حمله جنگ خواهند شد و به همين خاطر بر كشتي
بهت ناوگان آنان را در هم ا، سازند با نخستين ضربات مهلكي كه بر آنان وارد مي

شديد  بسيارجنگ ميان دو طرف ، روميان به صفوف مسلمانان حمله كردند، شكنند
اجساد به ، كه سطح آب دريا را گلگون نمود جا آن خون همه جا را فرا گرفت تا، بود

در  .كرد ها را به ساحل نزديك مي شدند و امواج دريا نيز كشتي درون آب پرتاب مي
 .شماري دادند و افراد بسياري را از دست دادند اين جنگ هر دو طرف تلفات بي

آن را به يرموك دوم روميان ، ف شدت اين جنگدر توصي، رخ روميؤم، ثيوفانس
انبوه تلفات تا بدان حد : طبري نيز در مورد آن چنين نوشته است .2مانند كرده است

   3بود كه خون سطح آب دريا را پوشانيد

                                           
 . ۶۷، ذات الصواری -١
 . ۶۷، ذات الصواری -٢
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در اثناي جنگ روميان تالش نمودند تا كشتي عبداهللا بن سعد را از ديگر 
شان محروم  از وجود فرمانده اهيان اسالم راها جدا سازند و به اين ترتيب سپ كشتي
اما چون كشتي روميان به كشتي عبداهللا نزديك و زنجيرهايش را به سوي آن ، كنند

رسانيد و همه زنجيرها را با ها  آنعلقمه بن زيد عظيفي خود را به ، پرتاب نمود
   1شمشيرش قطع كرد

ر و استقامت را در راه صب، هاي خود چونان ساير جنگ، مسلمانان در اين جنگ
آنان نصرت را نصيب ، پيش گرفتند و خداوند متعال نيز به پاداش اين صبر و استقامت

خود ، سپاهيان روم از هم پاشيدند و بنا به قول ابن عبدالحكم، در ديگر سو، نمود
مرگ پيش رفت او چنين ديد كه نيروهايش از هم متالشي  ي امپراطور نيز تا آستانه

فرار را بر قرار ترجيح داد و خود را ، اد سربازانش بر روي آب شناورنداند و اجس شده
ديد سپاهياني كه انتظار داشت از طريق آنان او به چشم خود ، از مهلكه به در برد

كه يكي  ديد هاي پيشين را جبران كند و عظمت و شكوه روم را باز گرداند مي شكست
، تهت سنگين و با اميدي از دست رفاو با تحمل جراحا، شوند پس از ديگري غرق مي

كه بزرگان  و هنگامي .2باد او را به جزيره سيسيل رسانيد، راه خفّت بار فرار را برگزيد
گاه شدند او را مورد مالمت شديد قرار دادند بار آ سيسيل از ماجرا و آن شكست ذلّت

دفاع  مسلمانان بيكه با اين كار خود مردان روم را به كشتن داده و روميان را در برابر 
   4.و همراهان او را آزاد كردند، 3اند و به همين دليل او را به قتل رسانيدند گذاشته

   نتايج نبرد ذات الصواري
 انجام اولين نبرد مهم و سرنوشت سازي بود كه مسلمانان در دريا، اين نبرد -1

درست را ايمان و تدبيري ، شجاعت، صبر و استقامت، داده بودند و آنان در آن جنگ
آنان با به ؛ جنگ را بر دشمن سخت نمودند، از خود به نمايش گذاشتند و از طريق آن

                                           
 . ۶۸، ذات الصواری -١
 ). ۲/۴۶۸(تاخری ابن خلدون  -٢
 ). ۲/۴۶۸(تاريخ ابن خلدون  -٣
 . ۶۸، ذات الصواری -٤
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ناوگان دشمن را به دنبال خود به ، ها هاي محكم و به هم بستن كشتي طنابكار بردن 
شدند كه دشمن صفوف آنان را از هم متالشي نمايد و  نطرف ساحل كشانده و مانع آ
   .را بر پيكره دشمن وارد آوردند به اين صورت مصيبتي عظيم

 ؛مسلمانان هاي خصمانه روم در قبال پاياني بود بر تمام سياست خط، اين نبرد -2
د آن شكوه و ابهت نديگر قادر نيست پس از اين نبرد به اين نتيجه رسيدند كه، روميان

پس از اين جنگ بود  .هاي از دست رفته را باز پس گيرند سابق خويش و نيز سرزمين
، كورسيكا، كرت، ه مسلمانان بر پهنه اين دريا مسلط شدند و توانستند جزاير قبرصك

جنوا و ليار را به تصرف خود در آورده و قلمرو خود را تا سيسيل و جزاير ب، ساردينا
  .مرسيليا گسترش دهند

بر تخت سلطنت ، رم و كم سن و سال اوافرزند چه، با مرگ كنستانتين -3
مناسبي را به مسلمانان داد تا حمالت خود را متمركز  فرصت، نشست و اين قضيه

  .نمايد، پايتخت روم، بيزانس
تاثير بسزايي ، قبل از آغاز نبرد، تقويت روحيه و آماده سازي معنوي سربازان -4

هايشان را متوجه درگاه خداوند  سربازاني كه قلب .در تحقق آن پيروزي عظيم داشت
اند و  ز و نياز و تضرع و دعا به بارگاه الهي گذراندهرا به نماز و را ها اند و شب نموده

بدون شك با روحيه واال و بدون هراس از ، جويند از قدرت و عظمت او استعانت مي
از هر چيز  �اند كه خداوند رسيدهبه اين يقين  و روند مرگ به ميدان كارزار مي

آن است كه ، ها نگهدف ما از بيان و توصيف اين ج .باشد واالتر و بزرگتر مي يديگر
در زندگي ها  آنو روش  اي را به امت اسالم تقديم نماييم تا از طريق اجراي راه نسخه
دست يابند كه حيات پربار صحابه همه درس است ها  آنبه ثمرات عظيم ، خودامروز 

  1.خواهد بود براي پيروان آنانو الگويي 
سلمانان و ناوگان م پس از اين نبرد درياي روم به درياي اسالم تبديل شد -5

اما اين ناوگان قصد ظلم و جور و غارت ديگران را ، سرور بال منازع آن گرديد
فراخواند و شوكت و  �بلكه هدف آن اين بود كه مردمان را به دين خداوند، نداشت

                                           
 . ۷۲-۷۱، ذات الصواری -١
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شكوه مشركان را در هم شكنند و به نشر و گسترش تمدني بپردازد كه از قرآن و 
  .ته بودنشأت گرف صسنت رسول خدا

صنعت ساخت ، مسلمانان به مطالعه و فراگيري علوم و فنون دريانوردي -6
 .هاي دريايي روي آوردند هاي نبرد با كشتي و نيز نحوه استفاده از نقشه روش، كشتي

هاي  را فرا گرفته و با تالش) نماي دريايي قطب(آنان بعدها روش استفاده از اسطرالت 
دريانوردان اروپايي چون ، ها بعد كه قرن به نحوي، نمودندتر از سابق  را پيشرفته خود آن

، ها در اكتشافات خود از اين نوع اسطرالب، مب و امريكو فيسبوشيكريستف كل
  1.هاي بسياري بردند استفاده
نظامي و  بست از برتري اعتقاد صحيح و محكم بر تجارا اي نمونه، اين نبرد -7
دريانورد بودند و در آن و ، ها پيش از قرن ،روميان .و امكانات و تجهيزات كميتفوق 

چند سالي بيشتر نبود كه با مسلمانان ، در مقابل .يمي داشتندتجارب عظ، نبردهاي آن
مسلمانان را ، اين تفوق روميان رغم علي، اما خداوند متعال، دريانوردي آشنا شده بودند

براي نشر و  با ايمان رامردان آن راد، خداوند سبحانبه واقع  .بر آنان پيروز گردانيد
در عين ؛ انتخاب نموده بود، سرتا سر عالم گسترش دين خود و اعالي پرچم اسالم در

اين  .غافل نشد حبايد از شجاعت و قدرت مديريت عبداهللا بن سعد بن ابي سر، حال
هاي مسلماناني بود كه در راه سرافرازي  ها و رادمردي اي ديگر از شجاعت صفحه، نبرد

  2.پرداختند به جنگ و كارزار مي، دين خداوند و دولت اسالميو عزّت 

  سهاي فتوحات در عهد عثمان بن عفان ها و عبرت ترين درس مهم: ششم

  ت به مؤمنانهاي خداوند نسب وعده -1
، در عهد او: گويد چنين مي سدر بحث خود راجع به عثمان بن عفان، ابن كثير

قلمرو حكومت اسالمي گسترش ، ندن در آمدها به تصرف مسلمانا بسياري از سرزمين

                                           
 . ۷۶، ذات الصواری -١
 ). ۱۲/۴۰۷(مواقف و عرب ، التاريخ اإلسالمی -٢
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پرتو رسالت محمدي در اقصي نقاط عالم درخشيدن گرفت و مردم مصاديق ، يافت
  : اند ديدند كه تحقق يافته اين آيات را به چشم خويش مي

m�\��]��^� ��_��`� �a� �b��c��d��e� �f��g���
h��i��j��k��l��m��n���o��p��q��r��s��t��vu��w��x���

y��z����|{��}��~��_��`��a��b��c��d��l ٥٥: النور   
، اند داده انجام اند و كارهاي شايسته خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده(  

و وارث فرماندهي و حكومت ، پيشينيان(دهد كه آنان را قطعاً جايگزين  وعده مي
و داد خود در پرتو عدل ، تا آن را پس از ظلم ظالمان(در زمين خواهد كرد ) ايشان

را جايگزين ) دادگر و مؤمن مّلتهاي گذشته(همان گونه كه پيشينيان ) آبادان گردانند
كرده ) در ادوار و اعصار دور و دراز تاريخ(قبل از خود ) طاغيان و ياغيان ستمگر(

ايشان ) اسالم نام(همچنين آئين  ).و حكومت و قدرت را بدانان بخشيده است(است 
و نيز ، پابرجا و برقرار خواهد ساخت) در زمين(حتماً ، پسندد را كه براي آنان مي

آن چنان كه بدون دغدغه ( ، سازد خوف و هراس آنان را به امنيت و آرامش مبدل مي
بعد از اين  .گردانند پرستند و چيزي را انبازم نمي مرا مي) تنها، و دلهره از ديگران

از دائره ايمان و ( بيرون شوندگان آنان كامالً، كساني كه كافر شوند) وعده راستين(
  )). باشند و متمرّدان و مرتدان حقيقي مي(بشمارند ) اسالم

  : فرمايد همچنين اين آيه كه مي

m�Q��R� �S��T��U��V��W��X��Y��Z� �[��\��

]��^��_��������l ٣٣: التوبة   
به ميان (را همراه با هدايت و دين راستين ) محمد(خدا است كه پيغمبر خود (

و به (را بر همه آئينها پيروز گرداند ) كامل و شامل(روانه كرده است تا اين آئين ) ممرد
  ). هرچند كه مشركان نپسندند) منصه ظهورش رساند

  : كردند مي  چشم سر مشاهدها اين بشارت نبوي را بنيز تحقيق 
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فسی ذی نو الّ، هعدکسری فال کسری ب کلَذ هإو ، هعدب يصرفال قَ ريصقَ کلَذا هإ«
  . 1»مها فی سبيل اهللا کنوز نقَفُنتبيده لَ

هالكت رسيد ديگر قيصري سركار نخواهد آمد و بعد از نابودي   هرگاه قيصر به«
، جان من در دست او است  كسي كه  سوگند به، كسر هيچ كسراي سر برنخواهد آورد

را در راه خدا انفاق  ها هاي آن گنجينه) شويد و بر آنان فايق مي(شما مسلمانان 
  .»نماييد مي

عمل به خود  ي هها در عهد عثمان تحقق يافته و جام تمامي اين وعده
  2.پوشانيدند

  ها تحول و پيشرفت در راه و روش جنگ -2
سرزميني روي  ها يا به خاطر تصاحب جنگ سپيش از عهد رسول و خلفاي راشدين

پيوست اما در   و قبايل به وقوع ميها  داد و يا به خاطر بروز خصومت ميان ملت مي
مسلمانان قصد داشتند تا اصول و عقايد خويش را در سرتاسر ، دوران آن بزرگواران

دنيا حاكم گردانند و به همين دليل ميان آنان و زردتشتيان و مشركان برخوردهايي 
ر مسلمانان در هنگام رو د، ها عالوه بر اين تحول عظيم در اهداف جنگ .بوجود آمد

يا به پرداخت جزيه ، كه يا اسالم بياورند كردند رو شدن با دشمان به آنان پيشنهاد مي
، نظير  اين سياست بي؛ براي نبرد با مسلمانان حاضر كنندتن در دهند و يا خود را 

توزاني كه مخالف  و تنها كينهقرار بگيرند ها زير پرچم اسالم  ملّت ي سبب شد كه همه
د به دنبال ايجاد فتنه و شورش بودند و مسلمانان نيز ناگزير عدالت و مساوات بودن

   3.بودند به شدت با اين قبيل افراد برخورد كنند و به سركوب آنان روي آورند

  

  

                                           
 ). ۲۹۱۸حديث(کتاب الفنت ، صحيح مسلم -١
 ). ۷/۲۱۶(النهاية  البداية و -٢
 . ۲۱۶، عبداحلميد خبيث، عصر اخللفاء الراشدين -٣
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و تـداوم آن در   سو تشكيل ارتش در عهـد عمـر  اجباري تدوين قانون سربازي  -3
 سعهد عثمان

نمايد و به همين دليل  اجباري بازيكه عمر تصميم به سر دليلي شد بر آن، نبرد قادسيه
به تمام واليان دستور داد تا هر فردي را كه توان جنگيدن دارد و داراي مركب و 

خواه داوطلبانه و خواه از روي اجبار نزد او آورند و از آنان خواست تا ، اسلحه است
   1.تعجيل نمايند، در اين امر
و چون ديوان را تأسيس نمود و انديشيد  پيش از اين نيز به اين قضيه مي سعمر

تصميم گرفت ارتش دائم ، ارزاق و حقوق ساليانه مسلمانان را تعيين نمود، براساس آن
در  .شد المال پرداخت مي تشكيل دهد كه ارزاق و حقوقشان از محل درآمدهاي بيت

عثمان ، عهد عثمان نيز چون معاويه از او اذن دريانوردي و حمله به قبرص را خواست
اما او  .گذارد تا داوطلبانه با او همراه شوندمردم را آزاد ، او دستور داد تا در اين كاربه 

نيز چون عمر بر الزام شركت در فتوحات و نبردهاي زميني تاكيد داشت و چون عمر 
   2.ارزاق و حقوقي را براي آن سربازان تعيين نموده بود

  مرزهاي دولت اسالميبه  سثمانه عاهتمام ويژ -4
آمد كه همچنان سياست حفظ امنيت  الزم مي، قلمرو اسالمي در عهد عثمان  توسعه با

اين سياست از طريق اعزام ؛ استمرار يابد، رو از حمله دشمناناين قلممرزهاي 
جا نظر  در اين .شد هاي دفاعي مختلف اجرا مي سربازان و مرزداران و يا ايجاد پايگاه

خطاب به امرا و فرماندهان ارتش جلب  سبن عفانخوانندگان را به اولين نامه عثمان 
  : كنيم مي

عمر قوانيني را براي شما وضع نمود كه ما ، بدانيد كه شما محافظان امت هستيد
هر كدام از شما كه از رويه خود منحرف شود  ؛باشيم  در جريان آن دستورات ميكامالً

نماييم و ديگري  عزل مي شما را �ما نيز به امر خداوند، و روش خويش را تغيير دهد

                                           
 . ۷۰، إمتام الوفاء -١
 . ۴۸۹، صبحی صاحل، النظم اإلسالميه -٢
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پس خوب مراقب باشيد و بدانيد كه من دقيقاً ناظر و ؛ را جانشين شما خواهيم نمود
   1.شما نظارت كامل دارممراقب اعمال شمايم و به وظايف 

، امور اداري و كشوري با سهولت بيشتري صورت بپذيرد كه اينبراي  سعثمان
آن را به معاويه بن ابي سفيان محول  امارت تمامي مناطق شام و حفاظت از مرزهاي

و  شجاع، با تجربه، همچنين او را مأمور كرد تا خود يا يكي از فرماندهان آگاه .نمود
رفته و روميان را از آن ناحيه » شمشاط«به جانب مرز ، مند به جهاد با روميان عالقه
   2.براند

ساكن  جا آن داشته و در نيز به او دستور داد تا سپاهياني را به مرز انطاكيه اعزام
   3.ار نمايدذبه آنان واگ جا آن هايي را در كند و در عين حال زمين

نمود و افرادي را بدان مناطق  عثمان شخصاً به اوضاع مرزها رسيدگي مي
   4.فرستاد تا اخبار آن نقاط را به اطالع او برساند مي

را در حد فاصل مرز هايي  قلعه، عموريه را فتح نمودنقل است كه چون معاويه 
سربازاني ، او نيز تصميم گرفت .انطاكيه و مرز طرسوس يافت كه خالي از سكنه بودند

قنسرين بدان دژها گسيل دارد تا هنگام بازگشت سپاهيان اسالم ، شبه جزيره، را از شام
يك يا ، همچنين در تابستان؛ از آن مرزها حفاظت به عمل آورند، به درون قلمرو خود

او يزيد بن حر عبسي را به همان نقاط اعزام ، بعد از بازگشت از آن فتوحاتدو سال 
   5.دهد انجام نمود و به او دستور داد تا همان كار را

و گاه در زمستان به بالد روم عزيمت سرداران گاه در تابستان ، روزگار آندر 
مستقر سربازان زيادي را در آن مناطق ، هاي خود با روميان كرده و پس از جنگ

   6.از آن مرزها مراقبت و محافظت كنند، كردند تا پس از بازگشت خود مي

                                           
 ). ۵/۲۴۴(تاريخ طربی  -١
 ). ۲/۴۶۶(اإلدارة العسکرية فی الدولة اإلسالمية  -٢
 ). ۱/۱۷۵(فتوح البلدان  -٣
 . ۴۱۳، ابن قدامه، اخلراج -٤
 ). ۲/۴۶۷(اإلدارة العسکريه فی الدولة اإلسالمية  -٥
 ). ۲/۴۶۷(اإلدارة العسکرية فی الدولة اإلسالمية  -٦
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توان ادعا نمود كه معاويه بن ابوسفيان در طول امارت خود بر شام و  به واقع مي
لياقت بسياري از خود نشان داد و ، مرزها و سواحل آن و نيز حراست از آن مناطق

   1.كارنامه موفقي از خود به جاي گذاشت
سپاهياني ن ابي سرح فرمان داد تا با اعزام به عبداهللا بن سعد ب سهمچنين عثمان

حفاظت كامل به عمل  جا آن از مرز، به اسكندريه و مستقر نمودن آنان در آن منطقه
نيز به او دستور داد تا ارزاق و حقوق آن مرزداران را تعيين نمايد و هر چند  .آورد

به ، تا اين حضور مستمر در مرزها، گران عوض نمايدجاي آنان را با دي، وقت يك بار
   .آنان ضرر و زياني وارد نسازد

  : اي خطاب به ابن ابي سرح چنين نوشت او در نامه
داني كه امير المؤمنين عمر بن خّطاب نسبت به امنيت اسكندريه اهتمامي  مي

ليل بر تو اند و به همين د كرده ضروميان تا به حال دوبار صلح را نق، خاص داشت
در عين حال ارزاق و  ؛بگماري جا آن را به حفاظت و حراستالزم است كه سپاهياني 

   2.حقوقشان را پرداخت نما و هر شش ماه ديگران را جايگزين آنان كن
رسم فرماندهان و سرداران اسالم اين بود كه چون زمين را به تصرف در 

اقدام به بازسازي و تعمير ، افتندي ها دست مي هاي آن سرزمين آوردند و به قلعه مي
همچنين آنان عالوه بر  .نمودند مستقر مي جا آن كردند و سپس سربازاني را در ميها  آن

 از .زدند هاي دفاعي جديدي مي ها و پايگاه دست به ساخت قلعه، خود، اين اقدامات
هاي رود  عهقل، مبادرت كردها  آنهايي كه معاويه بن ابو سفيان به بازسازي  جمله قلعه

 .شد مي 6قاليقال، 5كمخ، شمشاط، 4ملطيه، 3هاي سميساط فرات بودند كه شامل قلعه

                                           
 ). ۲/۴۶۷(اإلدارة العسکرية فی الدولة اإلسالمية  -١
 . ۱۹۲، فتوح مصر -٢
 . مسيساط شهری بود در ساحل غربی رود فرات و نزديک قلمرو روم -٣
 . بود که در نزديکی مرز شام قرار داشت ملطيه از شهرهای روم -٤
 . کمخ از شهرهای روم بود که با أرزجنان تنها يک روز فاصله داشت -٥
 . شد قاليقال شهری بود واقع در ارمنستان بزرگ و جزو مناطق خالط و مالزگرد حمسوب می -٦
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چيره ها  آنهايي بودند كه مسلمانان در عهد عثمان و هنگام فتح ارمنستان بر  ها قلعه اين
   1.ها نمودند و استقرار سربازان در آن قلعهها  آنشدند و پس اقدام به بازسازي 

دو هزار سرباز را در قلعه قاليقال مستقر ، بيب بن مسلمه فهريح، ه عنوان مثالب
به آنان واگذار كرد تا از مرزهاي آن منطقه حراست  جا آن هايي را در نمود و زمين

   2.كنند
مسلمه دستور داد تا شخصاً در مرزهاي شام و  همچنين خود عثمان به حبيب بن

   3.تقيم داشته باشدشبه جزيره مستقر شده و به امنيت آن نظارت مس
پانصد مسلمان جنگجو را ، منطقه قزوين را فتح نمود سنيز چون براء بن عازب

هايي را به آنان  بر ايشان تعيين نمود و سپس زمينباقي گذاشت و فرماندهي  جا آن در
آنان نيز ؛ حقي نبود جا آن واگذار كرد كه تنها متعلق به آنان بود و هيچ كس ديگر را در

   4.ها اقدام نمودند هاي آب و حفر چاه ني آن همت گماردند و به كشيدن نهربه آبادا
دو هزار ، را به تصرف در آورد 5طميسه، سعيد بن عاص كه اينهمچنين بعد از 

   6.مستقر نمود و فردي را به فرماندهي آنان منصوب نمود جا آن سرباز را در
ر بودند و فرماندهان و امثال اين قبيل اقدامات در دوران خالفت عثمان بسيا

سربازاني را جهت حراست از مرزهاي قلمرو اسالمي در ، مسلمين هسرداران خليف
   7.كردند جاي جاي مرزهاي آن مستقر مي

هاي تابستانه و زمستانه فرماندهان و  كشي عثمان به غزوات و لشكر، در عين حال
را فراهم ها  آن سرداران خود اهتمام خاصي داشت و هر سال مقدمات و ملزومات

بدان ، خود، و سرداران بزرگي چون معاويه بن ابوسفيانآورد و فرماندهان  مي

                                           
 . ۴۳۴، حممد عبداهلادی، من تاريخ التحصينات -١
 ). ۱/۲۳۴(فتوح البلدان  -٢
 ). ۱/۲۴۱(فتوح البلدان  -٣
 ). ۲/۴۶۹(اإلدارة العسکرية فی الدولة اإلسالمية  -٤
 . های طربستان طميسه شهری بود واقع در دشت -٥
 ). ۲/۴۶۹(اإلدارة العسکرية فی الدولة اإلسالمية  -٦
 ). ۲/۴۷۰(اإلدارة العسکرية  -٧
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پلي را بنا نمود كه از  1»منبج«مثالً معاويه در شهر  .ورزيدند ها مبادرت مي مأموريت
هاي تابستانه  قبل وجود نداشت و هدف از ساخت آن ايجاد مسيري براي لشكركشي

عثمان اختيارات وسيعي به معاويه داد و به او اجازه داد تا ، ندر جنگ با روميا .بود
او نيز سفيان بن ؛ هاي تابستانه و زمستانه را خود او تعيين نمايد فرماندهان لشكركشي

 .عوف را بدان كار گماشت كه در تمام دوران خالفت عثمان بر اين سمت باقي ماند
انه و زمستانه مسلمانان تنها هاي تابست الزم به ذكر است كه غزوات و لشكركشي

اي  بلكه در دريا و مرزهاي دريايي نيز چنين رويه، شد محدود به مرزهاي خشكي نمي
   2.برقرار بودبراي عهد عثمان 

  تقسيم غنايم بين شاميان و عراقيان -5
حبيب بن مسلمه توانست سپاه روميان را در ، يش از ورود سپاهيان كوفه به ارمنستانپ

و چون كوفيان بدانجا  بدر آنان پيروز شود و به غنايم عظيمي دست ياهم شكند و ب
حبيب بن ، آنان و شاميان دچار اختالف شدندرسيدند در مورد تقسيم غنايم بين 

اي به معاويه نوشت و او را از ماجرا با خبر ساخت و او نيز به نوبه خود  مسلمه نامه
عثمان دستور داد تا ، و بازگو نمودقضيه را براي ا ساي به عثمان بن عفان طي نامه

عثمان به دست حبيب بن  ي هغنايم بين شاميان و كوفيان تقسيم شود و چون نام
: گفتند، شاميان نيز با شنيدن دستور عثمان، را بر شاميان قرائت نمود آن، مسلمه رسيد

   3.دندنهيم و پس غنايم را با عراقيان تقسيم نمو ما به فرمان امير المؤمنين گردن مي

  حفظ وحدت كلمه در هنگام مواجه با دشمنان -6
قيس بن هيثم سلّمي را ، هنگام بازگشت، عبداهللا بن عامر در خراسان، بعد از فتوحات

سپاهياني قريب به » قارن«، با بازگشت عبداهللا بن عامر .منصوب نمود جا آن به امارت
و قصد  ن فراهم آوردهرات و قهستا، باد غيس، چهل هزار نفر از مردماني طبيسن

بيد و قيس بن هيثم نيز عبداهللا بن خازم را به مشورت طل، حمله به مسلمانان را نمود

                                           
 . منبج جزو شهرهای قديم شام بود -١
٢- ۲/۴۷۰(ة اإلدارة العسکري .( 
 ). ۳۴۲-۱/۳۴۱(ابن أعثم ، الفتوح -٣
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من : عبداهللا نيز فرصت را غنيمت شمرد و به قيس گفت، از او چاره كار را جويا شد
بينم كه تو از خراسان خارج شوي و امارت آن را به من  صالح كار را در اين مي

ها پيش عبداهللا بن عامر قول امارت خراسان را به من داده بود و  مدت زيرا، بسپاري
كه به نيرنگ عبداهللا بن خازم  قيس نيز با وجودي؛ اي دروغين را به قيس نشان داد هنام

   1.از نزاع با او امتناع ورزيد و خراسان را ترك نمود اما، پي برده بود
كلمه  تداد تا وحد انجام دليلدر واقع قيس بن هيثم اين كار را تنها به اين 

سپاهيان اسالم حفظ شود و دچار تفرقه و نزاع نشوند كه در آن شرايط به شكست 
سپاهيان اسالم توانستند بار ديگر بر ، به لطف الهي، به هر صورت .انجاميد آنان مي

   2.دشمنان خود پيروز شوند و آنان را تارومار كنند

  ط صلح بودمين نيازهاي سربازان جزو شروأت -7
فرماندهان را بر آن داشت تا ، مسلمانان در عهد عثمانبا گسترش روز افزون فتوحات 

خود اين قيد را بگنجانند كه مردم بايد با دادن غذا و چهار  يها نامه در شروط صلح
هدف از اين اقدام اين بود تا  .مين كنندأآذوقه و مايحتاج آنان را ت، پاياني به سپاهيان

و مايحتاج خود را به همراه آذوقه ، بور نباشند كه از همان آغاز حركتمجسربازان 
   3.تر به جنگ با دشمنان بپردازند شد آنان بهتر و چاالك اين كار باعث مي .ببرند

  كسب اطالعات در مورد دشمنان -8
عثمان خود به كسب اطالعات در مورد دشمنان اهتمامي خاص داشت و شخصاً بر 

  4.كرد اين كار نظارت مي
ميان مناطق تحت  بهجاسوساني را ، امرا و سرداران او نيز چون ديگر فرماندهان

   5.فرستادند تا اطالعات با ارزشي را در مورد آن به دست آورند تسلط دشمن مي

                                           
 ). ۱/۱۸۹(اإلدارة العسکرية  -١
 ). ۱/۱۸۹(اإلدارة العسکرية  -٢
 ). ۱۶۷-۲/۱۶۶(تاريخ يعقوبی  -٣
 ). ۳/۵۹(طبقات ابن سعد  -٤
 ). ۱/۴۰۳(اإلدارة العسکرية  -٥
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گنجاندند كه مردم آن سرزمين  اين قيد را مي، هاي خود نامه همچنين آنان در صلح
ه و آنان را از تحركات و حمالت دشمنان به بايد نسبت به مسلمانان خيانت نكرد

   1.مسلمانان آگاه كنند و اخبار و اوضاع آنان را به اطالع مسلمانان برسانند

  سفرماندهان فتوحات در عهد عثمان يكي از عبدالرحمن بن ربيعه باهلي -9
ين عبدالرحمن از فرماندهان عالي رتبه سپاهيان اسالم بود كه به دليل اعتقاد راسخ به د

 .تگرفسرداران و سربازان سپاه اسالم قرار  ي همه مورد اهتمام، و پايبند شديد به آن
شهره خاص ، شجاعت و دليري و نيز علم او به احكام دين، در كنار اين ايمان محكم

و عام بود و به همين دليل ساليان متمادي و با وجود تغيير خليفه و نيز امراي كوفه كه 
همچنان به عنوان والي منطقه باب االبواب در ، نان قرار داشتاو زير نظر مستقيم آ

او كامالً پايبند قوانين جوانمردانه رزم بود و هرگز مرتكب  .سمت خود باقي ماند
   2.زد كس از پشت خنجر نمي شد و به هيچ خيانت نمي

بس شگرفي در ميان تأثير ، در واقع اخالق نيكو و روش پسنديده او در حكومت
   .قه باب االبواب و جنوب درياي خزر و حفظ امنيت و آرامش آن ديار داشتمردم منط

هاي شمال قرار  فتح سرزمين آن منطقه در خط مقدم نشر و گسترش اسالم و
تا بدان حد بود كه بعد از گذشت ، گرفته بود و تأثيرات بزرگاني چون عبدالرحمن

اسالم همچنان در ، سرزمين چهارده قرن و بروز حوادث و مصايب بسيار بر مردمان آن
   3.آن مناطق پا برجا مانده است

از او  جا آن پادشاه، باب االبواب را فتح نمود، كه چون با مسلمانان تنقل اس
كه اعالم نمود كه  قصد حمله به كجا را دارد و هنگاميسوال كرد كه بعد از اين منطقه 

صالح در اين : ه به او گفتپادشا، حمله برد »بلنجر«نشين  قصد دارد به منطقه ترك
اما عبدالرحمن از قبول اين طرح امتناع ، همين سرزمين با آنان پيكار كنيم است كه در
با آنان  جا آن و در شتابيمببينم ما به سرزمين آنان  صالح كار را در اين مي: كرد و گفت

                                           
 ). ۱/۴۰۳(اإلدارة العسکرية  -١
 . ۵۵، هقادة الفتح اإلسالمی فی إرميني -٢
 . ۱۵۶، قادة الفتح اإلسالمی فی أرمينيه -٣
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سد  توانم به به خداوند سوگند با مرداني كه همراه من هستند مي: بجنگيم و گفت
آنان : كه هستند و عبدالرحمان جواب داد اينان: پادشاه از او پرسيد، رسمهم ب 1»ردم«

پاي به ، �خداوندبوده و به خاطر دين  صكساني هستند كه يار و ياور رسول خدا
آنان قبل از اسالم افرادي بودند با اخالق و بزرگوار و چون ، اند اين سرزمين گذاشته

آنان هميشه به همين صورت ، صيت آنان افزوده شداسالم آوردند بر عظمت شخ
از اخالق مرداني  كه اينهميشه پيروز ميادين كارزار خواهند بود مگر  و خواهند ماند

   2.متأثر شوند و از آن اخالق واالي خود دور گردند، اند كه مغلوب كرده
سپاهياني آنان با : گفتند تركان مي، به بلنجر حمله برد، عبدالرحمان در زمان عمر

به خاطر اين  ؛كنند د كه آنان را از مرگ حفظ ميان فرشتگان به جنگ ما آمدهاز 
هراسناك از مقابل آنان گريختند و ، مورد مسلمانان ساخته بودند در، شايعاتي كه خود

مسلمانان نيز با كسب غنايمي بسيار به بيضاء كه در  .بلنجر پناه گرفتند ي هدر قلع
حتي يك نفر از  كه اينبازگشتند بدون ، بلنجر واقع بودفاصله دويست فرسنگي 

   3.سپاهيان او كشته شوند
هاي پياپي و  ايمان و مصونيت عجيب مسلمانان باعث اين پيروزيبدون شك 

هر روز شكستي ديگر را ، فتوحات بدون وقفه بود و در مقابل روحيه ضعيف دشمنان
   .زد بر ايشان رقم مي

از ، ها را شنيده بودند ي متوالي مسلمانان بر ديگر ملّتها تركان نيز چون پيروزي
هيچ نبردي ، در اين جنگ؛ در قلعه خود پنهان شده بودند مقابله با آنان پرهيز كرده و

كدام از مسلمانان به شهادت  ميان مسلمانان و تركان روي نداد و به همين دليل هيچ
   4.نرسيدند

خود ، ها  برخوردار بود و همين ويژگيواال يعبدالرحمن از ايماني راسخ و اخالق
 او مردي .عامل مهم در برقراري امنيت و آرامش و گسترش اسالم در باب األبواب بود

                                           
 ). ۵/۱۴۶. (ردم سدی در چين بود، ها در افسانه -١
 ). ۳۰- ۳/۲۹(الکامل ابن اثير  -٢
 ). ۵/۱۴۶(تاريخ طربی  -٣
 . ۱۵۰، قادة الفتح اإلسالمی فی ارمينيه -٤
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، كنند كه پيش از تصرف باب األبواب روايت مي .داري بود وفادار و در نهايت امانت
با هداياي چون آن فرستاده ، با هدايايي به چين فرستاده بود سفيري را جا آن پادشاه

او را در ، نزد پادشاه خود بازگشت، بها بود ياقوتي گرانها  آنخاقان چين كه در ميان 
را  آناز فرستاده تحويل گرفت و سپس  پادشاه آن ياقوت را، مجلس عبدالرحمن يافت

پادشاه كه از اين ، را به پادشاه برگردانيد اصله آنعبدالرحمن بالف، به عبدالرحمن داد
اين ياقوت از تمام سرزمين باب : گفت، ته بودرحمن تحت تأثير قرار گرفرفتار عبدال

به خداوند سوگند من شما را بيشتر از سالطين  .استتر  األبواب بهتر و با ارزش
اگر در زمان حكومت آنان بودم و خبر اين ياقوت به آنان ، خاندان كسري دوست دارم

   1!!ستاندند آن را از من مي، رسيد مي
باب األبواب و اطرافيان او حقّ داشتند كه از اين رفتار عبدالرحمن تعجب پادشاه 

ر خود را در منجالب خيانت و دروغ گذرانده و در محيطي مزيرا آنان تمام ع، كنند
نظير  داري و وفاداري بي عمر به سر برده بودند و چون امانت، مملو از خيانت

ل كنند و با از ياد بردن حكومت و سلطنت نتوانستند خود را كنتر، مسلمانان را ديدند
تعجب خود را از اين ، كه از اعماق دل سر بر آورده بودبا كلماتي ، از دست رفته خود

   2.ندهرفتار عبدالرحمن نشان د
ب چنين دانست كه نه او و نه بيت المال مسلمين حق تصاح عبدالرحمن مي

عبدالرحمن  .هيچ فرقي نداشت نزد او آن ياقوت با خاك؛ ياقوت با ارزشي را ندارد
زاهد منش و با تقوا و ، شجاع و غيور، نواز مردي بود بزرگوار و سخاوتمند و مهمان

   .عالم در دين
هيچ ارزش دنيا  از متاع بي اما، بود كه جنگجو و حاكم يك سرزمين او با وجود آن

هجرت  در سال سي و دوم بعد ازسرانجام اين سردار بزرگ فتوحات ؛ نداشتچيزي 
   3.بلنجر به مقام رفيع شهادت نائل آمد ي هو در منطق

                                           
 ). ۵/۱۴۸(تاريخ طربی  -١
  .۱۵۴، قادة الفتح اإلسالمی فی أرمينية -٢
 . ۱۵۴، قادة الفتح اإلسالمی فی أرمينية -٣
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ايشان را درك  صي بود كه در اواخر عمر حضرت رسوليانصحاب ي جملهاز او 
   .كردند و به رسالت ايشان ايمان آوردند

  ساز سرداران بزرگ فتوحات در عهد عثمان سلمان بن ربيعه باهلي -10
 .ود كه در كوفه به منصب قضا منصوب شدنخستين فردي ب، اين صحابي جليل القدر

اما چون سعد بن ابي و ، پيش از شريح او را قاضي كوفه كرده بود، سعمر بن خّطاب
خود منصب قضا را ، در عهد عثمان براي بار دوم به امارت كوفه منصوب شد، قاص

   .به عهده گرفت
ئن منصب و نيز در مدا جا آن همچنين سلمان در نبرد قادسيه شركت كرد و در

هر كسي صالحيت منصب قضا ، بايد اين را به ياد داشت كه در عهد عمر .قضا داشت
هر كسي را توان آن نبود تا در كوفه كه از يك طرف مملو از بزرگان را نداشت و نيز 

ها و اقوام و قبايل  عرب و صحابه بزرگوار بود و از ديگر سو خيل عظيمي از ملت
در جايگاه قضا نشيند و اين دليلي است بر ميزان ، دسكونت دشتن جا آن مختلف در

علم و معرفت سلمان نسبت به شريعت و عدل و دينداري و خرد شخصيت قوي او 
همچنين سلمان در فتح  .مردم به او اعتماد كامل داشته باشند ي كه سبب شد تا همه

گر تقوا و بيان، دار تقسيم غنايم بود كه خود عهده، مدائن و نيز فتح باب األبواب
سلمان مردي بود صالح و خدا ترس كه هر سال به حج  .باشد درستكاري او مي

كريم بود و سخاوتمند و ، مردي كم نظير كه از اخالق وااليي برخوردار بود، رفت مي
وفادار بود و راستگو و آنچه را براي خود دوست ، شجاع بود و غيور، مهمان نواز

اين مرد بزرگ بعد از يك عمر جهاد در راه ، ديدپسن داشت براي ديگران نيز مي مي
نه ديناري از خود به ، گاه كه به شهادت رسيد آن، خدا و داشتن مناصب قضا و امارت

او در ميان ديگر سرداران هم عصرش از امتياز خاصي در  .يا نهاجا گذاشت و نه خ
بن عقبه امير  اي به وليد نامه، چون عثمان بن عفان .مديريت و رهبري برخوردار بود

نوشت و به او دستور داد تا سپاهياني را به فرماندهي مردي شجاع و با ايمان ، كوفه
سلمان ، هيچ شك و ترديديوليد بدون ، كند اعزام وي جهت تقويت شاميان به جانب

شرايطي به اين سمت سلمان را در ، وليد .را براي اين مأموريت مهم منصوب كرد
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زرگي در كوفه حضور داشتند و در فتوحات و نبردهاي تعيين كرد كه سرداران ب
واالي  ي بدون شك سلمان نمونه .هاي خود را به اثبات رسانيده بودند لياقت، متعدد

هاي مختلف اين خصايل  شد كه در جنگ ورع و تقوا محسوب مي، قدرت، شجاعت
  العاده فوق ماندهياو در فنون جنگ ماهر و از قدرت مديريت و فر .را به اثبات رسانيد

آمد و در سواركاري مهارتي بسيار  جزو تيراندازان قهار به حساب مي، برخوردار بود
   1.داشت

ها اطالعات فراواني داشت و به همين دليل در عهد عمر بن  نسبت به اسب
كه عمر بن خطاب از  تنقل اس .دار پرورش و نگهداري اسبان شد عهده، سخطاب

در  .نمود شماري را گرد آورده و آماده جنگ مي ان بياقصي نقاط قلمرو اسالمي اسب
هدف اين بود كه چون دشمنان به مرزها  .كوفه نيز چهار هزار اسب وجود داشتند

مسلمانان بتوانند با آن اسبان به سوي دشمنان بشتابند و به مقابله با ، ور شوند حمله
   2.آنان بپردازند

   3.آن خيل عظيم اسبان بود سلمان نيز در كوفه مأمور پرورش و نگهداري
يكصد ، من با همين شمشيرم: خودش چنين گفته است، ودر مورد شجاعت ا

كردند و هيچ يك از  را پرستش نمي �ام كه هيچ كدامشان خداوند جنگجو را كشته
   4.آنان را در بند اسارت به قتل نرساندم

از ، زيدرو سلمان در ميدان كارزار هرگز دشمن خود را كه به خداوند كفر مي
بلكه نخست او را از سرنوشت خود بر حذر ، كشت روي نيرنگ و خيانت نمي

كرد و در فرصت مناسب او را به قتل  نبرد ميگاه رو در رو با او  داشت و آن مي
و  �خداوندكردار بود كه در راه رضاي  او الگوي واالي يك مجاهد راست .رساند مي

سرانجام اين  .انديشيد مردن در اين راه نميو از نمود  حق جهاد مي ي اعالي كلمه

                                           
 ). ۵/۳۰۹(و تاريخ طربی ) )۶/۲۱۰ذيب ابن عساکر  -١
 . ۱۶۹، قادة الفتح اإلسالمی فی أرمينية -٢
 ). ۲/۳۲۷(أسر الضابة  -٣
 ). ۲/۶۳۳(اإلستيعاب  -٤
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رادمرد دلير در سال سي و دو يا سي و سه بعد از هجرت و در حين جهاد در راه 
   1.ت نائل آمدددر خون خود غلتيد و به مقام شها، خدا

به يقين ، نظير اين بزرگ مرد تاريخ اسالم ها و اقدامات شجاعانه و بي رشادت
   2.راي هر سرباز و سرداري باشدتواند الگوي جاودان ب مي

اي  قاضي، فقيهي بود محدب، او تمامي خصايل نيك را در خود گرد آورده بود
، مديري دور انديش و خردمند، كردار داري پاك و راست امانت، عادل و دادگر
   3.قهرماني شهيد و سرداري فاتح، باك جنگجويي بي

  سر عهد عثماناز سرداران فتوحات د حبيب بن مسلمه فهري -11
سرداري بود كه از همان آغاز جوانيش در ميادين مختلف كارزار ، حبيب بن مسلمه

نقل است كه عمر  .نمود حاضر شد و اين نخستين ميدان كارزاري بود كه او تجربه مي
ا ببيند كه حبيب تاو را در بوته آزمايش قرار داد ، چون اندام تنومند و محكم او را ديد

او را در انتخاب پول يا اسلحه مخير نمود و حبيب اسلحه را برگزيد ، چگونه مرديست
اين انتخاب سرداران و مردان جنگ بود كه عشق به آن در اعماق روح و جان و 

كه  شد و حال آن» كردوس«فرماندة ، او در جنگ يرموك .حبيب رسوخ پيدا كرده بود
نگام عالئم شجاعت و ظهور زود هتنها بيست و چهار سال سن داشت و اين بيانگر 

عمر بن خّطاب او را فرمانده و سرپرست منطقه جزيره  .رشادت سرداران در او بود
زيرا عمر در ، نمود و اين مسئوليتي نبود كه عمر هر كسي را بدان منصوب نمايد

كرد كه در هر انساني يافت  خصوصيات و امتيازهايي را جستجو مي، كارگزاران خود
واليت و إمارت اين  .ب را والي أرمنستان و آذربايجان كردحبي، پس عمر .شد نمي

مراكز قدرت مسلمانان و نيز ، از مركز خالفتها  آنمناطق به دليل بعد راه و دوري 
او در عهد عثمان نيز همچنان  .نمود هاي مردمان آن ديار بسيار سخت مي شورش

شادت كم نظير در مورد شجاعت و ر .مناصب لشكري و كشوري را در اختيار داشت
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د سپاهي هفتا، كنند كه چون با شش هزار سرباز عزم منطقه موريان نمود او روايت مي
ورد و خطاب به سربازانش چنين حبيب ندا بر آ، هزار نفره را پيش روي خويش ديد

كه خداوند بدانيد ، اگر هم آنان و هم شما در اين كارزار استقامت ورزيد: گفت
اما اگر آنان استقامت ورزند و شما از خود ضعف و ترس ، پشتيبان شما خواهد بود

 .آنان را بر شما پيروز خواهد نمود كه او پشتيبان صابران است �خداوند، نشان دهيد
ماه  !پروردگارا: حمله صادر نمود و چنين دعا نمود حبيب فرمان، چون شب فرا رسيد

افظت بفرما و آنان را جزو از جان سربازانم مح، ما را از باران حفظ كن، را پنهان كن
خداوند نيز دعاي او را مستجاب نمود و او را فاتح ميدان  .شهدا به حساب بياور

   1.ساخت
شبانه او بر اردوگاه دشمن بود كه سبب شد روحيه آنان از بين برود و فرار را بر 

   2.قرار ترجيح دهند
كه خود در  به نحوي، او براي سربازانش نمونه واالي شجاعت و دليري بود

كرد و از ماندن در پشت جبهه و به خطر  پيشاپيش سپاهيان حركت مي، مواقع حمله
نقل است كه چون قصد شبيخون بر سپاهيان  .ورزيد نيانداختن جان خويش امتناع مي

ميعادگاه ما در ميدان : همسرش از قضيه با خبر شد و از حبيب پرسيد، موريان داشت
يا ، فرمانده سپاهيان دشمن، سخ داد كه يا خيمه موريانكارزار كجا باشد؟ او نيز پا

كه حبيب بر سپاهيان موريان يورش برد و توانست  هنگامي .بهشت ميعادگاه آنان باشد
مشاهده نمود كه همسرش قبل از او خود را به خيمه ، خود را به خيمه موريان رساند

   3.رسانيده است
بلكه ، شد جنگاوري محسوب مي تنها خود او نبود كه الگوي واالي شجاعت و

   4.همسر او نيز در شجاعت و ايثار و فداكاري زبانزد همگان بود
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نمود و هرگز فردي  حبيب در تمام مراحل كارزار با سرداران خود مشورت مي
شنيد و هر كدام را كه  هاي سرداران را مي ها و طرح او ديدگاه .خودكامه و مستبد نبود

گويند كه چون يك روز در ميان اردوگاه خود  .كرد اجرا مي ،دانست تر ميتر و مفيدبه
، داد به سخنان من گوش مياگر حبيب : گفت صداي مردي را شنيد كه مي، زد قدم مي

 .آورد پيروزي را به ارمغان ميو فتح ، دادم كه به اميد خداوند راهي را به او نشان مي
نزد سرداران بازگشت  د و چونن مرد رفت و به سخنان او گوش فرا داآحبيب نيز نزد 
مردي به من گفته است كه نخست سربازان سواره به جانب دشمن : به آنان گفت

هاي  چون در نيمه .سپس خود و سربازان پياده از پس آنان حركت كندار و  گسيل
اين ، شويم اده به ميدان نبرد وارد ميمن و سربازان پي، شب دو سپاه به كارزار پردازند

و  .نيروهاي كمكي به سپاه ما محلق شده است، د شد كه دشمن فكر كندباعث خواه
   1.اين روحيه آنان را به شدت تضعيف خواهد نمود

حبيب نيز همين كار را كرد و شبانگاه سربازان سواره را به جانب دشمن روانه 
چون سحرگاه به ميدان كارزار رسيد او و  .كرد و خود پشت سر آنان به راه افتاد

دشمن را شكست انش بر صفوف دشمن يورش بردند و به اين ترتيب توانستند همراه
   2.دهند و به غنايم بسياري دست يابند

انديشيد و همه  هايش نخست مي حبيب مردي بود زيرك كه در مورد جنگ
پرداخت و نظر آنان را  سپس با سردارانش به مشورت مي، گرفت جوانب را در نظر مي

كرد به اطالعات  پرداخت و تالش مي ه بررسي ميدان جنگ مياو ب .شد نيز جويا مي
   .جامعي از دشمن دست پيدا كند

اقدامات  .ورزيد به طرح نقشه جنگ مبادرت مي، گاه با علم و بصيرت الزم آن
البداهه و يش تعيين شده بود و نه اقداماتي بهايي از پ برنامه، حبيب در ميادين جهاد

به پيروزي و نصرت ، مين خاطر نيز در ميادين كارزاربدون طرح و نقشه و نيز به ه
از حبيب ، اين خصوصيت مهم در كنار ديگر خصايل برجسته او .يافت دست مي
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پرداخت و يا بر  مؤمني راستين و شجاع ساخته بود كه چون با دشمن به نبرد مي
  : گفت آورد و چنين مي خدا را به ياد مي، شد اي چيره مي قلعه

قُ و ال ولَال حوبِ الّإِ هلِّااهللا العی الع1يمِظ   
او توانست تمام صفات اين سرداران بزرگ را كه عبارت بودند از استعدادي 

در ، اي عظيم و ايمان و توكل به پروردگار قادر و توانا تجربه، و دانش علم، خداداد
   2.خود فراهم آورد و به سرداري كم نظير تبديل شود

خدماتي را به فتوحات آن دوران نمود كه هرگز فراموش ، بيقين حبيب بن مسلمه
آيد  بزرگترين و پر افتخارترين سرداران عهد عثمان به شمار مي ي جمله ازاو  .شود نمي

 مدر سال چهل و دو، كه پس از عمري جهاد و نبرد در راه خدا و اعتالي پرچم اسالم
ك گفت و به ديار باقي بعد از هجرت و در پنجاه و چهار سالگي نداي حق را لبي

   .شتافت
اگر جه عمر او كوتاه بود اما براستي كه افتخاراتي عظيم را فراهم آورد كه با 

خداوند اين  .جاودان مانده است، هاي متمادي در تارك تاريخ اسالم گذشت قرن
سردار فاتح را به مقام رضوان ، سياستمدار با تجربه، مدير خردمند، صحابي جليل القدر

   3.نائل آورد و از او خشنود باشدخويش 
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  چهارمگفتار 

  بزرگترين افتخارات عثمان بن عفان است، تدوين يك مصحف واحد

  مراحل كتابت قرآن كريم: نخست

  صدر عهد نبي خدا: مرحله اول -1
امر به كتابت و نگارش آياتي  صخود رسول خدا، بدون شك و براساس داليل محكم

 يا كاتباني بود كه اين امر را تبهمچنين ايشان را كا .دادند شد مي كه بر ايشان نازل مي
مشهور بود كه به دليل  صبه عنوان مثال زيد بن ثابت به كاتب پيامبر .دادند مي انجام

امام بخاري نيز در صحيح خود و در كتاب  .كتابت آيات قرآن بدين لقب شهرت يافت
به اين امر اختصاص داده و در آن » صب النبيتاك«بابي را تحت عنوان ، ئل القرآنفضا

  : ذكر نموده استدو حديث 
 صتو آيات وحي را براي رسول خدا: به زيد گفت سابوبكر صديق: الف
   1.كردي كتابت مي

اليستوي القاعدون من «چون آيه : از براء بن عازب نقل است كه گفت: ب
  : فرمود صرسول خدا، نازل شد»  ...المؤمنين
   .»ةو الدوا و الکتفأ و الکتف ةواو الد وحِء باللَّیجِلي يداً ولی ز دعأُ«
بياورد و نزد ) يا كتف و دوات(به زيد بگوييد كه با خود لوح و دوات و كتف (
  ). من آيد

ورزيدند  در مكه و قبل از هجرت نيز به كتاب قرآن مبادرت مي صرسول خدا
اما بعدها مرّتد شد و چون مكه ، ختپردا كار ميينكه عبداهللا بن سعد بن ابي سرح بد

معروف است كه خلفاي راشدين نيز  .به دست مسلمانان فتح شد بار ديگر اسالم آورد
جمله از  .دادند مي انجام در مكهشايد نيز آنان امر كتابت قرآن را ، كاتب قرآن بودند

ردن عمر دهد قرآن در مكه نيز مكتوب بوده است داستان اسالم آو رواياتي كه نشان مي
در دست او ديد كه  را اي صحيفه، باشد كه چون بر خواهرش وارد شد بن خّطاب مي
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دارد كه  خداوند نيز در خود قرآن اعالم مي، سوره مباركه طه بر آن كتابت شده بود
  : ها ست از صحيفها اي مجموعه، قرآن

m�q��r��s��t��u��v��w��l ٢: البينة   
) بر آنان(را ) الهي(دا است كه كتابهاي پاك پيغمبري از سوي خ، )و آن حجت((

  ). رساند و قوانين و احكام آسماني را بديشان مي(خواند  مي

آيات مكتوب ، تمام آيات قرآن صبنابراين هنگام رحلت حضرت رسول خدا
بر روي ، در آن ايام، آيات قرآن .بود اما بصورت پراكنده در اختيار صحابه قرار داشت

و صحابه نيز آن آيات ، شد هاي صاف و نازك كتابت مي سنگ، درخت نخل هاي شاخه
يك مرتبه قرآن را بر ايشان ، هر سال، جبرئيل امين، عالوه بر اين .نمودند را از بر مي
   1.دو بار اين كار صورت پذيرفت، ضرتداشت و در سال آخر حيات ح  عرضه مي

تعدادي از  احتمال نزول آيات ناسخ صرسد كه چون حضرت رسول به نظر مي
 .نمودند قرآن در يك مصحف واحد پرهيز مي تاز كتاب؛ دادند ها را مي احكام و تالوت

اين امر خطير را به خلفاي راشدين  انجام خداوند متعال صاما با وفات آن حضرت
او مبني بر تضمين حفظ و صيانت قرآن از جانب خود او تحقق  ي تا وعده، الهام نمود

   2.يابد

  سكتابت قرآن در عهد ابوبكر صديق: مرحله دوم -2
-  صورت كذّابمسيلمه با كه، ري از حافظان قرآن در نبرد يمامهپس از شهادت بسيا

عمر به او پيشنهاد ، در اين رابطه با او مشورت نمود عمر را فراخواند و، ابوبكر، گرفت
كه آيات بر هاي نخل  و شاخهها  نااستخو، ها كرد كه تمام آيات قرآن از ميان پوست

   3آوري شود و در يك جا نگهداري گردد اند و نيز حافظان آن جمع كتابت شدهها  آن
 .زيد بن ثابت محول نمود، ابوبكر نيز اين كار خطير را به صحابي جليل القدر

، ابوبكر مرا فراخواند، بعد از شهادت بسياري از مسلمانان در يمامه: كند كه زيد نقل مي

                                           
 ). ۴۹۹۸حديث(کتاب فضائل القرآن ، صحيح خباری -١
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عمر نزد من آمده و به : فتابوبكر به من گ، او يافتمعمر را در كنار ، چون نزد او رفتم
ته است كه نبرد يمامه باعث مرگ حافظان بسياري شده است و بيم آن دارم كه گفمن

در اين صورت بيشتر آيات قرآن از ، نيز تمام حافظان را از ما بگيرد ها ديگر جنگ
آوري قرآن  به امر جمعشما ام كه  به همين دليل من تصميم گرفته؛ دست خواهد رفت

 خواهي كاري را مييا از من آ: ب به عمر گفتمطامن خ، در يك جا مبادرت نمايي
به خداوند سوگند كه اين : عمر گفت، نداد انجام آن را صبدهم كه رسول خدا انجام

كرد تا  بارها عمر با من در اين رابطه صحبت مي .به حال مسلمانان بهتر است، كار
: گاه ابوبكر گفت آن .مسلمانان است ام قبول كردم كه اين كار به صالح اسالم وسرانج

 صتو براي رسول خدا تو مرد جوان و خردمندي هستي و به تو شك نداريم! زيد
زيد در  .آوري كن و تمام آيات قرآن را جمعپس برو ، كردي آيات وحي را كتابت مي

كردند  خداوند سوگند اگر مرا مجبور ميبه : گويد اين مأموريت چنين ميمورد اهميت 
تر و  آوري قرآن بر من سخت باز اين كار از مأموريت جمع، جا كنم كه كوهي را جابه

، ها تخته سنگ، هاي نخل آوري آيات قرآن از ميان شاخه سپس به جمع؛ تر نبود سنگين
حافظان كتابت شده بودند و نيز ها  آنو كتف حيواناتي كه آيات قرآن بر ، ها پوست

تم آخرين آيه به نحوي كه توانس، بسيار نمودممن در اين كار اهتمام  .قرآن اقدام نمودم
خزيمه انصاري بيابم كه اين آيه تنها نزد او بود و هيچ يك از سوره توبه را نزد ابن
آوري نمود تا زمان وفات ابوبكر نزد  هايي كه زيد جمع صحيفه .صحابه آن را نداشتند

را نزد خود نگاهداشت و پس از فوت ها  آنعمر ، ايشان رحلت فرمودن او ماند و چو
   1.ها بود دار نگهداري و حفظ آن صحيفه عهده، حفصه دختر عمر، ايشان

تـوان   مـي  آوري آيـات قـرآن در آن برهـه از زمـان     ي را كه در رابطه با جمعمسايل
 استخراج نمود

، يان رفتن آيات قرآنترس از م، ي از حافظان قرآنزيادپس از مرگ تعداد  -
بيانگر يك ، اين خود .آوري قرآن مبادرت نمايند مسلمانان را بر آن داشت تا به جمع

در راه ، دينحافظان قرآن و علماي ، در آن ايام كه اينباشد و آن  مهم ميواقعيت 
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گرفتند و  هايشان را به خدمت مي سالحافكار و راه و روش و، دين اسالم اعتالي
در راه خدا گام بر  دبه دستورات دين و جهامردمان در ميادين عمل  پيشاپيش ديگر

داشتند به حقيقت آنان بهترين مردمان بودند كه بر روي زمين زيستند و بر ماست  مي
   .را دنبال نماييمها  آنكه راه و روش 

قرآن براساس مصلحتي مرسله كه در كتاب و سنت به طور آوري  جمع - *
ست كه عمر به اصورت گرفت و بهترين دليل آن جوابي، استصريح به آن نپرداخته 

 صدهم كه رسول خدا انجام خواهي كاري را ابوبكر داد كه چون از عمر پرسيد آيا مي
عمر چنين ، رواياتي ديگردر  .خوب و مفيد است، اين امر: عمر پاسخ داد، نداد انجام

جوابي بود كه ابوبكر اين كار خوب و به مصلحت مسلمانان است و اين : جواب داد
چه عمر لفظ مصلحت را به كار برده ، به هر حال .نيز به سؤال مشابه زيد بن ثابت داد

همان مفهوم مصلحت ، د استيخوب و مفكه به معناي » خير«خود لفظ ، باشد يا خير
اجماعي بر اين قضيه ، همان مصلحت مرسلهسپس براساس ؛ رساند مسلمين را مي

راحتاً و يا به صورت ضمني موافقت خود را با اين اقدام اعالم حاصل آمد و صحابه ص
تواند اساس  كند كه مصالح مرسله مي اين ماجرا خود بر اين اصل داللت مي .نمودند
  .بزرگان امت باشد و از اين طريق به صدور احكامي دست يافتاجماع 
، م و دوستانهبينيم كه صحابه در محيطي كامالً آرا با دقت در اين ماجرا مي - *

و در همين راستا چون ايده و نظر ، تا مصالح امت اسالم تأمين شودكردند  تالش مي
الزم آن را بدون هيچ نوع عناد و هاي  ها و بررسي پس از بحث، شد درستي مطرح مي

پرداختند و به اين ترتيب بود كه آن مردان  پذيرفتند و به دفاع از آن مي حسادتي مي
مختلف به اجماع نظر رسيده و در زمينه صدور احكام  مسايلمورد  بزرگ توانستند در

 1.شريعت به اجتهادي مهم دست يابند

  خصوصيات و امتيازاتي كه باعث شد زيد بن ثابت مأمور اين كار خطير شود
او را ، ديد هايي كه در زيد بن ثابت مي ابوبكر صديق به دليل خصوصيات و ويژگي

  : ها عبارتند از اين ويژگي .نمودآوري آيات قرآن  مأمور جمع
                                           

 . ۱۲۷، عبد السالم السليمانی، االجتهاد فی الفقه اإلسالمی -١
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شد براي فعاليت هر چه بيشتر و بهتر  عاملي مي، جوان بودن زيد كه خود: الف
   .او

و اين يك واقعيت ، هاي او نسبت به اين كار بيشتر بود صالحيت و توانايي: ب
راه خير و سعادت بر او نيز ، دهدبه هر كس عقل و خرد بيشتري  �است كه خداوند

   .خواهد شد هموارتر
زيد كامالً مورد اطمينان و اعتماد صحابه بود و آنان نسبت به او هيچ شك و : ج

كار او مورد قبول آنان قرار دليل ماحصل دادند و به همين  اي به خود راه نمي شبهه
   .گرفت مي

در اين زمينه تجربه كافي داشت و ، زيد كاتب وحي بود و به همين دليل: د
   1.كار خطير ناآشنا و غريب نبود اين انجام نسبت به

به امر  صهمچنين زيد جزو چهار نفري بود كه در دوران نبي اكرم:  ه
روايت است كه از أنس بن مالك سؤال كردم كه   قتاده از .آوري قرآن پرداختند جمع

او جواب داد كه  ؟آوري قرآن پرداختند چه كساني به جمع صدر دوران رسول خدا
زيد بن ثابت و ، معاذ بن جبل، ابي بن كعب: آنان؛ انصاريان بودندآنان چهار نفر از 

كرد  قرآن اين بود كه تنها مكتوباتي را قبول ميآوري  روش زيد در جمع .بودند 2ابوزيد
نوشته شده بودند او به محفوظات صرف و بدون  صكه در حضور خود رسول خدا

يا توهم اثر اشتباه  حفوظات بررد كه بيم آن داشت آن مك اتكا به مكتوبات اكتفا نمي
كرد كه حداقل دو نفر  را قبول مي يهمچنين تنها مكتوبايت؛ دچار تغيير شده باشند

براساس  .اند كتابت شده صدادند كه آن آيات در حضور خود رسول اهللا شهادت مي
   3.آوري آيات قرآن پرداخت زيد با دقت هر چه بيشتر به جمع، همين روش

  
  

                                           
 . ۷۳، محد العجمی، الصحابة التفوق و النجابة علی ج -١
 ). ۲/۴۳۱(سير أعالم النبالء  -٢
 . ۷۴، الصحابه التفوق و النجابه علی ج -٣
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  سو عهد ابوبكر صديق صوب عهد نبي خداتفاوت قرآن مكت
با قرآن مكتوب عهد ابوبكر صديق در اين  صتفاوت قرآن مكتوب دوران رسول خدا

هاي  شاخه، ها چوب، ها در ميان صحيفه صاست كه قرآن مكتوب دوران نبي خدا
، اي كه به هم متصل شده باشند ها كتابت شده بود اما به صورت مجموعه نخل و لوح

تدوين شده بود و  هايي خالف قرآن مكتوب عهد ابوبكر صديق كه در صحيفهبر  .نبود
ها براساس ترتيبي  آيات اين سوره، شد يك يا چند سوره مي هدارندهر صحيفه در بر

در واقع وظيفه زيد بن ثابت  .آن را بيان داشته بودند صبود كه خود حضرت رسول
هايي گرد آورد و هر  يفهرا در صح صآن بود كه آيات مكتوب دوران رسول خدا
   1.كتابت كند، به صحابه گفته بودند صسوره را براساس ترتيب آياتي كه رسول خدا

  سقرآن در عهد عثمان بن عفان تكتاب: مرحله سوم -3

  براي تدوين يك مصحف واحد سانگيزه عثمان
از غزوات أرمنستان و  سكند كه چون حذيفه بن يمان أنس بن مالك روايت مي

شام نزد عثمان رفت و او را از اختالفي كه ميان مردمان ، ان به مدينه باز گشتآذربايج
يا امير : مده بود با خبر نمود و به او گفتپديد آخصوص قرائت قرآن راق در عو 

گير اين امت شده است و چون يهوديان و مسيحيان در كتاب  ي گريبانيبال !المؤمنين
افرادي را نزد حفصه ، با شنيدن اين مطالبعثمان نيز  .اند خود دچار اختالف شده

او به امانت بگيرند تا از آن  هاي ابوبكر صديق را از دختر عمر فرستاد كه صحيفه
ها را نزد عثمان  حفصه نيز صحيفه، نوشت برداشته و سپس آن را به او بازگردانندرو

رحمن بن سعيد بن عاص و عبدال، عبداهللا بن زبير، عثمان به زيد بن ثابت، فرستاد
 .هايي رونوشت كنند هاي ابوبكر نسخه دستور داد تا از صحيفه سحارث بن هشام

سعيد و عبدالرحمن كه از قريشيان بودند دستور داد در صورت ، همچنين به ابن زبير
زيرا قرآن با گويش ، قرائت قريشيان را برگزينند، اختالف قرائت آنان با زيد بن ثابت

عثمان ، ها تمام شد چون رونوشت نسخه .نيز چنين نمودند آنان .ايشان نازل شده است

                                           
 ). ۲/۲۴۱(املدينة و النبوية فجر االسالم و العصر الراشدی  -١
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نوشت را به أقصي رو چند ها آن نسخه از را نزد حفصه باز گردانيد و سپس  صحيفه
ها را آتش  ها و صحيفه نقاط سرزمين اسالمي فرستاد و دستور داد تا ديگر نسخه

   1.بزنند
  :توان گرفت را ميهايي كه از اين ماج درس

هاي ابوبكر صديق موجود   صحيفهكه  كه باعث شد عثمان با وجوديعاملي : الف
دست به تدوين يك مصحف واحد بزند اختالفاتي بود كه مسلمانان در امر ، بودند

ن قضيه دچار نمود كه در آينده بر سر اي قرائت قرآن بدان گرفتار آمده و چنان مي
عت و دين بر آن است كه شريقرآن نيز كتابي  .د شدبس خطرناك خواه ي هفتن

 فرهنگي و اخالقي مسلمانان بر آن نهادينه، سياسي، ي اجتماعيها ناو بني استوارند
اي در برابر ديگري ادعا كند كه قرائت او  رفت كه فردا دسته احتمال آن مي، شده است

هراس نمود  وطر حذيفه بن يمان را دچار بيم اهمين خببهتر از قرائت ديگران است و 
زد خليفه و پيشواي مسلمانان مطرح نمود تا پيش از بروز چنان فتنه و و قضيه را ن

انديشد و از تحريف قرآن ممانعت به عمل آورد و به اي  چاره، مصيبت بزرگي
   .ديسرنوشت يهود و نصاري گرفتار نيا

كند كه پيش از تدوين يك مصحف واحد در عهد  اين حديث اثبات مي: ب
 .ها به هم متصل شده بودند و اين صحيفهيي كتابت ها قرآن كريم در صحيفه، عثمان

و همان آياتي ها خود قرآن هستند  نظر داشت كه اين صحيفهامت نيز بر اين اجماع 
بر ايشان  صرا در آخرين سال حيات مبارك حضرت رسولها  آنهستند كه جبرئيل 

بن و عمر وفات كرد و بعد از ا ا اوها نزد ابوبكر ماندند ت اين صيحفه .عرضه نمود
كه عمر دانست كه بزودي خواهد مرد  هنگامي .دار صيانت از آن شد خطاب عهده

چون هنوز جانشين برايش تعيين نشده و او شورايي از برگزيدگان صحابه را مأمور 
دختر ، ها را به امانت نزد حفصه به همين دليل آن صحيفه، چنين امر مهمي كرده بود

   .فرستادخود 

                                           
 ). ۴۹۸۷حديث(کتاب فضائل القرآن ، صحيح خباری -١
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ها اتكا نمود و براساس آن  ين مصحف واحد بر اين صحيفهعثمان نيز در تدو
در رواياتي  .به آن چهار نفر دستور داد تا مصحف واحد را كتابت كنند، ها صحيفه

كه عثمان اين مأموريت را به دوازده نفر از قريش و انصار محول ديگر نيز آمده است 
   1.نمود و ابي بن كعب نيز جزو آنان بود

در اين داستان خواهيم دانست كه فتوحات در عهد عثمان به  همچنين با دقت: ج
تمام تصميمات مربوط به فتوحات  .گرفت اذن او و كامالً تحت نظر ايشان صورت مي

، سلطه خالفتهاي تحت  واليات و سرزمين ي شد و همه و نبردها از مدينه صادر مي
نيز بر ما  .آورد يعثمان بن عفان سر تسليم فرود مدر برابر تصميمات و دستورات 

شود كه تمام صحابه و تابعيني كه در اقصي نقاط بالد اسالمي پراكنده  روشن مي
حضور حديفه بن يمان در مدينه و  .را قبول داشتند صخالفت عثمان بن عفان، بودند

بيانگر ، كرد خود به عثمان در خصوص معضل بزرگي كه امت را تهديد ميمراجعه او 
در واقع در آن  .كردند به خليفه مراجعه مي، بسار مهم مسايلدر  آن است كه مسلمانان

   2.دوران همچنان دارالسّنه و محل تجمع برگزيدگان و فرزانگان صحابه بود

  در خصوص تدوين مصحف واحد ششششمشورت با جمهور صحابه: دوم

كه در ميانشان بزرگان امت و فرزانگان صحابه و نيز ، مهاجرين و انصار را، عثمان
اين مشكل و فرا خواند و در مورد ، صيتي چون علي بن أبي طالب حضور داشتندشخ

با آن برگزيدگان امت و ن روز اسالم را فرا گرفته بود آمعضل بزرگي كه دنياي
، پيشوايان ره يافته سخن بگويد و در خصوص حل اين فتنه با ايشان به گفتگو پردازد

ند اما چون از ايده عثمان مبني بر تدوين يك هاي خود را بيان داشت يك ديدگاهآنان هر 
صراحتاً آن را مورد ستايش ، ها آگاه شدند مصحف واحد و از ميان بردن ديگر صحيفه

اي در اين رابطه نزد  يرفتند تا هيچ شك و شبههآن را پذخود قرار دادند و به اجماع 
جهان اسالم از آنان در أقصي نقاط  ي به نحوي كه همه، ديگر مسلمانان باقي نماند

                                           
 . ۱۷۱، صادق عرجون، عثمان بن عفان -١
 ). ۲/۲۴۴(املدينة النبوية فجر اإلسالم و العصر الراشدی  -٢
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مطلع شدند تا امروز نيز هيچ كس با اين اقدامات عثمان به مخالفت اتفاق نظر صحابه 
   1.بر نخاسته و بر آن ايراد نگرفته است

زيرا پيش از او ابوبكر ، هرگز دچار بدعت نشد، عثمان در تدوين مصحف واحد
مبادرت ورزيده  ها اي از صحيفه آوري قرآن و گردآوري آن در مجموعه صديق به جمع

خود بلكه با  شخصي ي هعثمان اين كار را نه با تصميم و اراد كه ايندر ضمن  .بود
اي كه چون از ايده و نظر عثمان  صحابه؛ داد انجام  همشورت و موافقت جمهور صحاب

   2.مصحفي واحد آگاه شدند آن را مورد تمجيد خويش قرار دادنددر رابطه با تدوين 
كه خود ناظر آتش زدن  صصحابه رسول خدا  ملهجمصعب بن سعد از 

اي نادان از اين اقدام او  دسته، ديد ها بعد مي سال، قرآن به فرمان عثمان بودهاي  صحيفه
   3.باشندمي در شگفتند و در مورد صحت آن دچار ترديد

مان ايراد كه به خاطر اين كار بر عث علي بن أبي طالب نيز در جواب آنان
در مورد عثمان دچار غلو و اغراق نشويد و نسبت  !اي مردم: گفت ن ميگرفتند چني مي

به خداوند ؛ به او از سخنان ناروا و نادرست بپرهيزيد و جز به نيكي از او ياد مكنيد
به ؛ بود هاي قرآن در حضور ما و با اطالع ما سوگند كه اقدام او در خصوص صحيفه

   4.دادم مي انجام كار او راخداوند سوگند كه اگر من جاي او بودم همان 
، ها در مورد تدوين يك مصحف واحد و سوزاندن ديگر صحيفه كه اينبه دليل 

نفرت ، هر فردي كه عاري از هر نوع حسادت، اند مردمان دنيا اجماع نظر داشتهبهترين 
داند كه بايد نسبت به اين اقدام عثمان  نفساني و دنيوي است ميو اميال و منافع 

   5.ل داشترضايت كام
 كه اينبعد از : خود در اين رابطه چنين نوشته استامام قرطبي در تفسير بزرگ 

با ، مهاجرين و انصار و برگزيدگان و نخبگان امت را گرد هم جمع نمود سعثمان

                                           
 . ۱۷۵، صادق عرجون، ن بن عفانعثما -١
 ). ۱/۷۸(فتنة مقتل عثمان بن عفان  -٢
 ). ۱/۹۴(امام خباری ، التاريخ الصغير -٣
 ). ۹/۱۸(فتح الباری  -٤
 ). ۱/۷۸(فتنة مقتل عثمان بن عفان -٥
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آنان در خصوص جمع و تدوين يك مصحف واحد براساس قرائتي كه از خود 
آنان نيز اين  .مشورت نمود، بودتأييد شده و به دست آنان رسيده  صحضرت رسول

ايده و نظر درست را مورد تمجيد و ستايش قرار دادند و آن را اقدامي صائب و 
آميز كه از  درست و موفقيت، بود به حقفكري ، به واقع نيز اين ايده .درست دانستند

   1.نتايج عظيمي برخوردار گشت

آوري و  ينـه جمـع  در زم سو اقـدام عثمـان   ستفاوت ميان اقدام ابوبكر: سوم
  كتابت قرآن كريم

تفاوت ميان اقدام ابوبكر و اقدام عثمان در مورد : در اين زمينه چنين گفته است
آوري و كتابت قرآن كريم آن است كه ابوبكر از اين بيم داشت كه بر اثر مرگ  جمع

هايي از قرآن از  آيات و سوره، و نيز به خاطر پراكنده بودن آيات آن، حافظان قرآن
هايي گرد  به همين دليل دستور دارد تا صحيفه، ميان بروند و به دست مسلمانان نرسد

نقل  صهاي قرآن را براساس ترتيب آياتي كه از رسول خدا  سورهها  آنآورند و در 
، ها و گويشها  نااما عثمان بيم آن داشت كه به خاطر كثرت زب .كتابت شوند، اند شده

مسلمانان ، ها آيد و به خاطر همين اختالف قرائتدر قرائت آن اختالفاتي پديد 
به همين دليل او دستور  .يكديگر را تخطئه نمايند و فتنه عظيم در ميان آنان پديد آيد

هاي ابوبكر رو نوشت شود و در يك مصحف واحد و  هايي از صحيفه داد تا نسخه
يش را به اين گويش قر، او در اين اقدام .هاي آن تدوين گردد  براساس ترتيب سوره

در  .داد ها ترجيح مي دليل كه قرآن به زبان آنان نازل شده است بر ديگر گويش
، به خاطر بر طرف كردن مشكالت تالوت و فهم قرآن، هاي نخستين ظهور اسالم سال

گرفت و بر آن  هاي مختلف چندان مقاومتي صورت نمي در مقابل قرائت آن به گويش
ر عهد عثمان اين نياز بر طرف شده و براي دفع خطري اما د .كردند ايراد وارد نمي

خصوص ابوبكر باقالني در اين  .بزرگ به قرائت قرآن براساس يك گويش اكتفا نمود
هاي خود اين گونه نبود كه  آوري صحيفه كار ابوبكر صديق در جمع: گويد چنين مي

اي متعدد قراءتي ه ميان دو لوح يكي را برگزيند بلكه او قصد داشت تا از ميان قرائت
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رسيده بودند و سپس بقيه  صرا برگزيند كه با اسناد محكم به تاييد حضرت رسول
تاخير و تاويلي را كه در مكتوبات ، او هر نوع تقديم .ها و قراءات را باطل سازد نسخه

آوري كرد كه در آن نسبت  با آيات قرآن ثبت شده بود حذف نمود و مصحفي را جمع
و آيات و نيز خود كلمات قرآن تغييري صورت نگرفته بود و تنها ها  به ترتيب سوره

   .رسيده بود صقرآني را كتابت نمود كه به تاييد رسول خدا
منسوخ شده بود و با ديگر آيات قرآن ها  آناو همچنين آياتي را كه تالوت 

در واقع علت اين همه احتياط و وسواسي كه ابوبكر  .كتابت شده بودند حذف نمود
هاي خود به كار بست اين بود تا از هر نوع شك و شبهه و نيز  آوري صحيفه معدر ج

نزد : گويد محاسبي نيز چنين ميحارث  .فهم قرآن ممانعت به عمل آوردفساد در 
 .گونه نيست كه اين مردمان چنين مشهور است كه عثمان جامع قرآن است و حال آن

كه بر اثر اختالف مردمان شام و عراق اي  در واقع عثمان براي پيشگيري از بروز فتنه
تصميم ، و انصارپس از اجماع نظر مهاجرين ، در حال ظهور بود در قرأئت قرآن

هاي قرائت را  گرفت مصحفي واحد براساس گويش قريش تدوين نمايد و بقيه گويش
ي ا هناگ هاي هفت هاي قرآن براساس گويش نسخه، قبل از اين اقدام .منسوخ سازد

اما بايد دانست اين ابوبكر صديق بود كه  .نازل شده بودها  آنشد كه قرآن با  كتابت مي
ر مورد اين اقدام عثمان گفته لي دع .آوري نمود قرآن را يك جا جمع هاي صحيفه

 هاي قرآن همان كار او را در مورد صحيفهاگر من به جاي عثمان خليفه بودم : است
   1.دادم مي انجام

يك مصحف واحد چرا عثمان به تدوين : اگر سؤال كنند :گويد كه قرطبي نيز مي
عثمان : داده بود؟ بايد گفت انجام اري رااو چنين ككه ابوبكر پيش از  پرداخت حال آن

قصد آن را نداشت كه مصحفي را تدوين نمايد تا مردم به ديگر ، بااين كار خود
ت كه او دليل اين قول آن اس .هاي مغاير با اين مصحف رجوع نكنند صحيفه

ي ابوبكر را به او امانت  فرستاد و از او خواست كه صحيفهفرستادگاني نزد حفصه 
 در واقع عثمان اين كار را تنها به اين دليل .هايي از آن رو نوشت كنند دهد تا نسخه

                                           
 . ۱۷۸، صادق عرجون، عثمان به عفان -١



    سعفانبن  انمثع
  

 

366

اند و اين امر سبب شده  ديد مردم در قرائت قرآن دچار اختالف شده داد كه مي انجام
   1.اي بزرگ پديد آيد ن و شاميان فتنهاست كه ميان عراقيا

قـرآن  قرائت گانه  ها و حروف هفت تمام گويش سعثمانآيا مصحف : چهارم
  شد؟  را شامل مي

ي ابوبكر صديق كه اساس  خود صحيفه: خ صادق عرجون بر اين باور است كهشي
ها و حروف هفتگانه قرائت قرآن را كه براساس  مصحف عثمان بود تمامي لهجه

گرفت و تنها  ها نازل شده است در بر نمي قرآن به تمامي آن لهجه، ي صحيحاحاديث
شد كه جبريل امين در آخرين مرتبه عرضه قرآن بر حضرت  قرائتي را شامل مي

هاي حيات  گويش بر حضرت تالوت نمود و در آخرين ماهن آقرآن را به  صرسول
ر واقع حروف د .نيز تنها آن گويش قرائت رسميت يافته بود صحضرت رسول

شود به اين دليل بود كه مردم در قرائت  نازل ميها  ناي كه قرآن در ابتدا بدا نهاگ هفت
اما بعد از فراگير شدن قرآن در ميان مردمان و ، و فهم آيات دچار مشكل و ابهام نشود

، به هم نزديك شد يشانها نااقوام و قبايل با هم در آميختند و زب كه اينپس از 
   .حكم نيز از ميان رفت ضرورت اين
اين تعدد قراءات قرآن به اين دليل : گويد حاوي در همين رابطه چنين ميامام ط

نند كه به گويش و توانستند قرآني را درك ك نمي، جزيره بود كه مردمان آن روزگار شبه
سواد كه تنها افرادي اندك شمار از ميان آنان  آنان مردماني بودند بي، زبان آنان نبود

توانستند گويش و زباني غير از  و به همين دليل نميتوانستند بنويسند و بخوانند  يم
تنها پس از ، خواستند زباني ديگر را بفهمند زبان خود را درك كنند و اگر هم مي

همين عامل سبب شد كه ، شدند تحمل مشّقات و مشكالت قادر به چنين كاري مي
چون افراد با سواد  .معني كامالً يكسان بودهاي مختلفي نازل شود اما  قرآن با گويش

گويش و ، جزيره ايشان رو به فزوني گرفت و نيز به دليل تسلط قرآن و اسالم بر شبه
به گويش رسول خدا نزديك شد و توان آن را يافتند كه لغات آن گويش را زبان آنان 

نبود كه به گاه ديگر ضرورت آن حكم از ميان رفت و برايشان جائز  آن، حفظ نمايند
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نيز در اين  رابن عبدالب .قرآن قرائت كنند، گويش و زباني مغاير زبان و گويش قريش
شود كه قرائت قرآن براساس آن  به اين ترتيب روشن مي: رابطه چنين گفته است

، گانه بنا به ضرورتي بوده است و چون آن ضرورت از ميان رفت هاي هفت گويش
وخ شد و قرآن براساس تنها يك گويش تالوت قرائت به آن هفت گويش نيز منس

   1.شد مي
ها و حروف  قرائت براساس گويش: طبري هم در اين خصوص گفته است كه

گانه بر امت واجب نبود و تنها بنا به ضرورتي وجود داشت و چون صحابه به  هفت
ها  اين نتيجه رسيدند كه اگر بر يك قرائت اجماع نظر نداشته باشند و ديگر قرائت

مسلمانان دچار اختالفاتي عظيم و بنيادين ، همچنان در ميان امت رواج داشته باشد
ها  اين گويش قرائت قرآن كه بر ديگر گويش: هك بنابراين بايد دانست .خواهند شد

گويشي است كه مردم بدان قرآن را ، غلبه نمود و مصحف عثمان بدان كتابت شد
اين قرائت ، نقل شده است صخدا متواتر از رسولكنند و به صورت  تالوت مي
به ثبت ها  آنهايي است كه از قرّاء  و ديگر قرائت گانه هفتقراءات  ي شامل همه

حوش تالوت قرآن و اما بايد اين نكته را دانست كه اين قراءاتي كه حول ، اند رسيده
ت تفاو، نازل شدها  آن ي ي كه قرآن براساس همها نهاگ وجود دارند با آن قراءات هفت

   2.دارند
دارد كه بسياري از علما چون داودي و ابن ابي صفره بر اين نكته  قرطبي بيان مي

ي كه در ميان علما مشهور هستند و به قرّاء ا نهاگ اين قراءات هفت كه اند تاكيد كرده
متوسل ها  آني كه صحابه در قرائت قرآن به ا نهابا آن قراءات هفتگ، منسوبندها  آن
اين قراءات هفتگانه مشهور جزو همان گويش قريش است كه  .داردتفاوت  شدند مي

   3.و تدوين شدمصحف عثمان بر اساس آن كتابت 
نازل ها  ناها در مورد معناي حروفي كه قرآن بد ترين آراء و ديدگاه قابل فهم

 .اند هاي عرب بوده ترين و مشهورترين گويش اين است كه آن حروف فصيح، شود مي
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ابن عطيه و بسياري ديگر از بزرگان و نيز اقوال و آرائي ، سم بن سالمعلمائي چون قا
   1.اند را ذكر كرده است همين نظر را در مورد حروف داشتهها  آناإلتقان  كه سيوطي در

  تدوين و به ديگر نقاط فرستاد سهايي كه عثمان مصحف دتعدا: پنجم

بالد اسالمي فرستاد و به را به نقاط مختلف ها  آنعثمان ، ها پس از كتابت مصحف
رخان در تعداد ؤم .ها را بسوزانند ها دستور داد تا ديگر مصحف مردمان آن سرزمين

القول بر متفق ها  آن ي اما همه، هايي كه عثمان كتابت نمود اختالف نظر دارند مصحف
هر چند هستند افرادي كه ، اين نظرند كه او حداقل چهار مصحف را كتابت نمود

كه معتقدند عثمان چهار  آنان .اند را تا هشت مصحف نيز تخمين زدهها  آنتعداد 
  ي نسخه، اند كه او يك نسخه را در مدينه نگاه داشت ديد بيان نمودهمصحف تدارك 

اي را به كوفه و آخرين نسخه را نزد بصريان فرستاد و  نسخه، ديگري را به شام فرستاد
گويند كه او نسخه پنجم را به مّكه  مي، آوردم پنج مصحف فراهكه معتقدند عثمان  آنان

معتقدند عثمان شش مصحف كتابت نمود  كه در مورد نسخه ششم نيز آنان .فرستاد
   .اند دچار اختالف شده

اي از آنان بر اين نظرند كه او آن نسخه را نزد خود نگاه داشت اما قول  دسته
اي نيز اعتقاد دارند كه عثمان  دسته .را به بحرين فرستاد ديگر بر آن است كه او آن

هفت مصحف كتابت نمود و مصحف هفتم را به يمن فرستاد و آخرين گروه نيز به 
اين ديدگاه معتقدند كه عثمان هشت مصحف تدارك ديد و مصحف هشتم را نزد 
خود نگاه داشت و اين همان مصحفي است كه در هنگام شهادتشان به قرائتش 

   2.مشغول بودند
افرادي را اعزام نمود تا مردم را با قرائت آن ، ها ان همراه مصحفهمچنين عثم

مغيره بن ، نقل است كه او عبداهللا بن سائب را با مصحف مكه .مصحف آشنا سازند
سلمي را با مصحف كوفه و عامر بن قيس ابو عبدالرحمن ، شهاب را با مصحف شام
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بن ثابت دستور داد تا ها اعزام نمود و به زيد  را با مصحف بصره به آن سرزمين
  1.مصحف مدينه را بر مردم تالوت نمايد و آنان را با آن آشنا سازد

  سدر قبال مصحف عثمان سموضع عبداهللا بن مسعود: ششم

 ي و مستدلّي دالّ بر مخالفت عبداهللا بن مسعود با عثمان در زمينههيچ روايت محكم 
را مطرح  اي ي كه چنين مسألهتدوين مصحفي واحد به ما نرسيده است و تمامي روايات

هر چند ناگفته نماند كه همين روايات ضعيف بيان  .باشند اند ضعيف و متزلزل مي كرده
ند كه ابن مسعود نيز سرانجام با همان اجماع نظر صحابه در خصوص تدوين ردا مي

آنان نيز تابع اجماع اعالم كرده است كه بايد في واحد موافقت نموده و به مردم حصم
2.ت باشندام   

از گاه علمي را  خداوند هيچ: او بر منبر رفت و چنين سخن راند نقل است كه
علم با مرگ علما و دانشمندان از ميان مردم اما ، ميان مردمان محو نكرده است

را بر ضاللت گرد هم  صگاه تمام امت محمد بدانيد كه خداوند هيچ، شود فراموش مي
تصميم آنان تبعيت  با اجماع امت موافقت كنيد و ازپس شما نيز ، جمع نخواهد نمود

سپس اين موضع خود را به ، اند همان است كه بر آن اجماع نظر يافته، نماييد كه حق
كند كه ابن مسعود با اجماع نظر صحابه در اين  ابن كثير روايت مي .عثمان نوشت

وايات محكم و براساس ركند كه ابن مسعود  ذهبي نيز نقل مي 3.رابطه موافق بود
   4.ها اتفاق نظر داشت صحيح با اقدام عثمان در مورد مصحف

نبايد به سخنان افرادي چون طه ، در مورد اين قضيه و روابط عثمان و ابن مسعود
خود را منعكس كرده است  انخاورشناساو به واقع افكار اساتيد ، حسين اعتنايي نمود

به مخدوش ها  آنرافضيان كه در  هاي خويش را براساس روايات ضعيف كه ديدگاه
   5.اند مطرح ساخته، شده استپرداخته ها  آنمابين نمودن چهره صحابه و روابط في
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ز را به تبعيت از عثمان قصر نما، ابن مسعودي كه در منيتوان پذيرفت  آيا مي
ن در اي، 1مسلمانان پيش آيدرا كامل خواند تا مبادا اختالف و فتنه ميان  آنو  ترك نمود

مگر همو نبود كه  ؟اخواندقضيه بر منبر رود و مردم را به مخالفت با عثمان فر
   .شود اختالف باعث شر و زيان امت مي: گفت مي

اند  اند كه آنان مردماني بوده اي از صحابه ساخته چهره، رافضيان با جعل رواياتي
به ناسزا و دشنام جو كه از هم تنفّر داشته و نسبت به يكديگر دهان  و ستيزه توز كينه
نقدي عادالنه و درست رنگ ، اما اين روايات دروغين در برابر محكمه .گشودند مي
بدون شك فطرتي پاك و عقلي ژرف  .دهند بازند و دروغ بودن خود را نشان مي مي

   2.انديش به مجهول بودن چنين رواياتي پي خواهد برد
داد و او را  عثمان دشنام مي كه ابن مسعود به: اند هر آينه رافضيان دروغ گفته

عثمان او را محكوم به ضربات تازيانه نمود و او زير آن نمود تا عاقبت  تكفير مي
ست كه به ساحت پاك ابن مسعود نسبت داده شده ا اين دروغي، ضربات جان سپرد

   .است
هرگز عثمان را تكفير ، دانند كه ابن مسعود خوب مي، علماي حديث ي همه

عبداهللا از كوفه به مدينه آمد و با عثمان بيعت ، ثمان به خالفت رسيدننمود و چون ع
امير المؤمنين عمر بن خطاب در  !اي مردم: سپس خطاب به مردم چنين گفت، نمود

ما  !اي مردم؛ من روزي را به ياد ندارم كه مردم چنان شيون و زاري كنند؛ گذشته است
اريم و بدانيد كه در اين بر خالفت عثمان اجماع نظر د صأصحاب رسول خدا

ما با  !مردم اي .ايم حق هيچ كس را كه سزاوارتر از او باشد پايمال ننموده، جريان
   3.دنيپس شما نيز با او بيعت ك، اميرالمؤمنين عثمان بيعت نموديم

اين كلمات خود بهترين دليلي است بر جايگاه رفيع و ممتاز عثمان نزد ابن 
هر ، كه خداوند متعال در كتابش به مدحشان پرداخته است آنان، مسعود و ديگر صحابه

  : اند و بدان عمل كرده نده نمودن بهترين فهم و درك را از اين آيآينه آنا

                                           
 ). ۱/۳۴۹(سير أعالم النبالء  -١
 ). ۱/۱۵۹(الفتنة الکربی  -٢
 ). ۱/۸۰(فتنة مقتل عثمان بن عفان  -٣
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m�u��v��w��x��y��z��{��|��}��l ٧٠: األحزاب   
خوبيها و دوري از بديها از  انجام و خويشتن را با(از خدا بترسيد  !اي مؤمنان(

  ). و سخن حق و درست بگوئيد) اريدعذاب او در امان د
كالم راست و بر مبناي حقيقت بود كه از احساس راستين او ، سخنان ابن مسعود

او اين سخنان را نه از روي ترس و خوف گفت و نه براي دست  .گرفت  نشأت مي
، اين شواهدبنابه. اين سخنان را بر زبان آورد، يافتن به مقام و منصبي در خالفت جديد

است و ي و واضح است كه هيچ نوعي كينه و نفرتي ميان آن دو وجود نداشته بديه
اگر هم اختالفي ميان آن دو روي داده باشد تنها به خاطر حق و مصالح امت بوده 

   1.است
ابن ، عثمان كه ايناما اكاذيب و جعليات رافضيان و پيروان راه آنان مبني بر 

   .دروغ و باطل است، به اجماع علما، كردمسعود را آن قدر تازيانه زد تا او فوت 
ابن مسعود ، گويند عثمان مي كه اين: گويد ابوبكر بن عربي در اين رابطه چنين مي

   2.المال خود محروم نمود دروغ و كذب است  را تازيانه زد و او را از سهم بيت
 عثمان نه ابن مسعود را تازيانه زد و نه او را از سهم بيت المال خود محروم

دانست و در  بالعكس عثمان منزلت و شأن واالي ابن مسعود را خود مي، ساخت
كرد و بر  نيز كامالً از پيشوايي كه با او بيعت نموده بود اطاعت ميابن مسعود ، مقابل

  3.اين باور بود كه او بهترين امت اسالم جهت امر خالفت بوده است

  كنند اختالف منع مي از آياتي كه امت را از شفهم و درك صحابه: هفتم

  : فرمايد خداوند متعال در قرآن مي

m�j��k��l��m��on��p��q��r��s��t��u��wv��x��
y��z��{��|��}��������l ١٥٣: األنعام   

                                           
 ). ۳/۶۳(طبقات ابن سعد  -١
 ). ۷۰ –احزاب (شيد و مهيشه به حق و صواب سخن گوييد متقی و خدا ترس با، ای اهل ايمان -٢
 . ۳۲۴، عبدالستار الشيخ، عبداهللا بن مسعود -٣
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و منتهي (راه مستقيم من است ) كه من آن را برايتان ترسيم و بيان كردم(اين راه (
باطلي كه شما (ز راههاي از آن پيروي كنيد و ا) پس .گردد به سعادت هر دو جهان مي

 .سازد پراكنده مي) منحرف و(پيروي نكنيد كه شما را از راه خدا ) ام را از آن نهي كرده
و از (كند تا پرهيزگار شويد  اينها چيزهائي است كه خداوند شما را بدان توصيه مي

  ). بپرهيزيدها  آنمخالفت با 
 �اكي است كه خداونداسالم و فطرت پ، راه راست همان قرآن، طبق اين آيه

تفرقه و ، هاي هوي و هوس ها همان راه را براساس آن آفريده است و راه ها  ناانس
، ها راهگويد كه منظور از  مي» التتبعوا السبل«مجاهد در تفسير  .باشد بدعت مي

   1.هاست شبهات و گمراهي، ها بدعت
تالفاتي كه امت اسالم را از دچار شدن در اخ، در عين حال خداوند متعال

بدان گرفتار آمدند نهي ، دستورات خداوندهاي پيشين پس از دريات آيات و  امت
  : فرمايد مي

m�v� �w��x��y��z��{��|��}��~��¡�� �¢��£��¤��¥��
¦l   ١٠٥: آل عمران   

پراكنده شدند ) با ترك امر به معروف و نهي از منكر(و مانند كساني نشويد كه (
به آنان ) پروردگارشان(هاي روشن  پس از آن كه نشانه )آن هم(و اختالف ورزيدند 

  ). و ايشان را عذاب بزرگي است، رسيد
همچنين امت را از شرك ورزيدن و دچار تفرقه شدن منع ، ذات باري تعالي

  : نمايد مي

m�¤��¥��¦����¨§��©��ª��«��¬��®��°¯��±��²��³���µ´��¶��
¸��¹��º��»��¼� � � � � � �½��¾��¿��À��Á��Â��Ã��Ä��
Å� �Æ��Ç��È��É��Ê��Ë��Ì��Í� �Î��Ï��ÑÐ��Ò������
Ó��Ô��Õ��Ö��×��������l ٣٢ - ٣٠: الروم   

                                           
 ). ۳/۱۰۶۶(عقيدة اهل السنة و اجلماعة فی الصحابة الکرام  -١
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اين سرشتي است  .كن) اسالم، حقيقي خدا(روي خود را خالصانه متوجه آئين (
و آن را از (نبايد سرشت خدا را تغيير داد  .كه خداوند مردمان را بر آن سرشته است

 ).و از راستروي به كجروي كشاند، ديني اري به بيو از ديند، خداگرائي به كفرگرائي
 .دانند نمي) چنين چيزي را(و ليكن اكثر مردم ، اين است دين و آئين محكم و استوار

و از ، به سوي خدا برگشته) رو به خدا كنيد و با توبه و اخالص در عمل !اي مردم(
و از زمره مشركان ، و نماز را چنان كه بايد بگزاريد، او بپرهيزيد) خشم و عذاب(

ها و  اند و به دسته از آن كساني كه آئين خود را پراكنده و بخش بخش كرده .نگرديد
هر گروهي هم از روش و آئيني كه دارد خرسند  .اند گروههاي گوناگوني تقسيم شده

  ). پندارد و مكتب و مذهب ساخته هوي و هوس خود را حق مي(و خوشحال است 

دارد رسول او از مسلماناني كه در دين دچار تفرقه  مي نيز خداوند سبحان اعالم
  : 1شوند مبرّا است هاي متعدد تقسيم مي شوند و به فرقه مي

m�i��j��k��l��m��n��o� � �p��q��sr��t��u��v��w��x��y��z��

{������|��}��l ١٥٩: األنعام   
و آن را با (دارند  خود را پراكنده مي) يكتاپرستي راستين(بيگمان كساني كه آئين (

شوند  و دسته دسته و گروه گروه مي) آميزند عقائد منحرف و معتقدات باطل به هم مي
تو به هيچ وجه از آنان ) كنند و هر دسته و گروهي از مكتبي و مذهبي پيروي مي(

سروكارشان با خدا است و خدا ايشان را از آنچه ) حساب تو از آنان جدا و(نيستي و 
  ). و سزاي آنان را خواهد داد(د ساز كنند باخبر مي مي

فهم و درك صحابه با دقت در ماجراي تدوين مصحف در عهد عثمان به عمق 
پي ، باشد از آيات قرآن و باألخص آياتي كه در مورد نهي از اختالف و نزاع مي

   .بريم مي
هاي بروز آن را در  براساس همين فهم درست و عميق بود كه چون حذيفه نشانه

بالفاصله خود را به مدينه ، نان و در رابطه با قرائت قرآن مشاهده كردميان مسلما

                                           
، ها آمد راه تفرقه و اختالف پيمودند و مشا مسلمانان مانند مللی نباشيد که پس از آنکه آيات روشن برای آن -١
 ). ۱۰۵–عمران  آل. (ها عذاب بزرگ خواهد بود ه البته برای آنک
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آنان را ، عثمان نيز خطاب به مردم؛ رسانيد و خطر اين قضيه را به عثمان گوشزد نمود
از سرانجام شوم اين مسأله با خبر نمود و سپس شوراي مهاجرين و انصار را تشكيل 

مشورت پرداخت و در مدت كوتاهي به با آنان به ، داد و در مورد حل اين معضل
هاي فتنه و  آن توانستند شعلهنتيجه ثمر بخش و كارساز دست يافتند كه از طريق 

   .اختالف را از نطفه خفه كنند
تدوين مصحفي واحد براساس منابع و مدارك محكم و غير قابل ، اين راه حل

ز تحقيق اهداف و مأيوس شدن منافقان و دشمنان اسالم اترديد بود كه نتيجه آن 
آنان كينه عثمان را به دل  كه اينعاملي بود براي ، خود، آرزوهاي ننگين خود بود و اين

دار كردن شخصيت آن مرد  گيرند و در هيمن راستا تمام تالش خود را صرف خدشه
آنان تمام امكانات خود را به كار  .بزرگ و بد جلوه دادن آثار اين اقدام مبارك نمودند

ا بتوانند شخصيت و اقدامات آن رادمرد كم نظير را زير سؤال ببرند تا شايد گرفتند ت
و مقدمات بر افروختن آتش عظيم فتنه و آشوب را در ميان ، 1مردم را عليه او بشورانند
تمامي ، در آن شرايط حساس صصحابه بزرگوار رسول خدا .امت اسالم فراهم آورند

ائت تبديل نمودند تا وحدت كلمه امت هاي صحيح آن روزگار را به يك قر قرائت
هاي  و اين درسي است بزرگ كه بايد آن را چون ديگر درس ؛حفظ شودهمچنان 

فرا گرفت و به ، بهاست هاي گران ها و عبرت تاريخ خلفاي راشدين كه سرشار از درس
  .كار بست

  : اند در مورد حفظ وحدت كلمه چنين فرموده صحضرت رسول
و ان تعتصموا حببل اهللا مجعياً ، ان تعبدوه و ال تشرکوا به شيئاً: ثاًثالان اهللا يرضی لکم «

  2. »و ان تناصحوا من واله اهللا امرکم، و ال تفرقوا
تنها او را پرستش و : توانيد خداوند را از خود خشنود سازيد سه كار مي انجام با(

چار تفرقه با هم متحد باشيد و د، اطاعت كنيد و از شرك ورزيدن به او بپرهيزيد
  ). خيرخواه و مطيع باشيد، وفادار، نشويد و نسبت به ولي امر خود صادق

                                           
 . ۴۹، ناصر العقل، در اسات فی األهواء و الفرق و البدع -١
 ). ۱/۸۲(فتنة مقتل عثمان بن عفان  -٢
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التزام به قرآن وسنت رسول ، بدون شك تنها راه حفظ وحدت ميان امت
ترين اركان و اصول در  اساسي ي هجمل ازبايد به ياد داشت كه اصل وحدت  .خداست

اين اصل بزرگ كه همانا : گويد ن ميدر همين رابطه چنيابن تيميه  .باشد دين اسالم مي
چنان از اهميت برخوردار است كه خداوند متعال در قرآن در مورد ، خود اسالم است

مورد مزمت ، اند آن به تاكيد سخن گفته و اهل كتاب و غير آنان را كه آن را رها نموده
به آن  امت را، هاي مختلف بارها و در موقعيت صنيز نبي خدا .شديد قرار داده است

   1.سفارش نمودند
مسلمانان را به ، صبه همين دليل است كه خداوند متعال و رسول بزرگوارش

نان را از هر چه كه اين آ نمايد دستور داده و ه را حفظ ميكه اين وحدت كلمهر چه 
هايي كه در طول  ها ونزاع هقتمام تفر .اند كند نهي فرموده دار مي وحدت كلمه را خدشه

سر اين امت آمده است به اين دليل بوده كه آنان اين اصل و ضوابط و بر ، ها قرن
همان تفرقه و ، اند و حاصل اين دور شدن از قرآن و سنت قواعد آن را مراعات ننموده

ها و احزاب متعددي تبديل  كه آن امت واحده به فرقه جا آن نزاع في ما بين بوده تا
   2.شده و هر يك به كيش خويش شادند

در واقع وحدت  .جمله اهداف شريعت اسالم استاز ، نه وحدت امتهر آي
كلمه از مهمترين عواملي است كه مسلمانان را به تمكين و اطاعت از اوامر و منهيات 

برادران و خواهران ، دارد و بر ماست كه با امر به معروف و نهي از منكر شريعت وا مي
، ها را به صبر در برابر ناكاميمسلمان خويش را به سوي حق فرا خوانيم و آنان 

ها و ترفندهاي دشمنان دين خود دعوت كنيم و اين مهم تنها با  ضعف، مشكالت
شايد  .آيد علما و طالبان علم و معرفت حاصل مي، رهبران، گران وحدت ميان دعوت
 .و مشكالت امت را به صورتي درست حل و فصل نمود مسايلبتوان از اين طريق 
: جهاد دو نوع است: گويد رد اهميت اصالح امت چنين ميدر موعبدالرحمن سعدي 

جهادي كه هدف آن اصالح عقايد و اخالق و فرهنگ و تمامي شئونات دنيوي و ديني 

                                           
 ). ۱/۸۲(فتنة مقتل عثمان بن عفان  -١
 ). ۲۶-۱/۲(مسند امحد  -٢
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براساس و پايه جهاد دوم ، باشد كه اين جهاد امت و تربيت و پرورش درست آنان مي
 و تمامي دشمنان دين و دفع كه همانا دفاع از اسالم و مسلمين در برابر كفار و منافقان

ين جهاد از دو طريق خود ا .باشد مي، ها و تجاوزات آنان است ترفندها و نيرنگ ي همه
نخست جهاد با زبان و قلم و برهان و دليل قاطع و ديگري جهاد با : گيرد صورت مي

   1.باشد اسلحه مناسب هر دوران مي
مورد جهاد مربوط به سپس شيخ عبدالرحمن در فصلي مجزا از كتاب خود در 

   2.كند مسلمانان و برقراري الفت و مودت و ايجاد وحدت بين آنان صحبت مي
بعد از ذكر آيات و احاديثي كه بر وجوب وحدت و تعاون ميان ، او در اين فصل
، از بزرگترين جهادها، هر آينه: كند گيري مي چنين نتيجه، لت داردآحاد امت اسالم دال
باشد كه از  ميان مسلمانان ميصل وحدت كلمه و الفت و مودت تالش در راه تحقق ا

   3.طريق آن بتوانند به دين و دنياي خويش سر و ساماني بدهند
به همين دليل فراهم آوردن مقدمات برقراري الفت و مودت و ايجاد وحدت 

 عاملي مهم در حفظ، خود، اين امر .باشد ميان مسلمانان از جمله بزرگترين جهادها مي
باشد كه از راه آن بتوان به  عزّت و كرامت مسلمانان و تشكيل دولتي اسالمي مي

ست كه خلفاي راشدين به ا اقدام نمود و اين امريتحكيم اجراي شريعت پروردگار 
خود را نمايان ، به صورتي بارز، درك آن نائل آمده بودند و در تدوين مصحف واحد

   .ساخت
  

                                           
 ). ۲۲/۳۵۹(جمموع الفتاوی  -١
 . ۳۰۷، مؤلف، بفقه النصر و التمکينتبصير املؤمنين  -٢
 . ۵ص، وجوب التعاون بين املسلمين -٣



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  پنجمفصل 

  سنظام اداري و تقسيمات كشوري عهد عثمان 

  

 :اين فصل داراي چهار گفتار زير مي باشد
و سياست او  سهاي تحت سلطه دولت عثمان سرزمين :گفتار نخست

  در رابطه با واليان
يف و حقوق در رابطه با واليان و وظا سسياست عثمان: گفتار دوم

  آنان
  �واقعيات و حقايق مربوط به واليان عثمان: گفتار سوم

  �واقعيت رابطه ابوذر با عثمان: گفتار چهارم



 



 
  گفتار نخست

و سياست او در رابطه با  سهاي تحت سلطه دولت عثمان سرزمين
  واليان

  مكه مكرمه: نخست

والي ، خالد بن عاص بن هشام بن مغيره مخزومي، سهنگام وفات عمر بن خّطاب
 .او را در منصب خود ابقا نمود، تا چندي، و چون عثمان به خالفت رسيد 1مكه بود

او را از امارت مّكه عزل و علي بن ربيعه بن ، عثمان، نامعلومپس از مدتي و به داليلي 
عثمان تني چند را به واليت و امارت مّكه ، يزپس از او ن .عزي را جانشين او كردعبدال

از جمله آن  .نمايد ناممكن مي، دقيق مدت زمان حكومت آنان كه تعيين منصوب نمود
در  .والي مكه نمود، او را چند صباحيبود كه عثمان حضرمي  عبداهللا بن عمرو، واليان

خالد بن عاص بن هشام را به ، بار ديگر، آيد كه عثمان اسناد و مدارك چنين بر مي
، خالد، به هنگام شهادت عثمان، براساس همين اسناد و مدارك .ه برگزيدكامارت م

او را عزل و ، به خالفت رسيد سوالي مكه بوده است و چون علي بن ابي طالب
رواياتي وجود دارند كه بيان ، هر چند در اين ميان .2را جانشين او ساخت ديگري

به  .3عبداهللا بن عمرو حضرمي والي مكه بوده است سكنند هنگام شهادت عثمان مي
هايي كه در بسياري ديگر  ها و ناامني رغم شورش علي، مكه در عهد عثمان، طور كلّي

از امنيت و آرامش ، پيوستمان به وقوع از نقاط قلمرو اسالمي و پس از فتنه قتل عث
   4.نسبتاً پايداري برخوردار بود

  مدينه منوره: دوم

به عنوان ، اين شهر .مهمترين شهرهاي حكومت اسالمي بود، در عهد عثمان، مدينه
حجاج و سربازان و ، مسافران، ها گروه، ها ت راي خيل عظيم هيأپذي، مركز خالفت

                                           
 . ۱۵۱ص، جتريد أمساء الصحابة -١
 ). ۱/۱۶۶(الوالية علی البلدان  -٢
 ). )۲/۲۷اية األرب  -٣
 ). ۱/۱۶۷(الوالية علی البلدان  -٤
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همچنين حضور  .آمدند اط قلمرو اسالمي بدانجا ميسرداراني بود كه از اقصي نق
 در اخبار .را دو چندان ساخته بود جا آن اهميت، در اين شهر سبيشتر بزرگان صحابه

شخصاً بر بازار و قيمت اجناس و كاالهاي شهر نظارت ، خود، است كه عثمان آمده
همچنين  .1كرد كرد و مستقيماً از احوال و اوضاع مردمان آن ديار اطالع پيدا مي مي

يكي از بزرگان صحابه را كه معموالً زيد ، هنگام عزيمت به مّكه و اداي مناسك حج
مدينه نيز  .2نمود منصوب مي، بود به عنوان نائب و جانشين موقّت خود سبن ثابت

جز در جريان حوادث روزهاي آخر عمر ، در طول دوران خالفت عثمان، چونان مّكه
   3.آمد امن به حساب مي شهري آرام و، آن بزرگوار

  4بحرين و يمامه: سوم

به والي بحرين بود و چون عثمان  ثقفيبي العاص أعثمان بن ، سهنگام وفات عمر
حاكي از آن است كه ، اسناد و مدارك .او را در منصب خود ابقا نمود، خالفت رسيد

بعد از  27يعني تا سال، عثمان بن أبي العاص سه سال بعد از به خالفت رسيدن عثمان
را بايد در مشاركت فعال او و  در اين سمت باقي مانده است و علت آن، هجرت

واضح است كه  5سپاهيانش همراه سپاهيان بصره در فتوحات فارس دانست
رو به رشد بوده و در عهد ، هاي دو واليت بحرين و بصره از عهد عمر همكاري

، به عنوان امير بصره، عامر بن كريزن عبداهللا بن دي كار آمو به ويژه بعد از رو، عثمان
در جريان ، كه والي بحرين جا آن تا، 6زيادي برخوردار شداين روابط از استحكام 

مدارك  .شد فتوحات يكي از فرماندهان زير دست عبداهللا بن عامر محسوب مي
زير سلطه و نفوذ واليت بصره ، به تدريج، دهند كه واليت بحرين تاريخي نيز نشان مي

                                           
 ). ۹۶۲- ۳/۹۶۱(تاريخ املدينة  -١
  ).۱۶۹-۱/۱۶۸(الوالية علی البلدان  -٢
 ). ۱۶۹-۱/۱۶۸(الوالية علی البلدان  -٣
های جنوب خليج و شرق عربستان به استثنای کويت را در  سرزمينی بود که متامی امارت، در آن ايام، حبرين -٤

 . ای بود واقع در سرزمين جنو عربستان يمامه نيز منطقه. گرفت بر می
 . ۱۵۹ص، تاريخ خليفه بن خياط -٥
 . )۵/۴۴(طبقات ابن سعد  -٦
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كارگزاران و واليان آن ديار را منصوب ، به نحوي كه خود عبداهللا بن عامر، گرفت قرار
 .بحرين جزو واليت بصره شد، شود كه در دوران خالفت عثمان گفته مي .1نمود مي

به پايگاه مسلمانان جهت عزيمت به فارس و ، شايد اين به دليل آن بود كه بحرين
عاملي شد براي تقويت هر چه بيشتر روابط  ،خود، جنوب ايران تبديل شده بود و اين

وان رتوان م از جمله واليان بحرين مي .2ميان دو واليت بحرين و بصرههاي  و همكاري
عبداهللا ، بن حكم و عبداهللا بن سوار عبدي را نام برد كه ظاهراً هنگام شهادت عثمان

از جايگاه ، مه بحرين در دوران عثمان، بدون شك .3بن سوار والي بحرين بوده است
خود عثمان بن ابي  كه اينكما  است  برخوردار بودهاي در روند فتح فالت ايران  ويژه

از طرف ديگر و با  .4ايفا نمودرا  سزايي بنقش ، العاص نيز در فتوحات اين مناطق
هايي شبه  ديگر سرزمينبحرين نيز چون ، وجود فعاليت اين منطقه در جريان فتوحات

اي بود كه از امنيت و آرامش پايداري  منطقه، ات عثمان بن عفانتا زمان وف، جزيره
   .برخوردار بوده است

در مورد يمامه نيز بايد گفت كه اين منطقه در دوران عمر جزو واليت بحرين و 
، كه والي بحرين به نحوي .شده است اداره مي جا آن عمان بود و زير نظر حكومت

يمامه به ، اما در عهد عثمان .نمود را تعيين مي كارگزاران و مسئوالن اين منطقه، خود
اين كرد و  والي آن را منصوب مي، خود، اي جدا از بحرين تبديل شد كه خليفه منطقه

حضور فعال داشته و از ، از جمله افرادي بود كه در حوادث بعد از شهادت عثمان، فرد
   5.شد مخالفان سر سخت اين اقوام شورشيان محسوب مي

  ن و حضرموتيم: چهارم

عزم مدينه ، چون او بنا به درخواست عمر .والي يمن بود، يعلي بن منبه، در عهد عمر
و بيعت مردم با عثمان  اي از عثمان به دست او رسيد كه خبر از وفات عمر نمود نامه

                                           
 ). ۱/۱۶۹(الوالية علی البلدان  -١
 . ۱۴۱ص، عبدالرمحن بن النجم، البحرين فی صدر اإلسالم -٢
 . ۱۷۹ص، تاريخ خليفة بن خياط -٣
 . ۱۷۹ص، تاريخ خليفة بن خياط -٤
 . ۱۷۹ص، تاريخ خليفة بن خياط -٥
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والي صنعاء عنوان   به، اين مرد تا زمان وفات عثمان .داد و نيز ابقاي يعلي بر صنعاء مي
   1.دباقي مان

در طول ، بود كه عبداهللا بن ربيعه »الجند«مدينه ، از ديگر شهرهاي اين منطقه
واليان ديگري نيز بر ساير  2.بر آن شهر حكومت داشت، دوران خالفت عثمان

بيشتر بر اين دو شخصيت ، اند اما منابع و اسناد تاريخي شهرهاي يمن حكومت داشته
مطالب چنداني در ، زم به ذكر است كه منابعال .اند ياد كردهمتمركز شده و از آنان 

هايي  اند و از نامه ذكر نكرده، رابطه با اخبار و احوال اين منطقه در طول دوران عثمان
اند و تنها به ذكر  كه ميان خليفه و آنان رد و بدل شده است سخني به ميان نياورده

مشهور  .3اند تاد بسنده كردهفرس واليان خود مي ي را براي همهها  آنهايي كه عثمان  نامه
افرادي مطيع و ، اي آرام و امن و مردمان آن منطقه، در عهد عثمان، است كه يمن
مردي از بني ثقيف را به جانب يمن فرستاد ، كنند كه عثمان نقل مي .اند فرمانبردار بوده

دار مردماني را ديدم مطيع و فرمانبر: عثمان گفتبه ، و چون او به نزد عثمان بازگشت
تحويل ، را بدون مقاومت آن، را درخواست كنندچيزي ، كه اگر از آنان به حق يا باطل

قبايل بسياري از ، در روايات است كه در عهد عمر و در جريان فتوحات .4خواهند داد
سبب ارتباط دائم ، اين عامل .مصر و شام مهاجرت كردند، يمن به مناطقه عراق

همچنان ادامه ، ها در عهد عثمان نيز اين مهاجرت .شد مردمان يمن با آن مناطق مي
 ردپاي، جاي تعجبي ندارد اگر در جريان فتنه قتل عثمان، داشت و به همين دليل

در رأس اين ، اند ن جريان شوم داشتهآيهودياني از يمن را بيابيم كه نقش فعال در 
، شد محسوب ميعبداهللا بن سبأ بود كه بدون شك از آتش افروزان آن فتنه ، يهوديان
از جمله يعلي بن منبه و ، تني چند از واليان يمن، كنند كه با شهادت عثمان نقل مي

                                           
 ). ۵/۴۴۲(تاريخ الطربی  -١
 . ۱۷۹ص، تاريخ خليفة بن خياط -٢
 ). ۱/۱۷۱(لبلدان الوالية علی ا -٣
 . ۷۹ص ، حسن سليمان، تاريخ اليمن السياسی فی العصر اإلسالمی -٤
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، انگيز ماجراي غمخود را به حجاز رسانيده و در حوادث بعد از اين ، عبداهللا بن ربيعه
   1.اند حضوري فعال داشته

  واليت شام: پنجم

، ر بيشتر مناطق شام تسلط داشتمعاويه بن ابي سفيان ب، چون عثمان به خالفت رسيد
بيشتر واليان ديگر مناطق چون  كه اينكما  .2عثمان نيز او را در سمت خود ابقا نمود

معاويه توانست بر سر ، پس از مدتي .مصر را در مناصب خود ابقا كردبحرين و ، يمن
از در آغ، ترين و با نفوذترين والي عثمان تبديل شد تا سر شام حاكم گردد و به قوي

واليان ديگري نيز در شام حضور داشتند و بر آن منطقه ، غير از معاويهخالفت عثمان 
حكومت آنان عمير بن سعد انصاري بود كه بر حمص از جمله  .كردند حكومت مي

به بيماري  كه ايناما پس از  .راند و از اعتبار منزلت خاصي نزد عثمان برخوردار بود مي
نمود كه فرد ديگري را جايگزين او نمايد و ن درخواست از عثما، اعالجي مبتال شدن

، با اين اقدام .حمص را به قلمرو معاويه ضميه كرد، عثمان نيز با پذيرفتن استعفاي او
معاويه بر شهري دست يافت كه پيش از او عبدالرحمن بن خالد بن وليد بر آن 

همچنين  .3دحكومت داشت كه بعد از آن به حكومت منطقه جزيره منصوب شده بو
را نيز به قلمرو معاويه ملحق  آن، عثمان، والي فلسطين، ه بن محرزمپس از وفات علق

، پس از گذشت دو سال از به خالفت رسيدن عثمانتنها ، ساخت به اين صورت
معاويه تا زمان شهادت عثمان بر اين سمت  .سرتاسر شام به زير سلطه معاويه رفت

، شام در دوران حكومت معاويه .4مت خويش ادامه دادباقي ماند و در آن ديار به حكو
هاي  مله مهمترين جبههشام از ج، در واقع، آكنده از حوادث و رويدادهاي مهمي بود

اما به دليل مديريت كم نظير  .شد جهاد و نبرد با روميان و ديگر دشمنان محسوب مي
شته و از در امنيت و آرامش قرار دا، مناطق تحت سلطه او در شام، معاويه

                                           
 ). ۵/۴۴۲(تاريخ الطربی  -١
 . ۱۵۵ص، تاريخ خليفه بن خياط -٢
 ). ۵/۴۴۲(تاريخ الطربی  -٣
 ). ۵/۴۴۳(مهان  -٤
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از جايگاه ، معاويه در اواخر خالفت عثمان .روميان در امان ماندندهاي  انگيزي فتنه
او از جمله والياني ، هاي فتنه كه با بروز نشانه جا آن اي در دولت برخوردار بود تا ويژه

  1.با ايشان به مشورت پرداخت، در مورد آن جريانات سبود كه عثمان

  ارمنستان: ششم

در عهد عثمان و از منطقه شام ، ركشي سپاهيان اسالم به سوي ارمنستاننخستين لشك
آغاز گرديد و فرماندهي آن را حبيب بن مسلمه فهري بر عهده داشت كه با سپاهي 

اين سپاه توانست مناطق بسياري از  .نمود رقريب به هشت هزار نفر عزم آن ديا
روميان سپاهي را ، هاي بسيار اما پس از پيشروي .ارمنستان را به تصرف خود در آورد

حبيب ؛ ا به مقابله با مسلمانان بپردازددند تداجهت كمك به ارامنه بدانجا گسيل 
چنين سپاهي عظيم كه در راه است قادر به ادامه كار داد كه با وجود  احتمال مي
اعزام  به همين دليل از عثمان درخواست نمود تا نيروهايي را به كمك او، نخواهد بود

عثمان نيز به كوفيان دستور داد تا سپاهي قريب به شش هزار نفر فراهم آورند و  ؛دردا
آنان نيز سپاهي را به فرماندهي سلمان بن ربيعه ؛ به جانب سپاه حبيب گسيل دارند

پس از پايان جنگ  .2باهلي گرد آورده و به جبهه مسلمانان در ارمنستان روانه ساختند
عثمان با رويي داد كه  بر سر تقسيم غنايم اختالفي، انميان حبيب و سلم، با روميان

از اين كه سلمان پس  .3كرد حل و فصل، قضيه را به بهترين شكل ممكن، درايت خود
عثمان او را به ، بن ربيعه توانست به فرماندهي سپاهيان اسالم در ارمنستان دست يابد

خود را به سرزمين سلمان از طريق ارمنستان  .4امارت آن سرزمين منصوب نمود
ي اما سرانجام در نبرد .ه دست آوردرساند و توانست فتوحات بسياري را ببخزرها 

، در اين نبرد نابرابر، سنگين كه ميان او و پادشاه خزرها روي داد به شهادت رسيد
كه سپاهيان خزر بالغ بر سي هزار سرباز  تنها ده هزار نفر بودند حال آن، سپاهيان اسالم

                                           
 ). ۱/۱۷۶(الوالية علی البلدان  -١
 ). ۶/۱۳۱(طبقات ابن سعد  -٢
 . ۳۲۶ص، قدامة بن جعفر، الکتابةاخلراج و ناعة  -٣
 ). ۲/۱۱۲(ابن اعثم ، الفتوح -٤
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از ، هاي بسياري كه سپاهيان اسالم از خود نشان دادند و با وجود رشادتشدند  مي
عثمان ، پس از اين نبرد .به شهادت رسيدند، ايشان ي خزرها شكست خوردند و همه

مستقر  جا آن به حبيب بن مسلمه دستور داد تا بار ديگر به جانب ارمنستان برود و در
 .ت كرد و به فتوحات عظيمي دست يافتاو نيز با سپاهيان خود بدان ديار حرك؛ شود

ها سبب شد تا شهرهاي بسياري با او مصالحه كنند و در برابر مسلمانان  اين پيروزي
عثمان تصميم گرفت كه او را مأمور ، پس از اين اقدامات مهم حبيب .1تسليم شوند

ن را كه والي آذربايجا سو حذيفه بن يمان، جزيره نمايدمنطقه حفظ امنيت و آرامش 
او نيز توانست در ارمنستان فتوحاتي را به دست ؛ جانشين او در ارمنستان نمود، بود

اما پس از گذشت  .2آورد و قلمرو اسالمي را تا مرزهاي سرزمين خزرها پيش ببرد
حذيفه را عزل و مغيره بن شعبه را والي ارمنستان ، عثمان، يك سال از اين انتصاب

، واليت بزرگ ارمنستان .3مان بر اين منصب ماندنمود و او نيز تا هنگام وفات عث
ضميمه قلمرو اسالمي شد و مسلمانان براي فتح ، بود كه در خالفت عثمان ي قلمرو

ها و مصائب عظيمي را تحمل نمودند و  سختي، آن و حفظ امنيت و آرامش آن ديار
   4.تقديم كردند، شهداي بسياري را در اين راه

  واليت مصر: هفتم

والي مصر در دوران خالفت عمر بود كه قريب چهار سال در اين ، اصعمرو بن ع
چون عمر در گذشت عثمان او را تا مدتي كوتاه در آن منصب  .5سمت حكومت راند

جزو فرماندهان ، عبداهللا بن سعد بن ابي سرح نيز از زمان فتح فلسطين .ايفا نمود
او همچنين در  .6داخته بوددر كنار او به جنگ پر، عمرو بود و در فتح مصرتحت امر 
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پس از فتح ، و به همين دليل 1هاي شاياني را به عمرو نمود كمكاداره چند ناحيه مصر 
اما  .2منصوب كرد جا آن درت مناطقي يماكاو را به حعمر بن خّطاب ، عليامنطقه مصر

 در نحوه اداره آن مناطق پيش آمدهبروز اختالفاتي كه ميان عمرو و عبداهللا به خاطر 
چون عمرو براي بيعت با عثمان به مدينه رفت از او خواست تا عبداهللا را از ، بود
اما عثمان با اين درخواست عمرو مخالفت كرد و به ؛ ت صعيد مصر عزل نمايديكماح

كه چون عبداهللا را عمر بن خطاب به اين سمت منصوب كرده : پاسخ داداو چنين 
، اه و تخلفي نشده تا دليلي بر عزل او باشداشتباست و او نيز تا به آن زمان مرتكب 

اما عمرو  .از مقام خود بر كنار كرداو را ، تي خاصتوان بدون دليل و عّل بنابراين نمي
ورزيد و عثمان نيز همچنان با درخواست او مخالفت  بر اين درخواست خود اصرار مي

خود عزل و را از سمت  مصلحت در اين ديد كه عمرو، عثمان، سرانجام، كرد مي
   3.عبداهللا بن ابي سرح را جانشين او نمايد

به را  جا آن و چون خبر رسيد كه روميان به اسكندريه حمله نموده، در اين ميان
تصرف خود در آورده و بسياري از مسلمانان و ديگر سكنه آن شهر را به قتل 

 بن بي كه عمرونيز تصميم گرفت تا به خاطر تجار، امير المؤمنين عثمان .اند رسانيده
بار ديگر او را به فرماندهي جبهه مصر منصوب ، داشتعاص در جنگ با روميان 

   4.كند
واليت ، عثمان پيشنهاد نمود كه عمرو، پس از شكست مجدد روميان از مسلمانان

باشد اما  جا آن الياتمسئول خراج و م، ابي سرح نمصر را به عهده گيرد و عبداهللا ب
نپذيرفت و عثمان نيز ناچار شد بار ديگر عمرو را عزل و عبداهللا  راعمرو اين پيشنهاد 

و اسناد تاريخي در مورد عمرو بن عاص و نقش  منابع .ا به واليت مصر انتخاب كندر
جز در رابطه با دفع حمله روميان و اخراج آنان از مصر و ، او در طول خالفت عثمان

سخن چنداني نگفته ، عثمان روي داد ميان او و، نيز اختالفاتي كه بر سر مسأله خراج
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همانطور كه گفتيم پس از مخالفت عمرو با پيشنهاد عثمان  .1اند و سكوت اختيار كرده
مسئول امور ، عمرو واليت مصر را بر عهده گيرد و عبداهللا بن ابي سرح كه اينمبني بر 

و عبداهللا  عزل، او را از واليت مصرمجدداً ، عثمان، خراج و ماليات آن سرزمين باشد
عمالً والي و ، عبداهللا بن ابي سرح، به اين ترتيب .را به اين سمت منصوب كرد

اوضاع مصر آرام و ، در اوايل كار او .2شد جا آن مستقر درسرپرست مصر و سپاهيان 
انگيز چون عبداهللا بن سبأ  رسيد اما به تدريج و با حضور مرداني فتنه بسامان به نظر مي

كه  جا آن اوضاع آن واليت رو به وخامت و آشوب نهاد تا، ديار و همدستانش در آن
  3.زمام امور را از عبداهللا بن ابي سرح گرفته و او را از مصر بيرون راندند

  واليت بصره: هشتم

در  .را در دست داشت جا آن واليت، ابو موسي اشعري، هنگام شهادت عمر بن خطاب
بنياديني در بافت جمعيتي و هاي  بصره در شرف تغييرات و دگرگوني، آن ايام

به يكي از مراكز بزرگ ، به تدريج، بصره، در واقع .اجتماعي خود قرار گرفته بود
بسياري از قبايل عرب ، دولت اسالمي تبديل شده و به همين دليل ينظامي و سياس

هاي نبرد  به جانب جبهه، همچنين سپاهيان بسياري از آن شهر .نمودند بدانجا كوچ مي
، با اين اوصاف .4شدند تا بتوانند حمالت دشمنان را در مشرق ايران دفع كنند زام مياع

عمر نيز  .اي داشت العاده نياز به درايت و توان مديريت فوق، ر اين شهربحكومت 
ه ب، هايي برخوردار بود و به همين دليل دانست كه ابوموسي از چنين ويژگي مي

بوموسي را تا چهار سال در سمت خود ابقا ا جانشين بعد از خود توصيه نمود كه
دوران جنگ و نبرد با ، نمود دوراني كه ابوموسي در آن بر بصره حكومت مي .5نمايد

هاي بسياري از خود به نمايش  شايستگي، ها آندشمنان اسالم بود كه مردمان بصره در 
ران را به بسياري از مناطق اي، اي كم نظير ابوموسي توانست با فرماندهي .گذاشتند
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هايي كه پس از  ها و ناامني موفّق شد بر شورش، تصرف در آورد و در عين حال
اقدام ، از طرف ديگر .1در اين مناطق ظهور پيدا كرده بودند چيره شود، شهادت عمر

رساني در اين شهر و  داد حفر قنات و ايجاد شبكه آب انجام مهمي كه او در بصره
كه آب شرب مردم اتي حفر نمود قن، او در بصره، مثال به عنوان .مناطق تابعه آن بود

موفقيت در اين كار بود كه او شروع به ، پس از اين .شد مين ميأبصره از طريق اين ت
فرصت اين كار از او ، هاي ديگر نمود اما عزل او از مقام واليت بصره حفر قنات

ز داد تا كار ناتمام او را عبداهللا بن عامر بن كري، و اين امكان را به جانشين او 2گرفت
ابوموسي از عزل و ابن عامر را ، بعد از هجرت 29در سال سعثمان .3به پايان رساند

رخان در مورد علل بركناري ابوموسي روايات متعددي ذكر ؤم .4جانشين او نمود
حول محور اختالفي است كه ابوموسي با سپاهيان خود پيدا ها  آناند كه تمامي  كرده
كنند كه جماعتي از بزرگان بصره نزد عثمان رفتند و از او درخواست  يت ميروا .كرد

 چه كسي را برايعثمان نيز چون از آنان پرسيد كه  .كردند تا ابوموسي را بر كنار كند
چند نفر از آنان از  كه اينهر يك از آنان جوابي دادند تا ، اند اين منصب در نظر گرفته

او  .5يش را به صالح ديد خود به اين سمت برگزيندعثمان خواستند كه مردي از قر
اوج حكمت و سعه صدر و نيز ، اين ماجرا .نيز ابن عامر را به اين منصب رسانيد

كند كه بر  باشد و اثبات مي خليفه ميبيانگر ميزان اطاعت ابوموسي از تصميمات 
نقل  .او هرگز طالب قدرت و پست مقام نبود، رواياتي دروغين و متناقضخالف 

بر ، يدنكنند كه چون خبر بركناري خودش و انتخاب ابن عامر به آن سمت را ش مي
، سال سن داشت 25تنها، منبر رفت و به مدح و ستايش از ابن عامر كه در آن موقع

بدانيد جواني نزد شما ! اي مردم: او خطاب به كوفيان چنين گفت، ملهاز ج .پرداخت
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ست سخاوتمند ا او مردي، داني پاك و اصيل استو از خانخواهد آمد كه از قريشيان 
   1.كه ثروت بسياري را در اختيار شما قرار خواهد داد

مردي را به واليت ، حساسعثمان با اين تصميم حكيمانه توانست در آن شرايط 
و فرمان او را به گوش دل  كردند بصره برگزيند كه سپاهيان از او اطاعت مي

ن تصميم در جهت حفظ كراميت و شخصيت ابوموسي اي، از طرف ديگر .شنيدند مي
قير حاين صحابي جليل القدر مورد اهانت و تخواست كه شخصيت  عثمان نمي .بود

، در آن ايام .2ثير هياهو و جنجال افراد متمرّد قرار داشتندأتمردماني قرار گيرد كه تحت 
تصاب ابن عامر عثمان پس از ان، در شرايط حساسي قرار داشت و به همين دليلبصره 

 در، اين اقدام .سپاهيان بحرين و عمان را زير نظر ابن عامر قرار داد، به واليت آن ديار
تأثيراتي مهم در تقويت قواي تحت امر ابن عامر و توان مقابله آنان با ، ن شرايطآ

عاملي گرديد تا بصره به يكي از مراكز  همچنين اين اقدام .تهديدات پيشرو داشت
مهاجرت ، از اين زمان به بعد .ي و سياسي حكومت اسالمي تبديل شودبزرگ نظام

باعث شد كه بار ، و اين خود 3روز به روز گسترش يافت، قبايل متعدد عرب به بصره
نظامي و امنيتي افزايش ، مالي، اعم از امور اداري، حكومتي آن سامانهاي  مسئوليت

عظيمي در ايران ش توانستند به فتوحات او و سپاهيان، با روي كار آمدن ابن عامر .يابد
 .4تداوم و استمرار داشت سكه اين روند تا اندكي قبل از شهادت عثمان دست يابند

عظيمي كه به دست آورد به خاطر فتوحات ، ابن عامروران واليت دبصره در ، در واقع
كز به چنان جايگاه رفيعي دست يافت كه توانست به مر، و نيز توسعه همه جانبه آن

از  .5سلطه خود قرار دهداداري و نظامي بزرگي تبديل شود و مناطق عظيمي را تحت 
مسئول تعيين و انتصاب ، والي بصرهبا اين شرايط ابن عامر به عنوان ، طرف ديگر

 ساو اين وظيفه خطير را پس از مشورت با عثمان .واليان و فرماندهان بسياري بود
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، بحرين، هاي عمان سرزمين، سلطه واليت بصرهمهمترين مناطق تحت  .داد مي انجام
هاي متعددي  فارس و اهواز بودند كه هر يك شامل شهرها و بخش، خراسان، سيستان

در اداره اين واليت مهم و استراتژيك كه اين بيانگر اهميت وظيفه ابن عامر  .1شدند مي
ي فرماندهان هاي ابن عامر اين بود كه او هر از چند گاه از مهمترين سياست .بود

در دوران حكومت ه رصب، از طرف ديگر .كرد جا و يا عزل مي تحت امر خود را جابه
به دليل درآمدهاي سرشاري كه بيت المال آن از محل فتوحات به دست ، ابن عامر

همچنين  .آورد چنان هنگفت بود كه شهرت آن در تمام بالد اسالمي زبانزد شد
چنان بسيار بود كه تنها آن ، اطر موقعيت ممتاز آنبه خ، اين شهرهاي  مخارج و هزينه
عمر در دوران شايان ذكر است كه هم  .باشدها  آنتوانست جوابگوي  درآمد عظيم مي

المال بصره بود كه در كنار اين  دار بيت عهده، زياد بن ابي سفيان، و هم در عهد عثمان
هاي  ها و كانال قنات هاي مهمي چون حفر بر طرح، به نيابت از ابن عامر، مسئوليت

از جانب ، همچنين در دوران حكومت ابن عامر .2نمود رساني نظارت مي آب
كلماتي حك شده بودند در سر تا سر ها  آنهايي كه بر  سكه، دارالحكومه بصره

كه از قدرت و اعتبار  .3شدند ضرب و توزيع مي، تحت سلطه اين واليتهاي  سرزمين
آنان او را از همان بدو  .اميري بود محبوب مردم، امرابن ع، دهد اين واليت خبر مي

، با اين تفاصيل .4كردند و از دستورات او اطاعت مي داشتند ورود به بصره دوست مي
تنها در يد قدرت ابو موسي اشعري و عبداهللا بن ، در عهد عثمان، بينيم واليت بصره مي

ايفا هاي آن واليت عامر قرار داشت كه هر يك نقشي بسزا در حوادث و رويداد
   5.نمودند
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  واليت كوفه: منه

 .1مغيره بن شعبه را به واليت كوفه بر گزيد، عمر بن خطاب در اواخر خالفت خويش
 را بدان منصب ساو را عزل و سعد بن ابي و قاص، چون عثمان به قدرت رسيد

به وصيت  را بنا كنند كه او آن روايت مي سعلت اين اقدام عثمان ددر مور .تعيين نمود
به خليفه بعد از خود توصيه كرده بود كه سعد ، كه در بستر مرگ سعمر بن خطاب

عمر در وصيت خود گفته بود  .داد انجام، بن ابي و قاص را بدان سمت انتخاب كند
از ، كار اشتباهي مرتكب شود و يا خيانتي از او سرزده باشد كه اينكه او سعد را بدون 

كند كه او را به اين  ت اما به خليفه بعد از خود سفارش ميواليت كوفه عزل كرده اس
شرط گذاشت كه او ، عثمان در تعيين سعد به واليت كوفه .2منصب باز گرداند

المال آن  مسئول بيت ساقامه نماز و سپاهيان كوفه باشد و عبداهللا بن مسعوددار  عهده
نسبت به ، هاده بودنكوفه را بنيان ، سدر عهد عمر، كه خود سسعد .3واليت باشد

 واليت، چند سال كه اينبه خاطر همچنين  .كامل داشت يو احوال شهر شناختاوضاع 
به شرايط و مرزها و سپاهيان و  يبهتر از هر كس ديگر، را بر عهده داشته بود جا آن

 انجام سعد در طول حكومتش بر كوفهاز مهمترين اقداماتي كه  .4مردمان آن آگاه بود
سعد به  بودهاي تحت سلطه واليت كوفه  يد مستمر از مرزها و سرزمينبازد، داد مي
به بازديد ، همچنين او در مدت اين مسافرت .5آن پرداخت مسايلق و فتق امور و رت

اما به  .كارگزاران آن ديار را تعيين كرد، از منطقه همدان مبادرت نمود و در اين بازديد
علّت اين اختالف ، رخانؤم، فاتي بروز نموداختالابن مسعود  مرور زمان ميان سعد و

مبلغي پول را به صورت ، المال اند كه سعد از بيت را به اين صورت روايت كرده
 المال قادر به بازگرداندن آن مبانع به بيت، اما هنگام سر رسيد آن .دار فرض نمود مدت
المال را از او  تنزد او رفت تا قرض بي، شخصاً، ابن مسعود نيز، در اين اثنا .نبود
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مردم گرد ، چون صحبت آن دو باال گرفت و با تندي با هم سخني گفتند .مطالبه كند
او سعد را بر كنار و ابن ، هنگامي كه خبر اين ماجرا به عثمان رسيد، آنان جمع شدند

و  خود دليلي است بر زهد، اين داستان .1مسعود را همچنان در مقام خود ابقا نمود
يز سعد كفاف معيشت او را چدرآمد نا جا آن تا، القدر ر صحابي جليلورع آن دو نف

همچنين اين ماجرا  .پول قرض كند، المال از بيتكرد و به همين دليل ناچار شد  نمي
المال  نسبت به حفظ و حراست از اموال بيت، كند كه ابن مسعود تا چه حد اثبات مي

را بعد از يك سال و نيم حكومت بر سعد  سعثمان، به اين ترتيب، تاكيد داشته است
وليد پيشتر و در دوران  .و وليد بن عقبه بن ابي معيط را جانشين او نمود 2كوفه عزل

 سعمرخالفت ابوبكر از فرماندهاي رده ميانه سپاهيان اسالم در اردن بود و در دوران 
وران او در اواخر خالفت عمر و اوايل د 3بود امير اعراب مستقر در منطقه جزيره

شد كه در نبردهاي بسياري  جزو فرماندهان تحت امر والي وفه محسوب مي، عثمان
از شناخت الزمي نسبت به ، پيش از انتصاب بدين سمت يشانا .4حضور پيدا كرده بود

شايان  .و نيز اخالق مردمانش برخوردار شده بود آنسپاهيان و مرزهاي ، واليت كوفه
عيين نمايند تقصد داشتند واليان و امراي خود را ذكر است كه خلفاي راشدين هرگاه 

از تجربه و علم و درايت كردند كه در آن حوزه  آنان را از ميان افرادي انتخاب مي
وليد را از ميان ، بر همين اساس نيز عثمان .ودندببيشتري نسبت به ديگران برخوردار 

ديم و معاصر كه عثمان رخان قؤهر چند هستند در ميان م .ديگر نامزدها انتخاب نمود
كنند كه او  ادعا ميآنان چنين  .اند را به خاطر اين انتصاب مورد انتظار خود قرار داده

ادر مادري خويش را براي اين منصب در نظر داشت و چون اختالف ميان سعد و بر
بايد  .5 رد و وليد را به اين مقام رسانيدفرصت را غنيمت شم، دابن مسعود پيش آم
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و نبايد به چنين اتهاماتي كه  1ساين اتهامي است آشكار و صريح به عثمان دانست كه
براساس حدس و گمان و در تضاد كامل با سوابق و عملكرد عثمان است وقعي 

المال بود اما به  دار امور بيت ابن مسعود همچنان عهده، در اوايل كار وليد .گذاشت
امر ، ديگر والياتمانند ، تصميم گرفتعثمان ، دليل اختالفاتي كه ميان آن دو روي داد

ابن مسعود را ، يك نفر واگذار كند و به همين دليلالمال را به  واليت و مسئوليت بيت
بر اين باور عثمان ، در واقع .را به وليد واگذار كرد از مسئوليت خود بر كنار نمود و آن

 مور واليت و نظاميانكند كه واليان هم ا مصلحت عامه اقتضا مي، بود كه در آن شرايط
توان گفت كه  در مورد وليد مي .2المال را را بر عهده داشته باشند و هم امور بيت جا آن

گويند كه خانه او  .او اميري بود كه نزد مردم از اعتبار و احترام خاصي برخوردار بود
و به  پذيراي مراجعه كنندگان بود، روز و او در تمام اوقات شبانه 3در نداشت، در كوفه

؛ كه جريان قتل ابن حيسمان خزاعي پيش آمد تا آن، پرداخت حلّ مشكالت آنان مي
ابن حيسمان ، شب، وليد پس از اين حادثه كه در جريان آن چند نفر از جوانان كوفه

آن شد كه  ثعاين امر با .را قصاص كردها  آن، را در منزل خود به قتل رسانيده بودند
آنان از  .كينه وليد را به دل بگيرند و به مقابله با او بپردازند، اقوام و نزديكان آن جوانان

شخصيت او ، كردند به هر شكل ممكن ساختند و تالش مي ميكوهي ، هر اشتباه وليد
را بر او وارد سرانجام همين افراد توانستند اتهام شرب خمر  .اعتبار كنند را ضايع و بي

جر به اجراي حد در مورد او و سپس من، هاي فراوان و قوسسازند كه پس از كش 
   4.از واليت كوفه شد عزل ايشان

از : نان چنين گفتآاي خطاب به كوفيان نوشت و به  عثما نامه، بعد از عزل وليد
سالم عليكم بدانيد كه من وليد بن عقبه را به  ؛امير المؤمنين عثمان به مردم كوفه

وليد ، فائق آيد جا آن هاي و سختياو نيز توانست بر مشكالت  .واليت شما برگزيدم
جزو مردمان صالح و نيكوكار بود كه او را به رفتار و گفتاري نيك با شما امر نمودم 
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نيك رفتار و خوب گفتار ، وليد در حقّ شما .اما شما را به چنين كاري مجبور نكردم
د اما اين ظاهر او بود كه خود به چشم خويش ديدي .بود و هرگز به شما آسيب نرساند

ل ابدانيد كه خداوند به احو، ايمان و تقواي او را مورد اتهام قرار داديد، شما در مقابل
سعيد بن عاص را به واليت شما ، من پس از عزل وليد؛ شما و او آگاه است و بينا

دنبال يك ، اين اتهام، در واقع 1]. پس از او اطاعت كنيد و فرمان ببريد[انتخاب نمودم 
در مورد ، هاي مختلف هميشه و به بهانه، اي از كوفيان ايي كه دستهه سلسله شكايت

خشمگين شدند ، بسياري از مردم كوفه، با عزل وليد .2كردند امراي خويش مطرح مي
عثمان ، اما به هر حال و براساس سوگند چند نفر .و وليد را از اين اتهام مبرّا دانستند

كوفياني كه  .د را جانشين او نموديعوليد را عزل و س، بعد از هجرت 30در سال
شكايت وليد را نزد عثمان برده بودند و در ميانشان افرادي چون مالك اشتر حضور 

از همراهان و در واقع استقبال كنندگان ، هنگام عزيمت سعيد به جانب كوفه، داشتند
كه بعدها همين افراد عليه او دست به شورش زدند و مقدمات عزل او را  3او بودند

خطاب به مردم  جا آن چون سعيد به كوفه رسيد به مسجد رفت و در .فراهم آوردند
ام  رغم ميل خود به واليت كوفه انتخاب شده بدانيد كه من علي! اي مردم: چنين گفت

بدانيد  .من نيز اين مسئوليت را پذيرفتم، اما چون اطاعت از امير مؤمنان واجب است
را در نطفه خفه خواهم كرد  آن، را ببينم ردپايي از آن اي به مشامم برسد و اگر بوي فتنه

را از ميان خواهم برد و يا او بر من  و در اين كارزار كوتاه نخواهم نشست كه يا من آن
هاي ظهور فتنه و آشوبي بزرگ را در كوفه  نشانه، سعيدبه حقيقت كه  .4شود چيره مي
انگيزان  فتنه، اده و به همين خاطرها قبل از واليت او آغاز شده بود تشخيص د كه مدت

   5.را تهديد نمود كه با شدت با آن فتنه برخورد خواهد كرد
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به رتق و فتق امور مهم واليت خود چون تعيين ، سعيد پس از به قدرت رسيدن
او در طول حكومتش توانست فتوحات  .1و فرماندهان مورد اعتماد خود پرداخت امرا

به تفصيل به آن ، گفتار مربوط به فتوحات عهد عثمان درعظيمي را به دست آورد كه 
كم از زير خاكستر زبانه  كم  هاي فتنه بعد از هجرت شعله 33اما در سال .پرداختيم

در  .ها به بار آوردند كشيدند و حوادث ناگواري را در كوفه و سپس در ديگر سرزمين
د و از طريق آن دياي بر ضد سعيد بن عاص تدارك  مالك اشتر توطئه، اين ميان

، در واقع .ساده لوح و زود باور را با خود همراه سازدتوانست جماعتي از مردمان 
بيني  همانند موضع آنان در قبال حكام پيش، موضع كوفيان نسبت به سعيد كم و بيش

از سعيد بارها و بارها از  سآنان پ .ابي وقاص و وليد بن عقبه بود نخود چون سعد ب
شده بودند و اين به لب به شكايت گشوده و خواستار عزل آنان دست واليان خود 

تنها تفاوتي كه اعتراض  .انگيز تبديل گشته بود عادت اين قوم لجوج و ناسپاس و فتنه
همزمان با اين كه بود ي ا نهاشورش مسلح، اين بار آنان با ديگر اعتراضاتشان داشت

ه در تاريخ كوفه و در كبود بدون شك اين رخدادي ، كوفه را در نورديد، راضاعت
توان ثمره تغييرات و  اين حادثه را مي .داد براي اولين بار روي مي، خ اسالميتار

مردم كوفه را ، انگيزان حوادثي دانست كه بر اثر تبليغات و شايعات آشوب طلبان و فتنه
سعيد را عزل و سپس ، عثمان، پس از اين اعتراضات، تحت تاثير خود قرار داد

چون  .سي را طبق خواسته خود مردم كوفه به واليت آن ديار منصوب نمودابومو
ديگر اين چنين ! اي مردم: مردم چنين گفتبه  خطاب، وفه وارد شدبه ك سابوموسي

از ، ت كنيداعمتحد باشيد و از خالفت اط، طغيان مكنيد و از اين نوع اقدامات بپرهيزيد
نماييد و صبر و آرامش را  پرهيزيتان ها ها و قضاوت گيري تعجيل و شتاب در تصميم

سپس چون از  .خواستيد نزد شماست اميري را كه مي، پيشه خود سازيد كه از امروز
منبر پايين آمد مردم از او خواستند كه براي نماز به امامت بايستيد اما او امتناع كرد و 

شورش عليه عثمان  گاه اند كه هيچ كه مردم شهر با او پيمان نبسته اعالم نمود تا زماني
آنان نيز اعالم كردند كه چنين خواهند  .ايستد هرگز به امامت ايشان نمي، نخواهند كرد
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كوفه نوشت و در آن خطاب به اي به مردم  عثمان نيز نامه 1.خواهد بود كه اميرشان مي
 .او را برگزيديد، كه خود ام همن فردي را نزد شما فرستاد! اي مردم: مردم چنين گفت

ام و صبورانه تمام  خداوند سوگند كه آبرويم را در معرض خطر فتنه شما قرار دادهبه 
هرچه را كه دوست داريد ! اي مردم .ام تا شايد شما اصالح شويد توانم را به كار بسته

ن را از من بخواهيد و از آبه اين شرط كه عصيان خداوند در آن نباشد بازگو كنيد و 
به اين شرط كه عصيان خداوند در آن نباشد بازگو كنيد هر چه نفرت و كراهت داريد 

بر اين است كه از خالفت مشروط ، اما بدانيد كه اين .تا آن را از شما دور سازم
گونه كه با شما رفتار  صورت همان د و بر او شورش نكنيد كه در غير اينياطاعت كن

بر واليت كوفه  سنتا زمان شهادت عثما سابوموسي .2كنيد شود كه شما رفتار مي مي
  3.ماند و حكومت نمود

پنج والي را به خود ديد  سبينيم كه واليت كوفه در عهد عثمان به اين ترتيب مي
حوادث مهمي ، در طول حكومت اين واليان .كه اصالً در ديگر واليات سابقه نداشت

 كه اينروي داد كه به طور مستقيم بر سرنوشت حكومت اسالمي تاثير گذار بود تا 
قلمرو اسالمي را تحت تاثير  ي ه از اين شهر زبانه كشيد و همهنهاي فت سرانجام شعله
، تجربه اثبات كرد كه مردمان كوفه در تمام دوران حكومت واليان خود .خود قرار داد

هاي  زدند و با وجود تالش واليان جهت تأمين خواسته عليه آنان دست به شيطنت مي
شايد به همين دليل باشد كه عمر بن  .راندند ن را از خود ميايشا، باز هم آن مردم، آنان

خواهد او را  از خداوند ميخّطاب از دست آنان به تنگ آمد و در موردشان گفت كه 
   .از شرّ مردم كوفه نجات دهد

 باشد تا مطلبي كه الزم است كه بيان شود نقش كوفيان در فتنه قتل عثمان مي
چون ، از طرف ديگر .در قتل عثمان دست داشتندقيماً مس، كه تني چند از آنان جا آن

آذربايجان و شمال فالت ايران را تحت ، هاي ديگري چون طبرستان كوفه سرزمين
مهمترين دليل اثبات  .ها ارتباطي تنگاتنگ داشت مينسرز نبا اي، بود هسلطه خود گرفت
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يم آنان در حفظ حضور خود واليان در فتح آن مناطق و نيز نظارت مستق، اين ارتباط
بعيد نيست كه آن مناطق نيز در ، به اين ترتيب .1باشد ها مي امنيت و ثبات آن سرزمين

   2.نقش را در جريان آن فتنه ايفا كرده باشند، كنار كوفه
بينيم كه والياتي چون  از خالل مطالعه واليات قلمرو اسالمي در عهد عثمان مي

ره العرب واقع بودند از ثبات و امنيت مكه و طائف كه در خود جزي، يمن، بحرين
جز در رابطه با جنگ با ، شام نيز در طول خالفت عثمان .اند پايداري برخوردار بوده

عبداهللا بن ، مردمان بصره نيز در كنار والي خود .بدور از هر نوع تشّنج بود، روميان
كوفه ، مياندر اين  .هاي دشمنان بودند ئهسرگرم فتوحات و دفع حمالت و توط، عامر

شوند كه  دچار تشنجات و حوادثي مي سو مصر هستند كه در اواخر عهد عثمان
عليه خليفه خود سر به ، ها به جاي نبرد با دشمنان دين باعث شد مردمان ان سرزمين

   3.او مشاركت داشته باشند به شهادت رسانيدنطغيان بردارند و در فتنه 
  

                                           
 ). ۱/۲۱۳(الوالية علی البلدان  -١
 ). ۱/۲۱۳(الوالية علی البلدان  -٢
 ). ۱/۲۱۴(مهان  -٣



 



 
  گفتار دوم

ليان و وظايف و حقوق آنان در اين در قبال وا سسياست عثمان
  دوران

  در قبال واليان سسياست عثمان: نخست

را  ستمامي واليان عمر، بعد از هجرت به خالفت رسيد 24در سال سچون عثمان
بنا به مصلحتي كه ، يك سال در مناصب خود ايفا نمود و پس از گذشت اين مدت

يد اين اقدام عثمان در ابقاي يك شا .تشخيص داده واليان مورد نظر خود را تعيين كرد
به خاطر سفارش عمر بود كه در آخرين ، هاي خود در سمت سساله واليان عمر

خليفه بعد از خود توصيه نمود تا تمامي واليان او را لحظات حيات بخش خويش به 
ت او سي اشعري كه صالح را در اين دانسيك سال در مناصب خود ابقا كند جز ابومو

هاي خود نسبت به  عثمان در سياست .1ال در منصب خود باقي گذاردرا تا چهار س
همچنين او در طول  .برد هاي صحابه بهره مي هميشه از مشورت و ديدگاه، واليان

واليتي را در هم ادغام نمود كه به عنوان مثال ، ضيات زمانبنا به مقت، خالفت خود
ه دليل وفات واليان و يا بحرين را به بصره ملحق كرد و تمامي واليات شام را ب

   .با هم متحد ساخت و تحت نفوذ معاويه قرار داد، استعفاي آنان
واليان خود را به رعايت عدالت و رأفت و عطوفت نسبت به ، هميشه، عثمان

، اي كه بعد از به خالفت رسيدن به واليان نوشت نمود و اولين نامه مردم سفارش مي
به رهبران امت دستور  �بدانيد كه خداوند: داد يرا مورد تاكيد قرار م مسايلهمين 

بدانيد كه  .داده است كه حافظ و سرپرست مردم باشند و نه ماليات بگير و طلبكار آنان
ات و نه خراج بگير و مالي، حافظ و سرپرست امت بودند، نخستين رهبران اين امت

بگير مردم تبديل رهبران امت به خراج بگير و ماليات  ممكن است در آينده .كن  جمع
شوند و از امور دين و دنياي آنان غافل شوند كه در اين صورت شرم و حيا و احترام 

 .ماند داري و وفاداري باقي نمي رود و ديگر ميان آنان و حكومت حس امانت از بين مي
ملت دقّت نظر  مسايلترين شيوه حكومت آن است كه در  بدانيد كه بهترين و درست

                                           
 ). ۲/۳۹۱(سير أعالم النبالء  -١
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وظايف  انجام لت ننمود و حقوق آنان را رعايت نمود و در عين حالفغآن  زشود و ا
در مورد  .از ايشان بخواهيد، آنان را در قبال حكومت چون پرداخت زكات و ماليات

ي خود با آنان ها نانبست به دشمنان و پيم .اهل ذمه نيز به همين صورت رفتار كنيد
هاي خود را  عثمان سياست، در اين نامه .1وفادار باشيد تا شايد آنان نيز به راه حق آيند

رعايت : ها عبارتند از اين سياست .كنندنمايد تا براساس آن حكومت  به واليان ابالغ مي
رعايت ، المال بپردازند مطالبه ماليات و زكاتي كه آنان بايد به بيت، حقوق مسلمانان

ايشان واجب  حقوق اهل ذمه و همچنين مطالبه جزيه و خراجي كه پرداخت آن بر
در نظر گرفتن ، داري و وفاداري نسبت به همه حتي دشمنان است و رعايت امانت

نبايد هم و غم واليان در جهت  كه ايناصل عدالت در تمامي شئونات مذكور و 
 مسايل، ياصول كار تشريحعثمان در كنار  .2آوري ماليات و خراج از مردم باشد جمع

او نه تنها  .شد اره واليات را به آنان يادآور ميمربوط به نحوه درست و صحيح اد
حاد و اقشار مختلف آساخت بلكه تمامي  مند مي واليان را از رهنمودهاي خود بهره

 .نمود ديد سفارش و ملزم مي را مصحلت ميها  آني كه خود مسايلمردم را به رعايت 
به بود كه تدوين يك مصحف واحد در مدينه و زير نظر صحا، مسايلاز جمله اين 

يمن و ، بحرين، شام، مصر، مّكه، بصر، پس از ارسال آن به مناطق مختلفي چون كوفه
   3.تالوت نمايند را به مردم دستور داد تنها براساس قرائت آن مصحف قرآن، جزيره

ها را  ها و صحيفه عثمان به مردم فرمان داد تا ديگر مصحف، پس از اين اقدام
نند كه اين كار با موافقت اجماع صحابه حاضر در مدينه را آتش زها  آنجمع كرده و 

همچنين عثمان  .4طالب نيز آن را بيان داشته است صورت گرفت و خود علي بن ابي
با هم به رقابت بپردازند و به ، دوست داشت كه واليان او در ميدان جهاد و فتوحات

بتوانند سرزمين  همين دليل به ابن عامر و سعيد بن عاص اعالم نمود كه هر كدام
- جديو جهت نيل به اين هدف  واهد شدخ جا آن امير .وسيع خراسان را فتح نمايند

                                           
 ). ۵/۲۴۴(تاريخ طربی  -١
 ). ۱/۲۱۵(الوالية علی البلدان  -٢
 ). ۳/۹۹۷(تاريخ املدينه  -٣
 ). ۹۹۶- ۳/۹۹۵(تاريخ املدينه  -٤
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 .1منطقه طبرستان را به تصرف در آورد، سعيدخراسان را فتح نمود و ، بود كه ابن عامر
كرد تا  آمد كه اقدامات واليان را منوط به رعايت شروطي مي گاه پيش مي، در ضمن او

از عثمان ، چون معاويه بن ابي سفيان، به عنوان نمونه .نان حفظ شودمصالح مسلما
عثمان ، درخواست نمود كه اذن دريانوردي و حركت به جانب قبرص را به او بدهد

در اين سفر حضور داشته باشند و نيز ، شرط گذاشت كه خود معاويه با همسرش
، ويه نيز طبق اين شرطمعا .هيچ سربازي را ملزم به حضور در آن جنگ نكند، معاويه

   2.جنگ حضور داشتنداين خود و همسرش سوار بر كشتي شده و در 

  در نظارت بر اعمال واليان و كارگزاران خود سهاي عثمان روش: دوم

هايي كه عثمان در زمينه نظارت بر اقدامات كارگزاران خود به كار  مهمترين روش
  :برد عبارتند از مي

  حضور در مراسم حج -1
 هاي دادخواهيشنيدن شكايات و نسبت به حضور در حج و ديدار با حجاج و  عثمان

او همچنين به واليان خود در اقصي  .داد آنان از واليان و امراي خود اهميت بسيار مي
ها اعالم نموده بود تا هر سال در موسم  نقاط بالد اسالمي و نيز مردمان آن سرزمين

اي بود كه عمر  تداوم شيوه، در واقع اين روش .3حج حضور يابند و با او ديدار نمايند
هاي مختلف و  با واليان خود در سرزمين، بنيان نهاده بود و هر سال و در موسم حج

   4.كرد همچنين مردمان آن واليات ديدار و گفتگو مي

  ندآمدميهاي ديگر به مدينه  وجو از مسافراني كه از واليات و سرزمين پرس -2
خليفه اي را بر  گونه زحمت و هزينه ه هيچهايي بود ك ترين شيوه نجزو آسااين روش 

ريزي خاصي ميسر بود  بدون برنامههميشه و ، عين حال اين روشدر  .كرد يل نميتحم

                                           
 ). ۲/۱۶۶(تاريخ يعقوبی  -١
 . ۳۰۶، و اخلراج و صناعة الکتابة) ۱/۲۱۶(الوالية علی البلدان  -٢
 ). ۱/۲۱۶(الوالية علی البلدان  -٣
 ). ۱/۲۱۶(لدان الوالية علی الب -٤
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در دوران سه خليفه ، دادند و به ويژه مي انجام اين شيوه را، خلفاي راشدين ي و همه
به دليل انبوه مسافران مدينه و حضور اين شيوه ، اول كه در مدينه استقرار داشتند

داد و ثمرات  به مراتب بهتر نتيجه مي، حجاج و زائران و علي الخصوص در ايام حج
   1.آن بيشتر بود

  نوشتند نامه مي سبه عثمان هاي مختلف مردماني كه در سرزمين -3
به عنوان  .ودنم نوشتند استقبال مي ها به او مي هايي كه مردم ديگر سرزمين نامهمان از ثع

مصر و شام به او نوشتند مطالعه و به ، هايي را كه مردمان كوفه مثال او شكوائيه
  2.رسيدگي نمود، ذكر شده بودها  آنمواردي كه در 

  اعزام بازرسان به واليات مختلف -4
فرستاد تا از اوضاع و  بازرساني را به واليات مختلف مي، در طول خالفت خود، عثمان

طق آگاه شده و اخباري را كه در مورد ظلم و ستم واليان به مردم احوال آن منا
آن بازرسان گزارشات جامع و كاملي را از آن  .شنوند به اطالع عثمان برسانند مي

، عمار بن ياسر را به مصر، عثمان، به عنوان نمونه .3دادند واليات به عثمان ارائه مي
و عبداهللا بن عمر را به شام ، به بصرهبن زيد را أسامه ، محمد بن مسلمه را به كوفه

   4.افرادي ديگر را به ديگر واليات اعزام نمود

  ها مستقيم اوضاع و احوال آن سرزمين ي مسافرت به واليات مختلف و مالحظه -5
رفت تا هم از اوضاع آن ديار مطّلع شود و هم با  عثمان در موسم حج به مّكه مي

ها ديدار كند و از اوضاع و  مردمان آن سرزمينواليان خود در ديگر واليات و نيز 
   .با خبر شودها  آناحوال 
  

                                           
 ). ۲/۱۲۲(الوالية علی البلدان  -١
 ). ۱/۲۱۷(الوالية علی البلدان  -٢
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  هايي از واليات به مدينه ار هيأتاحض -6
هايي از  از واليان خود بخواهند كه هيأت، آمد كه خلفاي راشدين بسيار پيش مي

سرزمين تحت نظر خود را به مدينه اعزام نمايند تا در مورد واليان و كارگزاران آن 
به اين ، عثمان و علي، عمر .وجو نمايد پرسها  آناز  جا آن واليت و اوضاع و شرايط

ورزيدند اما ابوبكر به دليل سرگرم شدن به جهاد با مرّتدين و نيز  كار مبادرت مي
  1.فرصت اين كار را پيدا نكرد، خوددوران كوتاه خالفت 

  واليت تحت امر آنان بطه با اوضاعاحضار خود واليان و صحبت با آنان در را -7
زدند و هميشه با واليان خود در ارتباط  خلفاي راشدين به اين كار دست مي ي همه

ارتباط دائم خود با واليان را حفظ ، عثمان نيز چون ديگر خلفاي راشدين .بودند
 مسايلبحث و گفتگو در مورد نمود تا به  برگزار مي  نمود و با آنان جلساتي  مي

اي بود كه با حضور واليان  جلسه، مهمترين اين جلسات .ازندمختلف دولت بپرد
مصر وديگر واليات و نيز بزرگان صحابه برگزار شد و در آن ، شام، كوفه، بصره، مدينه

راجع به رويدادهايي كه پيش از بروز فتنه اتفاق افتاده بود صحبت شد و هر يك از 
برخورد و  ي جريانات و نيز نحوه آندر رابطه با را هاي خود  ها و نگرش آنان ديدگاه

  2.را مطرح نمودندها  آنمقابله با 

  مكاتبه با واليان -8
نمود و از  با واليان خود مكاتبه مي، به طور مداوم، عثمان چون ديگر خلفاي راشدين

به او گزارش ، خواست كه در مورد اوضاع و شرايط واليت و مردمان آن ديار آنان مي
مهمترين  سو علي بن ابي طالب سوران خالفت ابوبكر صديقدر د، اين اقدام .دهند
   1.هاي كسب اطالعات در مورد واليات بود شيوه

در جريان أوضاع ها  آنهايي بودند كه عثمان از طريق  مهمترين شيوه، اين موارد
او تاكيد داشت كه آنان به وظايف خود به طور  .گرفت و احوال واليات خود قرار مي

                                           
 ). ۲/۱۲۲(الوالية علی البلدان  -١
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، ها آن انجام به محض اطالع از وقوع هر نوع اشتباه و حضوري در .عمل كنند، كامل
شد كه واليان به  نمود و اگر اثبات مي تنبيه مي، اند والياني را كه مرتكب آن قصور شده

آنان ، بدون در نظر گرفتن اعتماد خود او به آن واليان، اند اقدام نمودهها  انگاري آن سهل
خمر در ساس بود كه پس از اثبات وقوع عالئم شرب كرد و بر همين ا را مجازات مي

تازيانه ، كذب شهادت شاهدان وليد را به اتهام شرب خمر وليد و بدون در نظر گرفتن
، يشعثمان در طول خالفت خو .عزل نمود، زد و سپس او را از منصب واليت كوفه

نوشت كه در  مي هايي را خطاب به مردمان آن واليات نامه، هنگام تعيين واليان، هميشه
در مقابل يكديگر توصيه  وظايف خويش انجام مردم و خود واليان را نسبت به، ها آن
از ؛ هر چه بهتر امور واليات ياري رساند ي تا بدين وسيله واليان را در ادارهنمود  مي

خطاب به مردم ، توان به اين نامه اشاره نمود كه در آن عثمان مي، ها اين نامه ي جمله
   .گفته استچنين 

بدانيد كه من به ، كنم حج با واليان خود ديدار مي بدايند كه من هر سال در موسم
و اين شرط به خالفت رسيدم كه امت را به راه راست فراخوانم و آنان را از ضاللت 

به آن ، بنابراين هر كس در خواستي از من و يا واليانم نمايد، ها حفظ نمايم گمراهي
هر  بدانيد كه .ام را بر شما هيچ امتيازي نيست و خانواده نيد كه مخواهد رسيد و بدان

را به دست  كس به موسم حج آيد و حق خود را از من يا واليان مطالبه نمايد آن
را دوست  كنندگان و بخشندگان انفاق �يا از آن بگذريد كه خداوند ....خواهد آورد

   1.دارد مي

  حقوق واليان: سوم

ها  آنواليان از حقوق مختلفي برخوردار بودند كه برخي از ، يندر عهد خلفاي راشد
حقوق و ، عالوه بر اين .شدند در ارتباط مردم بود و برخي ديگر مربوط به خليفه مي

در واقع تمام اين امتيازات و حقوق  .گرفت المال به آنان تعلق مي امتيازاتي نيز از بيت
 انجام در جهت اين بود كه آنان بتوانند در ،شد اجتماعي و مالي كه به واليان ارائه مي

                                           
 ). ۵/۳۴۹(ربی تاريخ ط -١
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اين حقوق  ي جملهاز ، موفق و سربلند باشند، وظايف خطير خود و حفظ مصالح عامه
   :باشند موارد زير مي

  اردي كه خالف اوامر خداوند نباشداطاعت از آنان در مو -1
  : فرمايد خداوند متعال در قرآن كريم مي

m�Ç��È��É��Ê��Ë��Ì��Í��Î��Ï��ÑÐ��Ò��Ó��Ô��Õ��Ö��×����Ø��
Ù��Ú��Û��������Ü��Ý��Þ��àß��á��â��ã��ä��å��������l������ ٥٩: النساء  
خدا (و از پيغمبر ) با پيروي از قرآن(از خدا ! ايد اي كساني كه ايمان آورده(

و از كارداران و فرماندهان مسلمان ، اطاعت كنيد) محمد مصطفي با تمسك به سنّت او
مادام كه دادگر و حقّگرا بوده و مجري احكام شريعت اسالم (نمائيد  خود فرمانبرداري

آن ) و در امري از امور كشمكش پيدا كرديد(و اگر در چيزي اختالف داشتيد ) باشند
تا در (برگردانيد ) با رجوع به سنّت نبوي(و پيغمبر او ) با عرضه به قرآن(را به خدا 

و پيغمبر آن را بيان و ، ا كه خدا قرآن را نازلچر .حكم آن را بدانيد، پرتو قرآن و سنّت
اين  .اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد) بايد چنين عمل كنيد .روشن داشته است

  ). تر است براي شما بهتر و خوش فرجام) يعني رجوع به قرآن و سنّت(كار 

چون ابو بنا به قول جمهور و بزرگاني : امام قرطبي در تفسير آيه چنين گفته است
دار  فرمايد كه امانت واليان را امر مي، ي فوق خداوند متعال در آيه، هريره و ابن عباس

به عدالت ، امت باشند و به آنان خيانت نورزند و چون در ميان مردم حكم راندند
وظايف مردم در قبال واليان را ، در اين آيه، سپس پروردگار دانا و حكيم، رفتار كنند

از ، ر و نواهي او امتثال كنندمدهد كه از او و اوا و به آنان دستور ميدارد  بيان مي
رسولش و سنّت او تبعيت نمايند و از صاحبان امور امت كه همان حاكمان و واليان 

، در جامعه اسالمي و به خصوص در عهد خلفاي راشدين .1اطاعت كنند، هستند
د و حاكم و رعيت در برابر بر هر چيز ديگري اولويت دار، اجراي دستورات شريعت

در گرو ، هميشه و بال استثناء، بنابراين اطاعت حكام، آورند آن سر تسليم فرو مي

                                           
 ). ۵/۲۵۹(تفسير قرطبی  -١
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 صاز دستورات و اوامر خداوند تبارك و تعالي و رسول اكرم ايشاناطاعت و امتثال 
  : اند خود حضرت رسول نيز در تاكيد اين مسأله چنين فرموده كه اينكما  .باشد مي

  1»فی املعروف ةامنا الطاع، ةه فی املعصيال طاع«
گناهان و عصيان از دستورات شريعت جائز  انجام هيچ نوع اطاعتي در مورد(
  ). اعمال نيك و اجراي شريعت رواست انجام اطاعت تنها در مورد .نيست

  نصيحت واليان -2
مي و از جمله موارد امر به معروف و نهي از منكر كه اصلي است الزم در جامعه اسال

مسلمانان بايد بدان پايبند باشند و در قرآن و سنّت نيز بارها به اهميت و لزوم آن 
خلفاي  .باشد امر به معروف و نهي از منكر واليان و امرا مي، پرداخته شده است

واليان خود ، هميشه و از طرق مختلفي چون ارسال نامه، راشدين نيز بر همين اساس
   2.نمودند آنان را به خير و صالح سفارش مي دادند و را پند و اندرز مي

  در اختيار واليان خود قرار دهند بايست اخبار و اطالعات درست را مردم مي -3
تحركات ، آحاد امت در آگاه نمودن حكام از اوضاع و احوال مردم ي مشاركت همه
ه تواند مصالح عام ست كه ميا امري، مربوط به كارگزاران دولت مسايلدشمن و يا 

حال اگر اين اخبار و اطالعات مربوط به تحركات دشمن  .امت را حفظ و تامين نمايد
ضرورت دارد حاكمان را هر چه سريعتر در ، و يا خيانت كارگزاران دولت باشد

   3.دهجريان آن قضايا قرار د

  هاي آنان گيري از واليان و موضع حمايت -4
و اعتراضاتي در واليتي بروز نمايد كه ها  آمد كه آشوب ميدر دوران عثمان گاه پيش 

خواستند كه والي مورد نظر آنان را عزل و  اي از مردم از عثمان مي دسته، طي آن
نمود و به  ديگري را به جاي او منصوب نمايد اما عثمان از اين كار امتناع مي

                                           
 ). ۷۱۴۵حديث (صحيح خباريف کتاب األحکام  -١
 ). ۲/۵۶(الوالية علی البلدان  -٢
 ). ۲/۵۷(الوالية علی البلدان  -٣
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بايد دانست كه اين اقدام در جهت حفظ و  .داد هاي آنان پاسخ مثبت نمي درخواست
گرفت و به اين  دولت اسالمي و مصالح عامه صورت مي ي يانت از اهداف عاليهص

ها را رد نمايد كه  شكايات و اعتراض، بدون تحقيق و تفحص، معنا نبود كه عثمان
نظر و تصميمات خود را اعالم ، هاي الزم او تنها پس از تحقيقات و بررسي، بالعكس

صحابه را جهت تحقيق و تفحص از يي متشكل ها كميته، او در چنين مواقعي .نمود مي
 .كرد تا حقايق را روشن و به اطالع دولت برسانند در خصوص آن قضايا انتخاب مي

 .جمله وظايف خليفه بود از، ال بايد دانست كه حمايت از كارگزاران دولتحدر عين 
ايست ب حقي است كه مردمان مي، همچنين حمايت از واليان و احترام گذاشتن به آنان

هر چند گاه ممكن بود كه عثمان بنا به شرايطي خاص و براي  .1در قبال آنان ادا نمايند
   .به خواست معترضان تن در دهد و واليان خود را عزل نمايد، حفظ مصالح مردم

  احترام به واليان بعد از عزل آنان -5
شعري و او بعد از عزل ابوموسي ا .دهد اين همان درسي است كه عثمان به ما مي

كه در  جا آن نمود تا عمرو بن عاص با ايشان با احترام خاص و در خور آنان رفتار مي
  .شد كرد و نظر او را جويا مي با عمرو مشورت مي، مهم حكومت مسايل

  مين مالي آنانأپرداخت پول به واليان و ت -6
ه بايد در پرداخت پول و دستمزدي كه معيشت واليان را تأمين نمايد از حقوقي است ك

 صرسول خدا سنت، اساس پرداخت حقوق و ارزاق به واليان .حق آنان رعايت شود
 .نمود در اين زمينه است كه به واليان و كارگزاران خود حقوق و دستمزد پرداخت مي

حقوق و مزايايي را  صخلفاي راشدين نيز با اقتدا به اين شيوه رسول خدا ي همه
تنها پرداخت ، هر چند در تواريخ .گرفتند در نظر ميبراي كارگزاران و واليان خويش 

، حقوق و ارزاق تعدادي محدود از واليان و كارگزاران ذكر شده است اما اين خود
از حقوق و دستمزد ، كارگزاران حكومت ي كند كه در آن دوران همه اثبات مي

هد عمر بن اند مربوط به ع بيشتر روايات كه در اين رابطه نقل شده .برخوردار بودند

                                           
 ). ۲/۵۸(الوالية علی البلدان  -١
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ها و مزاياي كارگزاران خود را پرداخت  ميزان حقوقها  آنخطاب است كه در 
اما در عهد عثمان به دليل درآمدهاي سرشار دولت كه از طريق فتوحات  .نمودند مي

بسيار بيشتر از دوران ، ها ميزان اين پرداخت، آمد  عظيم سپاهيان اسالم به دست مي
نمود تا در  ها و جوائزي را تعيين مي پاداش، عثمان، در عين حال .ديگر خلفا بود

به  .را دريافت نمايندها  آن، هاي خود صورت موفقيت واليان و كارگزاران در مأموريت
يك ، عثمان به پاداش موفقيت عبداهللا بن سعد بن ابي سرح در فتح آفريقا، عنوان مثال

از عزيمت عبداهللا به آن او قبل  .پنجم خمس غنايم آن فتوحات را به او اعطا نمود
منطقه به او وعده داده بود كه اگر بتواند آفريقا را فتح نمايد آن مبلغ پاداش را به او 

مين أبه هر حال پرداخت حقوق و دستمزد به كارگزاران دولت و ت .1خواهد داد
را بنيان نهاد و خلفاي راشدين نيز از  آن صسنتي بود كه رسول خدا، معيشت آنان
مين معاش كارگزاران دولت و بي نياز كردن آنان از أتبعيت نمودند تا با ت همين سنت

   2.هرچه بهتر وظايفشان ياري نمايند انجام ايشان را در، مردم

  وظايف واليان: چهارم

  اصول و احكام شريعت در جامعهاقامه  -1
  : مهمترين وظايفي كه در اين رابطه بر عهده واليان است عبارتند از

  و گسترش دين در ميان مردمنشر : الف
در راه ، الزم بود كه واليان، به دليل گسترش روز افزون فتوحات در اين دوران

تالش بسيار  ندهايي كه به تصرف در آمده بود نشر و ترويج اسالم در سرزمين
اين مهم را خود واليان و نيز صحابه و ، هاي نخستين شروع فتوحات در سال .ندنمايد

دادند اما به تدريج و در عهد عمر اين وظيفه را  مي انجام اه او بودبزرگاني كه همر
با توسعه قلمرو اسالمي و به تبع آن افزايش ، معلمان و مبلغان و فقها به عهده گرفتند

اواخر عهد عمر و دوران  درجمعيت مردماني كه زير سلطه حكومت اسالمي بودند و 

                                           
 ). ۵/۲۵۲(تاريخ طربی  -١
 ). ۲/۶۴(الوالية علی البلدان  -٢
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جايگاه معلمان و فقها ، ر مناطق مختلفعثمان و علي و نيز افزايش طالب علوم دين د
د در واقع در آن شرايط كه يك واليت ممكن بو .افزوده شد آنان تثبيت و بر اهميت

توانستند به امور حكومتي  واليان تنها مي، اشته باشدمناطق عظيمي را زير نفوذ خود د
ليل وجود ديگر نداشتند و به همين د مسايلبرسند و فرصت چنداني براي پرداختن به 

  1.مبلغان و معلمان و فقها ضرورتي بود انكارناپذير

  اقامه نماز: ب
در دوران خلفاي راشدين هم خود خليفه و هم واليان و امراي آنان در واليت 

هاي نماز جمعه و  جماعت و نماز اعياد و نيز خطبه، هدار اقامه نماز جمع عهده، مختلف
   2.ها بودند اعياد و ديگر مناسبت

  ظ اصول و اركان دينحف: ج
وظيفه  صدانستند كه بعد از وفات حضرت رسول به خوبي مي، خلفاي راشدين

بسيار خطيري به آنان محول شده است و بايد در راه حفظ اصول و عقايد راستين 
حفظ حرمت دين اسالم و رسول ، صزنده نگاه داشتن سنّت رسول اكرم، دين
ها و  از اسالم و مسلمين در برابر نيرنگها و نيز دفاع  و مقابله با بدعت صخدا

 .و از جان و دل مايه گذارند دريغ نورزندهاي شوم دشمنان از هيچ كوششي  نقشه
عثمان نيز در راستاي همين اهداف بود كه دستور داد مصحفي واحد تدوين شود و 

ها را كه هر يك به قرائتي بودند سوزانيده شود تا اين اصل  و مصحف  ديگر صحيفه
همچنين  .3ين و ركن اسالم از هر نوع خطر تحريف و كم و كاست مصون بماندد

، -دادند كه افكار و آراي عجيبي را ترويج مي-در جهت نابودي سبئيون ، واليان عثمان

                                           
 ). ۲/۶۶(الوالية علی البلدان  -١
 ). ۲/۶۷(الوالية علی البلدان  -٢
 ). ۹۹۹- ۳/۹۹۶(تاريخ املدينة  -٣
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از ، حفظ و صيانت از دين و حرمت آن، در هر حال .1را كشيدندهاي بسياري  تالش
  2مهمترين وظايف رهبران جامعه اسالمي است

  ساخت و بناي مساجد-د
ايشان اولين مسجد اسالم را بنا ، به منطقه قباء صبه محض ورود پيامبر خدا

 .كردند جا آن اقدام به ساختن مسجد خويش در، نمودند و چون به مدينه رسيدند
 .نمودند شدند مساجدي را بنا مي ن آن حضرت نيز در مناطقي كه بدانجا اعزام مياوالي

هر ، مسجد در دوران خلفاي راشدين استمرار يافت و مسلمانان اين عالقه به ساختن
كردند و واليان خلفا در اين  بنا ميرا مساجدي  جا آن نمودند در اي را كه فتح مي منطقه

مساجد آن  ي در بناي همه، نقشي فعال و مستقيم داشتند و اگر هم خود، نهضت
به خصوص مساجد جامع آن  اند اما در ساخت مساجد مهم و ها نقشي نداشته سرزمين

  3.اند سرزمين تاثيري مهم داشته

  تدارك موسم حج:  ه
مسئول تدارك مقدمات حج و تامين جان ، واليان مناطق مختلف، در صدر اسالم

به كمك امرا ، واليان در آن روزگار و در موسم حج .و مال حجاج آن واليات بودند
به مكه ، ي حجاج كه با اجازه واليانها نواشتافتند و آنان را از مواقع عزيمت كار مي

ريزي براي  در عين حال آنان عالوه بر برنامه .نمودند كردند با خبر مي حركت مي
آب مورد نياز حجاج را در ، عزيمت كاروانيان و نيز كمك به تأمين جاني و مالي آنان

، ن كريزعبداهللا بن عامر ب، به عنوان نمونه .نمودند مين ميأطول مسير حركت آنان ت
از بصره تا مكه ، ي حج آن واليتها ناهايي را در مسير حركت كارو چاه، والي بصره

براساس همين اقدامات خلفاي راشدين و واليان ، به همين دليل فقها .4حفر نموده بود
فراهم آوردن مقدمات حج و نيز تأمين جان و مال حجاج را از وظايف واليان ، آنان

                                           
 . ۲۱۴، عبداهللا بن سبأ و أثره فی أحداث الفتنة -١
 ). ۲/۶۹(الوالية علی البلدان  -٢
 ). ۲/۶۹(الوالية علی البلدان  -٣
 ). ۱/۱۹۲(الوالية علی البلدان  -٤



    سنظام اداري و تقسيمات كشوري عهد عثمان  
 

 

 411

جمله  از، تدارك مقدمات حج: اين زمينه چنين گفته است ماوردي در .دانستند مي
  1.گنجد وظايف و جزو اقداماتي است كه در حيطه وظايف دولت مي

  هاي شريعت اقامه حدود و مجازات: و
اجراي حدود و مجازات افرادي كه بر خالف دستور قرآن و سنّت رسول 

اند و يا به فرد يا  رد نمودهاند و به منافع عامه مسلمين لطمه وا رفتار نموده صاكرم
 انجام از جمله وظايفي است كه واليان در قبال، اند گروهي خاص ضرر و زيان رسانيده

خود عثمان بن عّفان و واليان او نيز كامالً حدود شريعت را اجرا  .2مسئولندها  آن
   .پايبند بودندها  آنكردند و به رعايت  مي

  مين امنيت مردمأت -2
باشد كه  هاي واليت از مهمترين وظايف واليان مي روستاها و راه، هرهامين امنيت شأت

ها  آن ي جمله ازبايست دست به اقداماتي بزند كه  حكومت مي، جهت نيل به اين مهم
ثير مهم أت، اين اقدام .3باشند اجراي حدود و مجازات مجرمين و افراد فاسد جامعه مي

دارد كه جان و مال و ناموس  ل آن راراهزني و امثا، سرقت، در كاهش جرايم قتل
شود كه مردم جامعه نيز مراقب گرفتار و  همچنين باعث مي .كنند مردم را تهديد مي

زيرا در غير اين ، هاي ناروا بپرهيزند رفتار خويش باشند و از اعمالي چون تهمت
در عين حال واليان موظف هستند كه  .شود صورت حد قذف در مورد آنان اجرا مي

بالذري در اين  .دم را از شرّ حشرات و جانوران موذي چون عقرب حفظ كنندمر
اي نوشت  نامه  استاندار شام و جزيره  معاويه  فرماندار نصيبين به: گويد رابطه چنين مي

گروهي از   بود كه  هايي نگاشته در خصوص عقربو ضمن آن شكايت خود را 
اي  براي هر محله  ايشان فرمان داد كه  رو به از اين، بودند  مسلمانان را نيش زده

  ها به نگهباناني را بگمارد تا آنان را جهت محافظت از جان مسلمانان در برابر عقرب

                                           
 . ۳۳، األحکام السلطانية -١
 . ۶۶، ابن تيمية، لشرعيةالسياسة ا -٢
 ). ۲/۷۱(الوالية علی البلدان  -٣
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  نيز طبق فرمان او عمل نمود و دستور داد كه  معاويه، نگهباني در شب ملزم گرداند
  1.قتل برسانند  ها را به عقرب

  جهاد در راه خدا -3
مشاركت فعاالنه و مستقيم و در ، جسته و ممتاز عصر خلفاي راشدينهاي بر از ويژگي

در عهد عثمان نيز واليان او در  .اهللا است در راهميادين كارزار با دشمنان اسالم و جهاد 
توان به اين مردان  كه از ميان آنان مي ندنمود ايفا مينقشي مهمي را روند فتوحات 

مغيره بن شعبه و سعيد ، ابوموسي اشعري، كريز عبداهللا بن عامر بن: بزرگ اشاره نمود
معاويه بن ابي سفيان فاتح ، بن عاص كه فتوحات مشرق جزيره العرب را توسعه دادند

ارمنستان بزرگ و آسياي صغير و عبداهللا بن سعد بن ابي سرح كه فتوحات آفريقا را 
ضور در از ح، وظايف اداري و حكومتي خويش انجام آنان در كنار .تداوم بخشيد

، هاي سپاهيان اسالم ان كارزار غافل نشدند و در راه تداوم و استمرار روند پيروزيدمي
، ياريختمنابع  .باشند دادند كه الزمه هر نبرد و كارزاري مي مي انجام اقداماتي مهم

موارد در در جهت تدارك و تقويت سپاهيان اسالم را ، مهمترين اين اقدامات واليان
  : دان زير ذكر كرده

  اعزام داوطلبان به ميادين كارزار: الف
، عمر و عثمان، در طول خالفت ابوبكر، مكه و عمان، بحرين، واليان مناطق يمن

بدان منطقه اعزام ، داوطلباني را كه تمايل داشتند در ميادين جهاد حاضر شوند
  2.نمودند مي

  دفاع از واليات در برابر حمالت دشمن: ب
از مرزهاي قلمرو اسالمي در برابر ، واليان شام، ديندر طول دوران خلفاي راش

، واليان عراق نيز به همين منوال .نمودند حمالت مداوم روميان دفاع و حراست مي

                                           
 .١٨٣ص، بالذري، فتوح البلدان -١
 ). ۲/۷۲(الوالية علی البلدان  -٢
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 كه اينپرداختند تا  ها را دفع كرده و به مقابله با تهديدات آنان مي حمالت فارس
   .ل برسانندآخرين پادشاه آنان را به قت، توانستند در دوران خالفت عثمان

  تحكيم استحكامات دفاعي واليات و مناطق مختلف: ج
به واليان خود دستور ، جهت مقابله با دشمنان، در دوران خالفت خويش، عثمان

داد تا استحكامات سواحل و بنادر بالد اسالمي تقويت شود و مسلمانان بسياري را در 
و ماندگار نمودن ايشان در آن هايي به آنان  آن مناطق اسكان دهند و با واگذاري زمين

  1.قدرت تدافعي حكومت اسالمي را افزايش دهند، ها سرزمين

  اخبار و اطالعات مربوط به دشمنانكسب : د
قيمت در مورد  با كسب اخبار و اطالعات ذي، در عهد خلفاي راشدين، واليان

بر  هايي كارآمد توانستند ضربات سهمگيني را دشمنان و مواضع آنان و طرح نقشه
   .سپاهيان دشمن وارد سازند و مناطق بسياري را بدين صورت فتح نمايند

  تربيت و پرورش اسب:  ه
به  صمسلمانان از دوران خود رسول اهللا، به دليل اهميت اسب در نبردهاي قديم

، عمر بن خطاب نيز در همين راستا .اي نمودند و پرورش آن اهتمام ويژه يتبتر
بتواند اسبان مورد نياز سپاهيان خود را ، دولت اسالمي سياستي را تدوين نمود كه

عثمان نيز همان سياست عمر را ادامه داد تا بتواند جهت دفاع از قلمرو  .2تأمين كند
  . اي را تدارك ببيند اسبان آماده، دولت اسالمي

  آموزش جوانان و نوجوانان براي حضور در ميادين جهاد: و
هاي  آموزش فرزندان مسلمان داشتند تا مهارت اهتمام خاصي به، خلفاي راشدين

   .الزم را براي حضور در ميادين جنگ فرا گيرند
  

                                           
 ). ۲/۷۲(الوالية علی البلدان  -١
 ). ۲/۷۴(الوالية علی البلدان  -٢
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  دّقت و حساسيت در ديوان سربازان و نظاميان: ز
او  .اي نسبت به ديوان سربازان و نظاميان داشت اهتمام ويژه، عثمان نيز چون عمر

، در روي دشمنان قرار داشتندكه رو  به خصوص آن، معتقد بود كه سربازان و مرزداران
با ، در دوران خلفاي راشدين .بيشتر از ديگران به رسيدگي و توجه دولت نياز دارند

 مسايلمستقيماً مسئول ديوان سربازان و ، خود، واليان، ربط وجود كارگزاران ذي
ي مختلف واليت تحت نظرشان بمثابه جايگاه و ها نادر قبال ديو .مربوط به آنان بودند

  1.سئوليت خليفه بودم

  ها آنها و اجراي  نامه بستن پيمان: ح
هاي  مكاتبات و عهدنامه، در عهد خلفاي راشدين در طول فتوحات اسالميه

متعددي ميان دشمنان و سپاهيان اسالم و نيز ميان مردمان و سكنه بالد به تصرف در 
، پاه نيز بودندگرفت و واليان كه أمر او فرماندهان س آمده و مسلمانان صورت مي

محسوب ها  آننامه و نيز اجراي مفاد  مسئول مستقيم بستن اين معاهدات و پيمان
  2.شدند مي

  مردم هاي نيازمنديمين ارزاق و أتالش در جهت ت -4 
سياستي جديد در خصوص ، خلفاي راشدين از همان دوران خالفت ابوبكر

ي ها نامقيد به زم، در ابتدا ،ها اين پرداخت .المال در پيش گرفتند هاي بيت پرداخت
، ي مختلف در تمامي والياتها ناو پس از تشكيل ديو شد اما در عهد عمر معيني نمي

يي ثابت و مشخص به مردم ها ناها براساس مدت زم اين شيوه تغيير كرد و پرداخت
الزم به ذكر است كه در عهد  .عثمان نيز همين روش را در پيش گرفت .شد اعطا مي
هاي بازار  حكومت نه تنها مسئوليت تأمين غذاي مردم و كنترل قيمت، اشدينخلفاي ر

هاي به  را بر عهده داشت بلكه بر توزيع جمعيت و محل اسكان مسلمانان در سرزمين
  3.نمود نظارت مستقيم مي نيز تصرف در آمده

                                           
 ). ۲/۷۵(الوالية علی البلدان  -١
 ). ۲/۷۷(الوالية علی البلدان  -٢
 ). ۲/۷۹(ة علی البلدان الوالي -٣
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  انتصاب كارگزاران و كارمندان  -5
مختلفي كه در هر واليت وجود داشتند تعيين و انتصاب كارگزاران و كارمندان مشاغل 

هر واليت از يك شهر مهم كه مركز ، در اين دوران .شد از وظايف واليان محسوب مي
ها  آنشد كه هر يك از  چندين شهر كوچك و بزرگ ديگر تشكيل مياز واليت بود و 

 در عهد عثمان نيز به دليل توسعه چشمگير قلمرو .خود داشتند مسايلنياز به مديريت 
كوفه و شام كه پيشتر ، اسالمي و به تبع آن گسترش دامنه والياتي چون بصره

اهميت تعيين كارگزاران كارمندان اليق و با كفايت و نيز مديريت ، محدودتر بودند
بايست به اين وظيفه خطير توجه خاصي مبذول  واليت را دو چندان نمود كه واليان مي

  .داشتند مي

  رعايت حقوق اهل ذمه -6
اداي وظايفي كه در ، احترام به معاهدات في ما بين، رعايت و حفظ حقوق اهل ذمه

المال  بايست به بيت دريافت جزيه و خراجي كه مي، قبال آنان بر عهده دولت بود
عنايت به اوضاع و احوال آنان و دفاع از ايشان در برابر ظلم و ، مسلمين بپردازند

كه ، باشند ايف واليان و از اموري ميوظ ستمي كه در حق آنان روا شده است جزو
  1.دستور داده استها  آنشريعت به رعايت 

  مشورت با صاحب نظران و نخبگان واليت -7
هميشه و بنا به مقتضيات ، صخلفاي راشدين با اقتدا به سنت و شيوه رسول خدا

ا در نظرات آنان ر، و با تشكيل جلساتي نشستند ميبا بزرگان صحابه به مشورت ، زمان
هاي  دادند كه در زمينه به واليان خود دستور مي .2شدند مختلف جويا مي مسايلمورد 

همچنين آنان نيز  .نظران و نخبگان واليات خويش مشورت كنند گوناگون با صاحب
نظران مطّلع  جلساتي را تشكيل داده و از ديدگاه صاحب، به اطاعت از اين دستورات

   3.شدند مي

                                           
 ). ۲/۸۰(الوالية علی البلدان  -١
 ). ۲/۸۰(الوالية علی البلدان  -٢
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  ن و آباداني والياتاهتمام به عمرا -8
اهتمام خاصي نسبت به عمران و آباداني و وضعيت ، خلفاي راشدين و نيز واليان آنان
به  .دادند ها از خود نشان مي م در اين زمينهردهاي م كشاورزي و همچنين نيازمندي

در خود بصره و نيز در ساير مناطق تحت ، والي بصره، عبداهللا بن عامر، عنوان مثال
  1.هاي متعدد نموده بود اقدام به حفر چاه ،نفوذ خود

  اهتمام به اوضاع اجتماعي مردم -9 
به اين جنبه از جامعه ، بنا به دستورات و سفارشات اسالم، واليان عهد خلفاي راشدين

به نوبه ، خلفاي راشدين، عالوه بر اين توجهات .دادند اي مي مسلمانان اهميت ويژه
تواند در جايگاه  نمودند كه كمتر فردي مي ويش ميسفارشاتي را به واليان خ، خود

همچنين خلفا به واليان  .ها عمل نمايد قدرت بنشيند و به آن سفارشات و توصيه
مورد عنايت ها  آن تنمودند كه افراد جامعه را براساس جايگاه و منزل توصيه مي

بوده و  افرادي كه در اسالم پيشقدم تخويش قرار دهد و به خصوص به مقام و منزل
اي به  نامه، نقل است كه والي كوفه .از شرافت وااليي برخوردارند توجهي ويژه نمايد

او در آن نامه بيان نمود ، م بر كوفه گاليه كردعثمان نوشت و در آن از شرايط حاك
كه بعد از سابقين در اسالم و مجاهدين و فاتحان نخستين به آن ديار  نشينان و آنان باديه
به او ، عثمان نيز در جواب اين نامه .2اند مام امور را در دست خود گرفتهز، اند آمده

، تو بايد سابقين در اسالم و مجاهدين و فاتحين نخستين را كه خداوند: چنين نوشت
نصيب ما نموده است بر ، هاي آنان ها و مجاهدت ها را به خاطر رشادت اين سرزمين

آنان بر خالف مردمان  .اند ارجحيت بدهي هديگر مردماني كه پس از ايشان بدانجا آمد
از اطاعت حق غافل نشدند و به دستورات شريعت عمل نمودند تا ، پس از خود

احترام ، بنابراين به مقام و منزلت رفيع آنان در اسالم .توانستند اسالم را سر بلند سازند

                                           
 ). ۲/۸۰(الوالية علی البلدان  -١
 ). ۲/۸۰(الوالية علی البلدان  -٢
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رار بده مورد عنايت و بخشش دولت ق، بگذار و مردم را براساس خدمات و لياقتشان
   1.باعث اجراي عدالت خواهد شد، كه اين شناخت درست و عميق از مردم

  ساخت كار واليان -10
در نداشت و او شبانه روز از مردمي كه براي ، كنند كه خانه وليد در كوفه روايت مي

دليلي ، نمودند و اين خود آمدند استقبال مي رفع نياز و حل مشكالتشان نزد او مي
 .اي كه مردم آن زمان در رابطه با واليان خود از آن برخوردار بودند است بر آزادي

در جنب منزل خويش و جدا از محل سكونت ، همچنين واليان عهد خلفاي راشدين
به روي ، روز مكاني را تدارك ديده بودند كه در تمامي ساعات شبانه، خانواده خود

مراجعه نمايند و  جا آن ت بهتوانستند در صورت بروز مشكال مردم باز بود و آنان مي
   2.واليان در ميان گذارندبا خود را  مسايل
  

                                           
 ). ۵/۲۸۰(تاريخ طربی  -١
 ). ۲/۸۲(الوالية علی البلدان  -٢



 



 
  گفتار سوم

  سواقعيات و حقايق مربوط به واليان عثمان

به دليل محبت و عالقه بسيار به خويشاوندان ، اند كه عثمان  رخان بارها بيان داشتهؤم
در حكومت باز  آنان را در مناصب مختلف به كار گرفت و دست آنان را، خود

خشم مردمان بسياري را عليه اين مرد با اخالص ، گذاشت و همين ادعاهاي نادرست
    1برانگيخته است

  : كه عبارتند از، عثمان تنها پنج تن از خويشاوندان خود را به واليت گمارد
سعيد بن ، وليد بن عقبه، عبداهللا بن سعد بن ابي سرح، معاويه بن ابي سفيان

نادرست بوده و به ، و اين اقدام از نظر آن مردمان،  بن عامر بن كريزعاص و عبداهللا
عثمان را مورد طعن و انتقادات تند و نارواي خود قرار ، همين دليل به خاطر آن

، شود هاي نادرست پاسخي قاطع داد زني ها و گمانه به اين طعنه كه اينبراي  .اند داده
آن وقت به قضاوت بنشينيم كه عثمان چند نخست بايد واليان عثمان را بشناسيم و 

: مان عبارت بودند ازواليان عث .درصد از آنان را از ميان خويشاوندان خود برگزيد
عبدالرحمن بن خالد ، حبيب بن مسلمه، جابر مزني، قعقاع بن عمرو، ابوموسي اشعري

، بجلي جرير بن عبداهللا، اشعث بن قيس، حكيم بن سالمه، ابو االعور سلمي، بن وليد
سلمان ، سعيد بن قيس، سائب بن اقرع، نسير عجلي، مالك بن حبيب، عينيه بن نهاس

، يعلي بن منبه، عبدالرحمن بن ربيعه، احنف بن قيس، خنيس بن حبيش، بن ربيعه
بينيم كه تعداد واليان  مي .عبداهللا بن عمرو حضرمي و علي بن ربيعه بن عبدالعزي

آيا عثمان حق : كنيم حال اين پرسش را مطرح مي .اند عثمان بيست و شش نفر بوده
از آنان بيشتر از ديگران در  صاميه را كه خود حضرت رسول نداشت پنج نفر از بني

   ؟به منصب واليت برگزيند، كرد مشاغل و مناصب حكومتي استفاده مي
به  .اند بر مسند قدرت نبوده، به طور همزمان، اين پنج نفر ي همه، از طرف ديگر

سعيد بن عاص را به جاي او منصوب نمود كه به ، عثمان بعد از عزل وليد، ن مثالعنوا
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    سعفانبن  انمثع
  

 

420

به اين ترتيب هنگام  .پس از مدتي او را نيز عزل كرد، و اتفاقات مسايلدليل بعضي 
شهادت عثمان تنها سه نفر از امويان بر مسند قدرت بودند و آنان عبارت بودند از 

وليد و ، همچنين بايد دانست كه عثمان، اهللا بن عامرعبداهللا بن ابي سرح و عبد، معاويه
سعد بن ابي و قاص را از ، سعيد بن عاص را از واليتي عزل نمود كه پيشتر عمر

شهري بود كه مردم آن هميشه در مورد ، در واقع كوفه .واليت آن شهر عزل نموده بود
عزل سعيد و وليد به  نمودند و ابراز نارضايتي كرده و از آنان انتقاد مي، واليان خود

بنابراين طعنه بر آنان و نيز شخصيت واالي عثمان روا  .خاطر نقص و ضعف آنان نبود
   1.ندا هبود جا آن نيست و ايراد متوجه شهري است كه آنان والي

نيز افرادي از بني اميه را در حكومت خويش به كار  صخود رسول خدا
در دولت خود از آنان ، امويان نداشتندابوبكر و عمر نيز كه قرابتي با  .گرفت مي

تعداد افرادي كه از آنان در ، اميه به دليل شرافت و اعتبار بني .كردند استفاده مي
به عنوان  .مشغول به كار بودند از هر قبيله ديگري بيشتر بود صحكومت رسول خدا

ترتيب  عّتاب بن أُسيد بن أبي العاص و أبوسفيان بن حرب را به صپيامبر خدا، مثال
آوري  خالد بن سعيد را مسئول جمع، به واليت مكه و نجران منصوب نمودند

هاي بني مذجح ساخت و أبان بن سعيد را نخست فرمانده چند سرّيه نمود و  زكات
همان افراد ، صعثمان نيز به تبعيت از رسول خدا .سپس واليت بحرين را به او سپرد

   .خود به كار گماشت هاي آنان را در حكومت اي و يا هم قبيله
يزيد بن ابي سفيان را به ، ابوبكر كه اينابوبكر و عمر نيز چنين رفتار نمودند كما 

يزيد را در منصب خود ابقا ، فرماندهي فتوحات شام منصوب نمود و پس از او عمر
   2.برادرش معاويه را به مسئوليت گمارد، كرد و پس از يزيد

در ، اطب برسد كه آيا اين افرادحال ممكن است اين سؤال به ذهن مخ
ما در  .لياقت خويش را به اثبات رسانند اند موفق بوده و توانسته، هاي خود مسئوليت

                                           
 . ۷۵، حقبة من التاريخ -١
 ). ۱۷۶-۳/۱۷۵(منهاج السنة  -٢
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ديدگاه علما و بزرگان دين را منعكس ، به تفصيل، اين مورد و در صفحات بعد
   .خواهيم نمود

منبع الهام ، خوداقدامات او  .اي بود ره يافته كه بايد به او اقتدا نمود عثمان خليفه
از ، بايد به يادداشت همانطور كه عمر .بسياري از قوانين و احكام شريعت بوده است

نمود و آن را به ديگران نيز توصيه  به كار گرفتن نزديكان خود در دولت اجتناب مي
هاي مختلف به  نزديكان با لياقت و مورد اطمينان خود را در مسئوليت، عثمان، كرد مي

شت و هر كس با دقت در سيره او مطالعه نمايد به لياقت و توان مديريت گما كار مي
  1.باالي اين افراد پي خواهد برد

افرادي بودند ، واليان و كارگزاراني را كه عثمان از ميان خويشاوندان خود برگزيد
   .اليق و توانا كه اين لياقت و توان خود در اداره امور حكومت را به اثبات رساندند

توانستند به فتوحات بسياري دست يافته و عدل و مساوات را در ميان آنان 
تعدادي از همين واليان و كارگزاران در عهد ، بايد به خاطر داشت .مردمان اقامه نمايند

   2.هايي به عهده داشتند نيز مسئوليت صرسول
   :افكنيم حال به ديدگاه بزرگان دين و صاحبنظران در مورد اين واليان نگاهي مي

  بن ابي سفيان بن حرب همعاوي: نخست

موارد ذيل ذكر در ل او را يمهمترين فضا، نويسان اين شخصيت نامه محّققان و زندگي
  : اند كرده

  شهادت قرآن كريم -1
جمله مسلماناني بود كه در غزوه حنين شركت كردند و خداوند متعال در  ازمعاويه 

  3مورد آنان چنين گفته است

                                           
 ). ۴/۱۶۷۵(األساس فی السنة  -١
 ). ۱/۴۱۷(حتقيق مواقف الصحابة من الفتنة  -٢
 . ۲۳، خالد الغيث، مرويات خالفة معاوية فی تاريخ الطربی -٣
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خداوند آرامش خود را نصيب پيغمبرش ) عنايت خدا دربرتان گرفت و(سپس (
فرو فرستاد ) از فرشتگان براي تقويت قلب مسلمانان(و مؤمنان گرداند و لشكرهائي را 

و بدين ، خوردندپيروز شديد و دشمنان شكست (و ، ديديد كه شما ايشان را نمي
و عذاب ، در اين جهان(و اين است كيفر كافران ، كافران را مجازات كرد) وسيله

  )). آخرت هم به جاي خود باقي است

  شهادت سّنت -2 
  : در مورد معاويه فرمودند عبارتند از صجمله دعاهايي كه رسول خدااز 

   1.»و اَهد به، مهدياً، اللهم اَجعله هادياً«
يافته صراط مستقيم قرار بده  گر به سوي راه راست و ره دگارا او را هدايتپرور«

  . »هدايت يابند، كه مردم از طريق او
  : اند همچنين در جاي ديگر فرموده

»و احلساب ابتالک م معاويهّلع العذاب، اللهم هق2.»و  
ر صحراي محشر معرفت قرآن و شريعت را به او عطا فرما و او را د، پروردگارا«

   .»سر بلند ساز و از آتش دوزخ حفظ بفرما
  : فرمود  صكنند كه رسول خدا نقل مي

  .»أول جيش من أميت يغزون البحر قد أوجبوا«
   .»به بهشت خواهند رفت، نخستين سپاهيان مسلماني كه در دريا نبرد كنند«

تم؟ ايشان زو آنان هسآيا من هم ج: كه نزد حضرت بود از ايشان پرسيد ام حرام
  .»أنت فيهم«: نيز فرمودند

  :سپس فرمودند .»تو نيز جزو آنان هستي، آري«
  .»أول جيش من أميت يغزون مدينة قيصر مغفور هلم«

                                           
 ). ۳/۲۳۶(ناصرالدين األلبانی ، صحيح سنن الترمزی -١
 ). ۷/۲۴۹(موارد الظمآن  -٢
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گناهانشان مورد عفو ، كنند نبرد مي  قسطنطنيهنخستين سپاهيان مسلماني كه در «
  . »شود واقع مي

ضرت جواب دادند كه اين بار او اما ح ؟آيا او نيز جزو آنان است: ام حرام پرسيد
  .1در ميان آنان نخواهد بود

از افتخارات معاويه ، اين حديث: در مورد اين حديث چنين گفته است 2مهلب
3.به نبرد با روميان در دريا رفتند، باشد كه او نخستين فرماندهي بود كه سپاهيانش مي

 

  ستايش علما و بزرگان دين از معاويه -3

   بن عباس در مورد اوكالم عبداهللا: الف
او  .نماز وتر را يك ركعت خوانده است، ال كردند كه معاويهؤاز ابن عباس س

  4.ست فقيه و دانا در دينا معاويه مردي: جواب داد
  :نماييم  اشاره س اي از فتواهاي فقهي معاويه پاره  جا به در اين  است كه  شايسته

   .دخوان نقل است كه او نماز وتر را يك ركعت مي -
جهت استسقاء و ، افرادي را كه ايمان و تقوايشان آشكار است نزد خداوند -

 5.داد وساطت قرار مي، طلب باران
 6.دانستند را جايز مي اخراج نصف صاع گندم در هنگام اداي زكات فطر -
 7.خوشبو نمودن بدن هنگام احرام بستن -
 8.هاي مكه مكرمه جائز شمردن خريد و فروش خانه -
 1.ل ناتوان بودن مرد در مقاربتين زوجين به دلصدور طالق ميا -

                                           
 ). ۲۹۲۴حديث(صحيح خباری  -١
 . در گذشت  ه ۴۳۵از شارحان صحيح خباری بود که در سال، مهلب بن امحد -٢
 ). ۶/۱۲۰(فتح الباری  -٣
 ). ۷/۱۳۰(فتح الباری  -٤
 ). ۳/۳۶۴(ابن قدامة ، املغنی -٥
 ). ۲/۱۹(زاد املعاد  -٦
 ). ۵/۷۷(املغنی  -٧
 ). ۶/۳۶۶(املغنی  -٨
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 . صدور طالق زني كه شوهرش او را در حالت مستي طالق گفته باشد -
 . قصاص نكردن مسلماني كه كافري را به قتل رسانيده است -
كه پسر مقتول بالغ شود و در مورد قاتل  به زندان انداختن قاتل تا زماني -

 2.تصميم بگيرد

  مبارك در مورد اوكالم عبداهللا بن : ب
زند و  آزمايشي است براي ما و هر كس كه به او طعنه مي، معاويه بن ابي سفيان

  3.بايد گفت كه او مرتكب گناه سب صحابه شده است، بر او خشمگين است

  كالم احمد بن حنبل در مورد او: ج
گويند معاويه  كه مي ال كردند نظر او در مورد آنانؤاز امام احمد بن حنبل س

  4؟ب وحي نبود و خالفت را با زور شمشير غصب كرد چيستتكا
كه قائل به اين كالم هستند  اين سخن زشتي است و بايد از افرادي: او گفت
  5.با آنان معاشرت نكرد و حقيقت ادعاهايشان را به مردم اثبات نماييم، اجتناب نمود

  سخن قاضي ابن عربي در مورد او: د
از : گويد ازات برجسته معاويه چنين ميضائل و امتيفا ابوبكر بن عربي در رابطه ب

شكست ، اصالح ارتش، حفظ مرزها، توان دفاع از مملكت هاي او مي مهمترين ويژگي
  6.دادن دشمنان و سياستي حكيمانه و خردمندانه با مردم را نام برد

از همت : نويسد ها چنين مي يشتر اين ويژگيمحب الدين خطيب نيز در توضيح ب
به او خبر ، ي او آن بود كه چون در صفين و هنگام كارزار با علي بن ابي طالبواال

، دادند كه قيصر روم با سپاهي عظيم عزم مرزهاي سرزمين مسلمانان را نموده است

                                                                                                         
 . ۲۸، مرويات خالفة معاوية -١
 . ۲۹، مرويات خالفة معاويه -٢
 . ۲۹، مرويات خالفة معاويه -٣
 . ۲۸، مرويات خالفة معاوية -٤
 ). ۲/۴۳۴(اخلالل ، السنة -٥
 . ۲۱۱-۲۱۰، العواصم من القواصم -٦
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قيصر را از اين جسارت خود بر حذر داشت ، پيغامي به جانب او ارسال كرد و در آن
  1.و او را به انتقامي شديد تهديد نمود

چون معاويه به جنگ با علي بن : نيز در همين رابطه چنين گفته استابن كثير 
ها و  جبران ذلّت، قيصر روم به اين فكر افتاد كه در اين شرايط، ابي طالب سرگرم شد

هاي پيشين را از مسلمانان بگيرد و به همين دليل سپاهي عظيم فراهم نمود تا  شكست
اي خطاب به قيصر  نامه، خبر آن به معاويه رسيد چون، به قلمرو مسلمانان حمله كند

بدان كه اگر از اين اقدام خود دست ! اي ملعون: روم نوشت و در آن به او چنين گفت
چنان ، علي بن ابي طالب، همراه پسر عمويم، بر نداري و به سرزمين خود باز نگردي

قدر بر تو سخت  تو را تنبيه خواهيم نمود كه تمام سرزمينت را از دست بدهي و آن
قيصر روم با ديدن اين پيغام  .خواهيم گرفت كه ديگر جايي در زمين براي تو نماند

  2.از تصميم خود برگشت و به مسلمانان اعالم آتش بس كرد، تهديدآميز

  سخن ابن تيميه در مورد او:  ه
همه ، ي متواتراز طريق حديث: ر رابطه با معاويه چنين گفته استابن تيميه د

همچنين معاويه  .معاويه را به امارت تعيين نمود صنند كه خود رسول خدادا مي
ب وحي تكا، به او صجهاد نمود و به خاطر اطمينان حضرت صبا رسول خداهمراه 

نيز عمر بن  .او را متهم به تخّلفي در اين زمينه ننمودند صشد و هرگز رسول خدا
گفت و حق  ها به حق سخن ميبسيار آگاه بود و نه تن، خطاب كه در شناخت مردمان

  3.را به خيانت و يا ضعفي متهم نكرد او را به امارت تعيين نمود و هرگز او، عمل كرد

  سخن ابن كثير در شأن معاويه: و
مسلمانان در سال چهل و يك بعد از : نويسد ن كثير در مورد او چنين مياب
جهاد با دشمنان ، اتشدر طول دوران خالفت و تا زمان وف .با او بيعت كردند، هجرت

دار الخالفه  غنايم از اطراف و اكناف به جانب، حاكم �برقرار بود و شريعت خداوند

                                           
 . ۳۱، مرويات خالفه معاوية فی تاريخ الطربی -١
 . )۸/۱۱۹(البداية و النهاية  -٢
 ). ۳/۱۲۹(و سير اعالم السالء ) ۸/۱۲۲(و البداية و النهايه ) ۴/۴۷۲(الفتاوی  -٣
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معاويه مردي بود صبور و با  .سرازير بود و مسلمانان در رفاه و آسايش قرار داشتند
نيز ، 1دادگر و با شهامت، بزرگوار و سخاوتمند، سرور مردمان، با وقار و متين، گذشت

  2.و رازدار كه خدايش او را رحمت كند، با گذشت، دي بود نيك سيرتاو مر

   روايت حديث -4
را درك نمود  صرسول خدا، معاويه به اين افتخار نائل آمد كه بعد از فتح مكه

داماد خاندان  صنيز حضرت .و پس كاتب وحي شد صو مالزم آن حضرت
بيشتر  صيه با حضرتمعاو ي هرابط خاطر همين به شدند و ابوسفيان محسوب مي

اند كه در اين  يكصد و شصت و سه حديث روايت كرده، محدثان از معاويه .ودب مي
  3.فقط پنج حديث را صحيح تشخيص داده است، ميان امام بخاري و امام مسلم

روش حكومت معاويه و شيوه برخورد او با مردم چنان بود كه او را در ميان 
 صنقل است كه رسول خدا، ثي از صحيح مسلمدر حدي .محبوب ساخته بود، مردمان

  : فرمودند
تدعون لَهم  –الّذين تحبونهم و يحبونکم و تصلُون علَيهم  –حکّامکم  –خيار أَئمتکُم «

  4»نونکُمو تلعنونهم و يلع، و شرار أَئمتکُم الَّذين تبغضونهم و يبغضونکُم، و يصلُون علَيکم
بدانيد كه بهترين رهبران و پيشوايان شما آناني هستند كه ايشان را دوست داريد «

كنيد و بدانيد كه  در حق يكديگر دعاي خير مي، و آنان نيز شما را دوست دارند
بدترين رهبران شما آناني هستند كه از ايشان متنفر هستيد و آنان از شما نفرت دارند 

  . »كنيد نفرين ميو يكديگر را لعن و 
كه در شأن معاويه چنين گفته  كنيم سخنان ابوبكر ابن عربي را بازگو مي، در پايان

معاويه را در منصب ، او را به واليت شام برگزيد و عثمان نيز پس از او، عمر: است
يزيد بن ابي سفيان را به واليت ، ابوبكر، بايد دانست كه پيش از عمر .خود ابقا نمود

                                           
 ). ۸/۱۱۸(البداية و النهاية  -١
 ). ۸/۱۲۶(البداية و النهاية  -٢
 . ۳۳ص، مرويات خالفة معاويه فی تاريخ الطربی -٣
 ). ۶۵حديث (کتاب اإلمارة ، صحيح مسلم -٤
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يزيد از عمر خواست كه پس از او ، پس از وفات ابوبكر .ب نموده بودشام منصو
   .را به واليت شام منصوب نمايد و عمر نيز پذيرفت، معاويه، برادرش

نيز معاويه را به عنوان كاتب وحي انتخاب نموده  صپيامبر خدا، از طرف ديگر
جانب رسول حال بنگريم و ببينيم كه سند واليت هيچ كس چون معاويه از  .بودند
  1.عمر و عثمان به امضاء نرسيد، ابوبكر، صخدا

با او مصالحه و بيعت ، سبط رسول خدا، پس از شهادت علي نيز حسن بن علي
  2.نمود

  عبداهللا بن عامر بن كريز: دوم

باشد و  او عبداهللا بن عامر بن كريز بن ربيعه بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي مي
  .3است ت از قبيله قريشطور كه از نسبش پيداس همان

و در سال چهارم بعد از هجرت متولد شد و چون  صعبداهللا در عهد رسول
، 4به مكه آمدند، براي أداي عمره قضاء در سال هفتم بعد از هجرت صرسول خدا

چون : كند كه ابن حجر در اين رابطه روايت مي .بردند صعبداهللا را نزد حضرت
ارك خويش در از آب دهان مب صرسول خدا، بردند صعبداهللا را نزد رسول خدا

سؤال كردند كه آيا او فرزند زني از بني سليم  صپس حضرت، دهان عبداهللا ريختند
كه او بسيار به ما : حضرت فرمودند، گونه است يان پاسخ دادند كه هميناطراف، است

ا به از آب دهان خويش در دهان او ريختند و او ر صو پيامبر .شباهت دارد، قريشيان
ضرت رو به ح .بلعيد را مي صخداوند سپردند و آن كودك نيز آب دهان رسول خدا

كنند كه  نقل مي .مردمان را سيراب خواهد نمود، اين كودك: اطرافيان نمود و فرمود
يافت و خود و سربازانش را از آن  آب مي، شد چون عبداهللا به سرزميني وارد مي

  1.نمود سيراب مي

                                           
 . ۸۲، العواصم من القواصم -١
 ). ۲/۲۱۶(فجر اإلسالم و العصر الراشدی ، املدينة -٢
 ). ۸/۹۱(البداية و النهاية  -٣
 ). )۵/۲۷۲ذيب التهذيب  -٤
 ). ۳/۲۹۳(و اسد الغابة ) ۵/۲۷۳(و ذيب التهذيب ) ۳/۱۹(سير اعالم السالء  -١
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بعد از هجرت به واليت بصره  29در سال كه اينپيش از ، عبداهللا بن عامر
   .هيچ سمت اداري و يا نظامي نداشته بود، منصوب شود

أروي ، اين صورت بود كه مادر عثمان هنسبت ميان عثمان بن عفان و عبداهللا ب
نيز  .آمد عمه عبداهللا به شمار مي، پدر عبداهللا و بالطبع، خواهر عامر، بنت كريز بن ربيعه

  1.بني سليم بود ي همادر عبداهللا از قبيل، طور كه قبالً بيان شد نهما
و چهار يا بيست و پنج سال سن  تتنها بيس، چون عبداهللا به واليت بصره رسيد

پس از شنيدن خبر  .در آن منصب باقي ماند سو تا زمان شهادت عثمان .2داشت
 جا آن كه نمود اما درعزم م دسپاهي بزرگ فراهم آورد و با اموال خو، شهادت عثمان

ملحق شد و همراه او به بصره بازگشت و در كنار او در جنگ  سبه زبير بن عوام
در صفين حضور نداشت و از هيچ يك ، بر خالف جمل، عبداهللا .جمل شركت نمود

  3.از طرفين جانبداري نكرد
هر چند قلقشندي در كتاب خود بر اين باور است كه او در ماجراي حكميت 

  4.معاويه بوده استهمراه 
اما پس از ، سه سال واليت بصره را بر عهده داشت، او در دوران خالفت معاويه

يعني سال پنجاه و هفت بعد از ، به مدينه رفت و تا پايان عمر، بركناري از مقام خود
  5.ماند جا آن هجرت در

فات كند كه او به سال پنجاه و نهم بعد از هجرت در مكه و ابن قتيبه روايت مي
برجسته او چنين  هاي ويژگيرد ابن سعد در مو .يافت و او را در عرفات دفن نمودند

، ثروتمند، سخاوتمند و بزرگوار، عبدااهللا مردي بود شريف و با اصل و نسب: گويد مي
  1صاحب فرزندان بسيار و شيفته عمران و آباداني

                                           
 ). ۵/۲۷۲(و ذيب التهذيب ) ۵/۳۱(طبقات ابن سعد  -١
 . )۸/۹۱(البداية و النهايه  -٢
 . ۱۲۸صفحه، ۲۱مشاره» املورخ العربی«جمله  -٣
 ) ۳/۲۱(سير أعالم النبالء  -٤
 . ۳۲۱، املعارف -٥
 . ۱۲۹صفحه، ۲۱مشاره» املورخ العربی«جمله  -١



    سنظام اداري و تقسيمات كشوري عهد عثمان  
 

 

 429

خشنده و عبداهللا مردي بود ب: ابن حجر نيز در مورد او چنين گفته است
  1.نترس و دلير، سخاوتمند

  .3آمد ترين مسلمانان به شمار مي و بخشنده 2او از سخاوتمندترين مردمان بصره
ود نشان داد و توانست پس از كشتن اي از خ نقش برجسته، عبداهللا در فتوحات

ياي ؤبراي هميشه ر، برادر رستم فرخزاد، و نيز خرذاد مهر، آخرين پادشاه آنان، يزدگرد
 .شتيان را كه قصد داشتند حكومت پيشين خود را احيا كنند به يأس تبديل كندزرد

عبداهللا اهتمامي خاص به معارف ، حكومتي و نظامي مسايلهاي او در  عالوه بر توانايي
هر چند كه ، 4حديثي نقل كرده است صگويند كه او از رسول خدا .اسالمي داشت

  5.اند صحاح سّته از او روايتي نقل نكرده
از ، ابن قانع و ابن منده، اما ابن قتيبه بيان داشته كه حديثي را كه او روايت نموده

مصعب بن ، اند كه او نيز از طريق پدرش از جد خود طريق مصعب زبيري ذكر كرده
كند كه از عبداهللا بن زبير و عبداهللا بن عامر روايت  ثابت بن خنظله بن قيس نقل مي

  : فرمود صشده كه رسول خدا
  6»ن قتل دون ماله فهو شهيدم«
  ). گردد شهيد محسوب مي، هر كس به خاطر دفاع از اموالش كشته شود(

  صادي كه عبداهللا در بصره انجام دادصالحات اقتا
هاي عظيمي كه در مقابل زردشتيان به دست آورد و  در كنار پيروزي، عبداهللا بن عامر

اصالحات اقتصادي ، شكندتوانست سپاهيان آنان را در جاي جاي ايران در هم 
عبداهللا با  .بازار بصره بود، جمله اين اصالحات از .داد انجام گيري را در بصره چشم

بنا نموده و  جا آن هزينه خود زميني را در مركز بصره خريداري كرد و بازار را در

                                           
 ). )۵/۲۷۲ذيب التهذيب  -١
 ). ۱/۲۹۳(العقد الفريد  -٢
 ). ۱/۴۵۰(صبح األعشی  -٣
 . ۳۲۱، املعارف -٤
 . ۳۲۱، املعارف -٥
 ). ۳/۶۳۹( حاکم -٦
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 سبب افزايش اعتبار و اهميت اين بازار، اين اقدام .1سپس آن را به مردم شهر هديه داد
از ديگر اقدامات مهم ابن عامر گسترش شبكه  .و نيز رونق تجارت در آن شهر شد

كند كه عبداهللا دو رود را در شهر حفر  ابن قتيبه نقل مي .رساني شهر بصره بود آب
در شرق شهر واقع بود و رود ديگر را مردم به رود ام عبداهللا ها  آنيكي از  .نمود

  .2شناختند مي
بود و در المال  دار ديوان و بيت زياد بن ابي سفيان كه عهدهعبداهللا بن عامر به 

دستور داده بود تا رود ، 3شد كفيل او مي، ن به ميادين جنگغياب ابن عامر و عزيمت آ
 4كند كه چون عبدالرحمن بن ابي بكره خليفه ابن خياط نقل مي .او را حفر نمايد» ابله«

مسير حفر رود را از ميان كوه عبور كه از جانب زياد مسئول حفر رود بود توانست 
گويند جريان آب چنان تند بود كه عبدالرحمن  .دهد و آب را در آن رها سازد

  5.عبور كندنتوانست با اسب خود از آن 
خود عبداهللا بن عامر نيز آبراهه و حوض بزرگي را در شهر بنا نمود و آن را به 

  6.حوض ام عبداهللا ناميد، نام مادر خود
موالي ابن عامر بود ، نهرهايي كه در زمان ابن عامر حفر شدند رود نافذاز ديگر 

به نام او ، آن شد انجام دار مسئوليت حفر آن گرديد و چون موفق به كه او عهده
  1.مشهور گشت

، موالي ابوبكر صديق بود كه چون موفق به حفر آن گرديد، رود مره، رود ديگر
  2.شد به رود مره شناخته مي

                                           
 ). ۵/۷۳(الطبقات الکربی  -١
  ۱۳۴صفحه، ۲۱مشاره» املورخ العربی«جمله  -٢
 . ۳۵۱، فتوح البلدان -٣
 ). ۱/۱۴۲(تاريخ خليفة بن خياط  -٤
 . ۳۵۱، فتوح البلدان -٥
 . ۱۳۴صفحه، عبداهللا بن عامر، ۲۱مشاره، »املورخ العربی«جمله  -٦
 . ۳۵۴، و فتوح البلدان ۱۳۴هصفح، ۲۱مشاره» املورخ العربی«جمله  -١
 . ۱۳۶صفحه، ۲۱مشاره» املورخ العربی«جمله  -٢
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ه كه خود ابن عامر آن را بنا نموده بود از ديگر نهرهاي بصره محسوب ساورا نهر
  1.شد مي

مشهور » قره«كه به پل  برد از پلي در بصره نام مي، همچنين مولف فتوح البلدان
اين پل كه منسوب به قره بن حيان باهلي بود بر رودي قديمي قرار داشت ، بوده است

  2.ه و در اختيار مردم شهر قرار دادكه بعدها ابن عامر آن را خريداري نمود
ها و نهرها  بينيم كه عبداهللا بن عامر تا چه حد به حفر چاه مي، با اين توضيحات

هاي  داد تا بتواند از اين طريق پايه اهميت مي، شد كه موجب رونق كشاورزي مي
همچنين به دليل موقعيت ويژه و  .اقتصاد واليت تحت امر خود را تقويت نمايد

كردند و به همين  و بازرگانان بسياري از آن ناحيه عبور مي تجار، تژيك بصرهاسترا
اما اهميت اين شهر  .او بازار شهر بصره را به شكل جديد خود تأسيس نمود، دليل

بيشتر به خاطر آن بود كه بصره مركزي جهت هدايت و تقويت روند فتوحات در 
   .شد ايران محسوب مي

امر در راستاي ايجاد اصالحات بنيادين در منطقه را در واقع ميزان تالش ابن ع
خواهم وضعيت به صورتي باشد كه اگر  مي: توان در اين عبارت او جستجو نمود مي

به آب ، در تمامي طول مسير، زني سوار بر مركب شد و از منزل خود عزم مكه نمايد
  3.و بازارهاي پر رونق دست رسي داشته باشد

گير در شهري كه مركز تقويت و  حات چشمبدون شك اهميت اين اصال
در ، خود، هايي كه ابن عامر از پيروزي، شد فرماندهي فتوحات در ايران محسوب مي

دارد كه فتوحات عظيم  علي بيان ميدكتر صالح  .كمتر نبود، آورد ايران به دست مي
اد و گيري افزايش د درآمدهاي واليت بصره را به نحو چشم، سپاهيان اسالم در ايران

سبب گرديد كه ، اين خود .باعث ايجاد رونق اقتصادي و رفاه مالي مردمان آن ديار شد

                                           
 . ۳۵۴-۳۵۳ص، فتوح البلدان -١
 . ۳۲۱، ابن قتيبة، املعارف -٢
 . ۳۱- ۳۰، التنظيمات اإلجتماعية و اإلقتصادية -٣
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وران بسياري روانه آن شهر شوند و به اين ترتيب شهر بصره هر روز  و پيشه رتجا
  1.نمود شد و مدنيت در آن پيشرفت مي بزرگتر مي

اري شهر و نيز المال بصره و رونق اقتصادي و تج با وجود درآمدهاي سرشار بيت
، امنيت باالي آن منطقه كه همه به خاطر مديريت كم نظير والي آن محقق شده بود

دار كه در منزل خويش را به  مردي است متواضع و مردم، بينيم كه عبداهللا بن عامر مي
دار خود را مورد  حاجب و پرده، دارد و به خاطر همين مسأله مي  روي مردم باز نگه

  2.كنندگان بسته است هد كه چرا در منزل او را به روي مراجعهد سرزنش قرار مي
ابن عامر از چنان شهرت و اعتباري در بصره برخوردار بود كه ابن سعد نقل 

و به همين دليل  3كند كه گفتار و رفتار ابن عامر زبانزد خاص و عام مردم بصره بود مي
  4.احترام آنان بود جاي تعجبي ندارد كه او نزد مردمان بسيار محبوب و مورد

 سطور كه قبالً بيان نموديم عبداهللا بن عامر تا زمان شهادت عثمان بن عفان همان
  5.در منصب واليت بصره باقي ماند

كرد تا مردم  نهر حفر مي، اي كه در بصره والي، اين بود يكي ديگر از واليان عثمان
عرفات حوض و چشمه بنا در صحراي ، مردي كه براي اولين بار، مند شوند از آن بهره

  6.نمود
، مردي بود كه به خاطر اقدامات شايسته و خدمات واالي خود به امت، ابن عامر

  1.در قلب امت جاي داشت و آنان هميشه سپاسگذار او بودند، به تعبير ابن تيميه
له امرا و سرداران شجاع و ماز ج، ابن عامر: ذهبي در مورد او چنين گفته است

شد كه در عين قدرت و شجاعت مردي صبور و مهربان  ب محسوب ميسخاوتمند عر
  2.بود

                                           
 . ۱۳۸، حممد جاسم محادی، عبداهللا بن عامر، ۲۱مشاره» املورخ العربی«جمله  -١
 ). ۵/۳۳(بن سعد طبقات ا -٢
 . ۱۳۸صفحه، ۲۱مشاره» املورخ العربی«جمله  -٣
 ). ۸/۹۱(البداية و النهاية  -٤
 ). ۸/۹۱(البداية و النهاية  -٥
 ). ۱۹۰-۳/۱۸۹(منهاج السنة  -٦
 ). ۳/۲۱(سير أعالم النبالء  -١
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  وليد بن عقبه: سوم

اميه بن عبد شمس بن عبد مناف بن  ناو وليد بن عقبه بن ابي معيط بن ابي عمرو ب
را درك نمود اما مدت  صاو هر چند پيامبر .قصي و برادر مادري عثمان بن عفان بود

  2.بود زمان اين افتخار بسيار اندك
وليد در دولت خالفت ابوبكر و عمر كه تنها افراد اليق و با كفايت و راست 

 .جزو كارگزاران آنان بود، گرفتند دار را در حكومت خويش به كار مي كردار و امانت
در واقع همين سياست دقيق ابوبكر و عمر در تعيين واليان و امراي خود بود كه سبب 

، بالد وسيعي به زير سلطه خود بردگسترش يابد و ، دهبا سرعتي خيره كنن، شد اسالم
اعتماد شيخين را به ، وليد توانست به خاطر ايمان راستين و لياقت و توان باالي خود

هاي مهمي را به او واگذار  خود جلب نمايد و به همين دليل مناصب و مأموريت
رساندن ، گرفتبه عهده  سابوبكر صديقاولين مسئوليتي كه او در خالفت  3.كردند

همراه ، بعد از هجرت 12هاي محرمانه خليفه به خالد بن وليد بود كه در سال نامه
  4.سپاهيان اسالم در جنگ مذار با ايرانيان به كارزار مشغول بود

  5.وليد را به كمك و ياري سپاه عياض بن غنم فهري فرستاد، سپس ابوبكر
آوري زكات قبيله  مسئول جمع، وليد از جانب ابوبكر، بعد از هجرت 13 در سال

به وليد چنان اطمينان و اعتماد ، قضاعه بود و چون ابوبكر صديق عزم فتح شام نمود
سپاه عمرو به ، عاص فرمانده سپاهيان اسالم نمود داشت كه او را در كنار عمرو بن

  1.شرق اردن را هدف خويش قرار دادند، جانب فلسطين حركت كرد و سپاه وليد
وليد امير سرزمين قبايل تغلب و ، د از هجرت و در عهد عمربع 15در سال
  2.نشين منطقه جزيره بود قسمت عرب

                                                                                                         
 ). ۳/۲۱(سير اعالم النبالء  -١
 . ۷۸، فصل اخلطاب فی مواقف الصحابة -٢
 ). ۴/۱۶۸(ی تاريخ طرب -٣
 ). ۴/۱۹۴(تاريخ طربی  -٤
 . ۷۸، فصل اخلطاب فی مواقف األصحاب -٥
 ). ۵/۲۸(تاريخ طربی  -١
 . ۷۸، فصل اخلطاب فی مواقف االصحاب -٢
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مسئول بود تا مراقب آن باشد كه دشمنان از پشت به سپاهيان ، او در اين منصب
دار اين منصب بود تالش  او در طول مدتي كه عهده .مستقر در شام حمله نكنند

مسيحيان قبايل اياد و تغلب را ، و نيكو و مردم پسندهايي خردمندانه  كرد با روش مي
  1.به پذيرفتن دين اسالم تشويق نمايد، كه بيشتر قلمرو آن سرزمين در اختيار آنان بود

واليت كوفه را به دست ، با اين سوابق درخشان بود كه وليد در عهد عثمان
در تمام  .شد ميترين واليان عثمان محسوب  ترين و مهربان او از جمله عادل .گرفت

گيري در ايران  هاي چشم به پيروزي، سپاهيان تحت امر او، مدت حكومت او بر كوفه
كه از تابعين صاحب علم و فضل  2امام شعبي، پس ازمرگ او كه ايندست يافتند كما 

هاي مسلمه بن عبدالملك بن مروان  ها و رشادت چون در مجلسي از شجاعت، بود
شما : در ستايش وليد بن عقبه چنين گفت ه سخن آمد واو ب، شد ياد مي)  ه 120(

هاي عظيمي  رفت به پيروزي او چون به جنگ مي .ها و حكومت وليد را نديديد جنگ
ضعف و خطايي هيچ احدي ، كرد و تا زمان بر كناري او از واليت كوفه دست پيدا مي

  3.ننمود  را از او مشاهده
پس از  .مهربان بود رت به آنان بسياداشت و نسب وليد بسيار مردم را دوست مي

پنجاه سال همچنان منزل او در نداشت تا مردم بتوانند به او مراجعه كنند و نيازهاي 
  1.خود را نزد او مطرح كنند

من او را نه به اين خاطر كه : نتصاب او به واليت كوفه چنين گفتعثمان هنگام ا
ا به اين دليل به اين منصب انتخاب بلكه او ر، برادر من است به واليت كوفه برگزيدم

پدر آن حضرت  يو دوقلو صعمه رسول خدا، كردم كه او فرزند ام حكيم بيضاء
عمر نيز پس از عزل مردي بزرگ چون  .واليت براساس اجتهاد استوار است .باشد مي

                                           
 . ۷۸، فصل اخلطاب فی مواقف االصحاب -١
 . ۴۰، التمهيد و البيان -٢
 ). ۵/۲۵۱(تاريخ الطربی  -٣
 . ۸۶، العواصم من القواصم -١
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فردي را به واليت كوفه برگزيد كه از نظر سوابق و اعتبار در ، سعد بن ابي و قاص
  1.بودحد سعد ن
جا الزم است راجع به آن صحبت شود اتهامي است كه به اين  اي كه در اين نكته

اين اتهام  .كنند وارد مي، و عثمان بود قهرمان اسالم و مرد مورد اعتماد ابوبكر و عمر
جا به طور مفصل به  ر بودن وليد است كه بايد در ايناخو باهمان ادعاي فاسق و شر

   .اين قضيه بپردازيم
اي بر اين باورند كه آيه زير در مورد وليد نازل شده است هعد :  

m�O��P��Q��R���S��T��U��V��W��X��Y��Z���[��\��]��^��
_��`��l ٦: احلجرات   
اگر شخص فاسقي خبري را به شما رسانيد  !ايد اي كساني كه ايمان آورده(

احوالشان و شناخت  از حال و(بدون آگاهي  -مبادا به گروهي ، درباره آن تحقيق كنيد
  ). و از كرده خود پشيمان شويد، آسيب برسانيد) -  راستين ايشان

وليد ، صاند رسول خدا اين قول براساس روايت افرادي است كه روايت كرده
در ميانه راه به او خبر ، آوري زكات بني مصطلق نزد آنان فرستاد بن عقبه را براي جمع

كنند و به همين دليل  از پرداخت زكات امتناع مياند و  داد كه بني مصطلق مرتد شده
بدون كسب ، وليد نيز كه ترسيده بود، اند به سوي او روانه شده، براي جنگ با وليد

، شت و او را از ماجرا با خبر نمودبازگ صنزد رسول خدا، اطمينان از صحت اين خبر
صحت و سقم  نيز خالد بن وليد را به جانب بني مصطلق فرستاد تا از صرسول خدا

ان نكه اي: آنان به او گفتند، چون او نزد بني مصطلق رسيد .قضيه اطالع حاصل نمايد
پس از اين ماجرا بود كه آيه  .اند و همچنان به اسالم پايبند هستند هرگز مرّتد نشده

  . الذكر نازل شد فوق
هر چند روايتي ديگر نيز در همين رابطه نقل شده است اما بايد دانست كه 

اين ، رتبه عبارتي به، در مورد اين قصه به ما نرسيده است 2و صحيح، 1ندي موصولس

                                           
 . ۷۹، ل اخلطاب فی مواقف األصحابفص -١
 ). ۲/۱۷۶(فجر االسالم و العصر الراشدی ، املدينة النبويه -١
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احاديثي را كه در مورد فضايل و ، اگر علماي دين .باشد قصه داراي سندي ضعيف مي
شود و نه حرامي به حالل تبديل  نه حاللي حرام ميها  آنباشند و در  اعمال نيك مي

اما ما حق  .كنند پذيرند و در آثار خود ارائه مي مي، ها آنبا وجود ضعف سند ، گردد مي
زيرا اين ، نداريم چنين روشي را در خصوص اين روايت ضعيف در پيش بگيريم

مردي را كه پيامبر ، در واقع اين روايت ضعيف، حاللي را حرام كرده است، حديث
يت توان اين روا چطور مي .كند را درك كرده است به فسق و فجور متهم مي صخدا

دهد كه در رابطه با صحت و  كه خود آيد به ما دستور مي ضعيف را پذيرفت حال آن
اساس علم روايت را ، خود، اين آيه .سقم اخبار و اطالعات بايد اطمينان حاصل نمود

   .دارد بيان مي، باشد كه همانا يقين داشتن از صحت يك روايت مي
صحيح است و ها  آنهم سند تنها به احاديثي كه  بايد، در خصوص اين داستان

اين داستان ، در اين روزگار اگر .استناد نمود، باشند درست ميها  آنهم متن و محتواي 
را به راحتي و بدون تحقيق  آيا آن، نقل كنند، را در مورد يكي از بزرگان و رجال معتبر

و  در شأن يكي از صحابه، گونه بدون مطالعه و تحقيق را اين كنيم كه آن قبول مي
  ! بپذيريم؟، هاي خطيري به عهده داشته مرداني كه در عهد خلفاي راشدين مسئوليت

، باشد ي مهم از عقايد اسالمي ميمسايلدر مورد تاريخ اسالم بيانگر ، اين داستان
اخبار و رواياتي را باور ، نبايد به راحتي و بدون تحقيق مسايلاين نوع  بنابراين در

از جمله افرادي بود كه در فتح ، نظر داشت كه وليد بن عقبه بايد اين نكته را در .نمود
هاي بسياري به اين افراد وارد  ها و تهمت در طول تاريخ نيز طعنه .اسالم آوردند، مكه

رخان بر اين باورند كه اين قبيل افراد به زور اسالم آوردند و ؤاي از م عده .شده است
ا بايد دانست كه اين توهمي باطل و ام، دين هرگز در دل و جان آنان رسوخ ننمود

  1.ستا ناروا
ها و  آكنده از دروغ، به تبع همين قضيه، اخبار و روايات مربوط به وليد نيز

كه هر يك براساس مذهب و مسلك خويش در آن ، شده استها  آنتوهمات راويان 

                                                                                                         
 ). ۲/۱۸۲(فجر االسالم و العصر الراشدی ، املدينة النبويه -١
 ). ۲/۱۷۳(فجر االسالم و العصر الراشدی ، املدينة النبويه -١
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به ميداني براي اثبات ، چون وليد يهاي در واقع شخصيت .اند دخل و تصرف نموده
توان و مهارت و نبوغ سرشار و تخيل وسيع راويان در جعل روايات و دخل و تصرف 

  1.تبديل شده است، ها آندر 
آنچه اين داستان و قضيه فرستادن وليد به جانب بني مصطلق را دچار اشكال 

باشد كه رجالي معتمد و مورد اطمينان آن را بازگو  حديثي موصول مي، كند مي
نوجواني كم سن و سال بوده است ، ست كه وليد در روز فتح مكهاند و آن اين ا نموده

 .چنين فردي را به چنان مأموريتي بفرستد صتوان پذيرفت كه رسول خدا و نمي
قي از جعفر بن برقان و او از ثابت بن حجاج كالبي و او نيز از رفياض بن محمد 

مردم ، ر روز فتح مكهد: كند كه وليد بن عقبه چنين گفته است عبداهللا همداني نقل مي
دست بر سر آنان  صند تا آن حضرتدآور مي صفرزندان خود را نزد رسول خدا

نزد ، من را نيز كه به عطر زعفران خوشبو نموده بودند، و بر ايشان دعا نمايدبكشد 
از آن بو خوششان  صاما ظاهراً حضرت، نيز مسح و دعا نمايند ادند تا مرايشان بر

  2.ليل مرا مسح نكردندآمد و به همين د نمي
اي  در واقع حضور وليد در اين داستان ساخته و پرداخته گرايشات مذهبي و فرقه

براي او  را دشمنان بسياري، و همينبود عثمان از قبيله وليد اموي و  .بوده است
و رافضي مردي شيعي مذهب ، فردي كه اسم وليد را در اين داستان گنجانيد؛ تراشيد

داند و  ابن حجر او را از جمله شيعيان كوفه مي .لبي بودبن سائب كمسلك بنام محمد 
پرداز قهار وجود داشتند كه به جعل  دو دروغ، در كوفه: گويد در مورد او چنين مي

  1.آن دو كلبي و سدي بودند .پرداختند ميها  آنروايات و دخل و تصرف در 
دار  عهد ابوبكر عهده بايد دانست كه اين جاعل حديث با انتخاب وليد كه هم در

چنين مسئوليتي را در رابطه ، آوري زكات قبايل قضاعه بود و هم در دوران عمر جمع

                                           
 ). ۲/۱۷۳(فجر االسالم و العصر الراشدی ، املدينة النبويه -١
 ). ۴/۳۲(مسند امحد  -٢
 ). ۲/۱۷۹(فجر االسالم و العصر الراشدی ، املدينة النبويه -١



    سعفانبن  انمثع
  

 

438

قصد داشت به شيوة ، بر عهده داشت، با قبايل تغلب كه در منطقه جزيره ساكن بودند
  .1بر عثمان بن عفان و ديگر خلفاي راشدين طعنه و تهمت زند، ديگر منابع شيعه

بلكه نقش ، باشيم زول آيه كه در مورد قبيله بني مصطلق است نميما منكر شأن ن
لفظ فاسق ، اگر در آيه دقت نماييم .پذيريم وليد در اين ماجرا و فاسق بودن او را نمي

دانيم كه هرگاه لفظي به صورت نكره در مقام  به صورت نكره ذكر شده است و مي
گيرد و بر يك فرد داللت  ا در بر ميمفهومي عام و فراگير ر، شرط و يا نفي قرار بگيرد

  .2كند نمي

  اجراي حد شرب خمر در مورد وليد
از  او ماجراي اجراي حد شرب خمر در مورد وليد و عزل، در صحيح شيخين

واليت كوفه كه پس از شهادت شهود عليه وليد به دستور عثمان بن عفان صورت 
نه تنها ايرادي بر عثمان وارد  بايد دانست كه در اين قضيه .به ثبت رسيده است، گرفت

امام بخاري اين ماجرا را  .از افتخارات حكومت عدل عثمان است، باشد بلكه خود نمي
  3.نمايد به طور مبسوط در باب مناقب عثمان ذكر مي

هاي حكومت  طالب در سرزنش افرادي كه اين جريان را از ضعف علي بن ابي
ايد  مثال وضعيتي كه شما در آن قرار گرفته :خطاب به آنان چنين گفت، دانند ميعثمان 

چونان فردي است كه خود را آماج ، پردازيد و در آن به ايراد گرفتن از عثمان مي
دهد شايد بتواند يار و ياور خود را از پاي در  هاي خود قرار مي ها و تهمت طعنه
  1.آورد

از مقامش مگر گناه عثمان چيست كه مردي را به خاطر گناهش حد زد و او را 
  ! عزل نمود؟

                                           
 ). ۲/۱۸۰(فجر االسالم و العصر الراشدی ، املدينة النبويه -١
 ). ۲/۱۸۰(فجر االسالم و العصر الراشدی ، املدينة النبويه -٢
 . کتاب مناقب عثمان، صحيح خباری -٣
 ). ۵/۲۷۸(تاريخ الطربی  -١
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كه اقدامات و تصميمات خود را در حضور  زنيد حال آن عثمان طعنه مي چرا به
  1!نمود؟ ما اجرا مي

بايد دانست كه چنين اتفاقي در زمان عمر نيز پيش آمده و او قدامه بن مظعون را 
بود و در عهد عمر امارت بحرين را داشت به اتهام  صكه از اصحاب رسول خدا

  2.حد زد و او را از مقام خويش بركنار نمود، مرشرب خ
ابن حجر  .اند كه هيچ دليلي بر شرب خمر وليد وجود ندارد رخان بيان داشتهؤم

اي از كوفيان عليه وليد توطئه نموده و با هم همداستان  عده: گويد در اإلصابه چنين مي
  3.دهند شدند كه او را به ناحق به شرب خمر متهم كرده و عليه او شهادت

غوغا ساالران و : اره به اين واقعيت چنين گفته استابن خلدون نيز با اش
اساس را متوجه واليان و امراي عثمان  انگيزان هميشه اتهامات و شايعات بي فتنه
در هيمن راستا وليد را به  .شد كردند و روز به روز بر شدت اين قضايا افزوده مي مي

گران عليه او شهادت دادند تا سرانجام  غوغااز آن اي  و عده ندشرب خمر متهم نمود
  4.عثمان شهادت آنان را پذيرفته و او را حد زد و از مقام خود عزل نمود

 و يك شب پسران ابو زينب: كند گو ميگونه باز ماجرا را اين طبراني اصل اين
ابو مورع و جندب بن زهير به قصد سرقت به منزل ابن حيسمان رفته و پس از 

ابو شريح خزاعي كه از صحابه رسول  .ري با ابن حيسمان او را به قتل رساندنددرگي
وليد نيز  .همراه فرزند خويش شاهد ماجرا بودند، و همسايه ابن حيسمان بود صخدا

باعث شد كه پدران آن ، اين اقدام وليد .آن جوانان را قصاص كرد، به حكم عثمان
آنان در همه  .فرصتي براي انتقام از او باشندجوانان كينه او را به دل گيرند و منتظر 

ي از او به دست ا نهامراقب رفتار و كردار وليد بودند تا شايد نقطه ضعف و به، حال
، نزد وليد رفت، كه از مسيحيان تغلب بود، كنند كه روزي ابو زبيد شاعر نقل مي .آورند

ود به شرب خمر متهم مردم ابو زبيد را كه به واسطه وليد به اسالم ايمان آورده ب

                                           
 ). ۱/۴۲۱(حتقيق مواقف الصحابه فی الفتنة  -١
 . ۹۳، العواصم من القواصم -٢
 ). ۳/۶۳۸(اإلصابة  -٣
 . ۸۱، و فصل اخلطاب فی مواقف األصحاب) ۲/۴۷۳(تاريخ ابن خلدون  -٤
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ابو زبيد و مالزم همنشين كردند كه وليد  ان نادان نيز ادعا ميبرخ اي از بي عده، كردند
   .يكديگر هستند

ابو زينب و ابو مورع اين قضيه را بهترين فرصت براي گرفتن انتقام از وليد 
دند تا آنان نزد عثمان بررا دانستند و به همين دليل به مدينه رفتند و با خود دو شاهد 

آنان نيز شهادت دادند كه وليد را  .در مورد شرب خمر وليد عليه او شهادت دهند
   .اند هنگام استفراغ كردن ديده

پس  .كند استفراغ مي، تنها فردي كه شراب نوشيده است: عثمان نيز اعالم نمود
هرگز شراب  وليد نيز سوگند ياد كرد كه، وليد را از كوفه نزد او بياورنددستور داد تا 

نخورده است و همچنين عثمان را از خصومت ابو زينب و ابو مورع نسبت به خود 
را در  �هر چند ما حدود خداوند .صبور باش! اي برادر: عثمان به او گفت .آگاه نمود

  1.آتش دوزخ است، سزاي شهادت دروغكنيم اما بدان كه  رد تو اجرا ميمو
در صحيح مسلم است كه وليد : ويدگ لدين خطيب در همين رابطه ميمحب ا

آيا بايد بيشتر : كرد و گفتمردمدو ركعت رو به آن پس از اتمام ، هنگام نماز صبح
 .نقل است كه او چهار ركعت خواند، نيز از طريق احمد .استكافي م يا همين نبخوا

م در واقع اما .ندا هاشاره نكرد مسايلاما بايد گفت كه هيچ كدام از شاهدان به اين 
كه  حال آن، كند اين اضافات را از قول حضين كه راوي آن ماجرا است نقل مي، مسلم

حضين نه جزو شاهدان قضيه بود و نه آن مطالب را از شاهد و يا شخصيت معروفي 
در ، هنگام رخ دادن ماجراي دروغين، خود حضين، از طرف ديگر .نقل كرده است

اعتبار  بي، اين بخش از سخنان او، راينبناب، كوفه نبوده است تا شاهد ماجرا باشد
  .1است

، مردي مجاهد و فاتح .وليد بن عقبه بود، اين سرنوشت والي عثمان بر كوفه
اما پاداش ، كرد عادلي كه هر چه در توان داشت در راه خدمت به اين امت صرف مي

رت و نفوذ ديد كه روز به روز بر قد او مي .او آن ظلم و ستمي بود كه به او روا داشتند

                                           
 ). ۵/۲۷۷(تاريخ طربی  -١
 . ۹۷- ۹۶، العواصم من القواصم -١
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كه را شود و هر كاري  ناپاكان و دروغگويان و سيطره آنان بر صالحان امت افزوده مي
عزلت پيشه نمود و در ، بعد از شهادت عثمان، به همين دليل .دهند مي انجام بخواهند

در ، اين مزرعه .عمر گذرانيد، به دور از هياهو و جنجال غوغاساالران، مزرعه خويش
قرار داشت و همان ، شد كه از توابع منطقه جزيره محسوب مي» رقه« پانزده مايلي شهر

به جهاد و نبرد با دشمنان پرداخته و  جا آن در، جايي بود كه در دوران خالفت عمر
  1.مردم را به دين اسالم دعوت نموده بود

دور نگه داشت ، هاي ميان علي و معاويه ديگر او خود را از جار و جنجال جنگ
بعد از هجرت و بنا به قولي  61بسال  كه اينكدام از طرفين را نگرفت تا و جانب هيچ 

در همان مزرعه خويش وفات يافت و در همان جا ، در دوران خالفت معاويه، ديگر
  2.نيز به خاك سپرده شد

  سعيد بن عاص: چهارم

ابو  .3او سعيد بن عاص بن هشام بن اميه بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بود
او پس از وليد بن  .را درك كرده است صرسول خدا، دارد كه سعيد يان ميحاتم ب

ترين مردان قريش بود و به  گويند سعيد از فصيح .به واليت كوفه منصوب شد، عقبه
 .مشاركت داشته باشد، ف واحدحهمين دليل عثمان او را مأمور نمود تا در تدوين مص

سعيد ، عبداهللا بن زبير، بن ثابت به زيد سكند كه عثمان روايت مي سانس بن مالك
هاي ابوبكر  بن عاص و عبدالرحمن بن حارث بن هشام دستور داد تا از صحيفه

عثمان به ابن  .چندين نسخه فراهم آورند، رونوشت بردارند و سپس از آن رونوشت
اي از قرآن دچار  سعيد و عبدالرحمن گفته بود كه چون با زيد در قرائت كلمه، زبير

  1.ارجحيت دهند، گويش خود را كه همانا گويش قريش بود، ديداختالف ش

                                           
 . ۹۴، العواصم من القواصم -١
 ). ۸/۲۱۶(و النهاية  البداية -٢
 ). ۸/۷(البداية و النهاية  -٣
 ). ۴۹۸۷حديث(کتاب فضائل القرآن ، صحيح خباری -١
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نزديك بود و به همين  صنقل است كه تلفظ سعيد بسيار به تلفظ رسول خدا
او نه سال آخر حيات مبارك ، مبني قرار گرفت، دليل قرائت سعيد در تدوين مصحف

ب به به دست تواناي علي بن ابي طال، پدرش در بدر، را درك نمود صرسول خدا
  1.هالكت رسيده بود

! سعيد: اد و به او گفتكنند كه روزي عمر او را مورد آزمايش قرار د نقل مي
سعيد ، عاص بن هشام را به قتل رساندم، دبدان كه من پدر تو را نكشتم بلكه دائي خو

اي كه او را به قتل  حق داشته، تو او را كشته باشي كه اينبر فرض : در جواب او گفت
، عمر از اين جواب او به شگفت آمد، را كه او جانب باطل را گرفته بوديز، رساني

سعيد در طول دوران حكومتش بر كوفه توانست منطقه بزرگ طبرستان را فتح نمايد و 
جمله حذيفه بن  از، چند تن از صحابه، در اين نبردها .خود را به گرگان برساند

  2.همراه او حضور داشتند سيمان
كرد  چنان بود كه گويند چون فردي از او درخواست پول مي سخاوت و كرم او

داد تا بتواند آن مبلغ را بعداً از او  اي به او مي دست نوشته، و نزد او آن مقدار پول نبود
  3.دريافت نمايد

به حفظ وحدت ميان مسلمانان بسيار معتقد ، سعيد كه خدايش از او خشنود باد
پس از انتصاب به واليت  .كرد شدت اجتناب ميبه ، بود و از هر نوع فتنه و آشوب

چون از سفر مدينه ، كوفه و پس از فتوحات ارزشمندي كه در آن مقام بدان نائل آمد
بار ديگر مردمان نادان ، گران ناپاك ديد كه غوغاساالران و هوچي مي، گشت باز مي

نع ورود او به اند و چون شورشيان ما كوفه را فريب داده و آنان را عليه او شورانيده
آن شورشيان نابكار و ستمكار كه  .باقي ماند جا همان به مدينه بازگشت و، شهر شدند

در شهادت ناجوانمردانه عثمان نيز دخيل بودند و به اين ترتيب ، عليه سعيد قيام كردند
 .نندك موفق شدند بذر نامبارك فتنه و آشوب را براي هميشه در ميان امت اسالم افشا

                                           
 ). ۲/۲۱۱(فجر اإلسالم و العصر الراشدی ، املدينة النبوية -١
 ). ۲/۲۱۱(فجر اإلسالم و العصر الراشدی ، املدينة النبوية -٢
 . ۳۲۶۸نامه زندگی، اإلصابه -٣
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و صّفين دخالتي ننمود اما در  لاز شهادت عثمان در جريانات مشكوك جم سعيد پس
  1.عين حال أصحاب جمل را فراخواند تا عليه علي خروج نكنند

مرد جهاد كه در فصاحت خود ، نيكوكار، اين بود سيره مردي كريم و سخاوتمند
ائت او بود كه اين مصحف قرآن را بر زيد قر .شباهت داشت صبسيار به رسول خدا

   .نمود مي
صفاتي ، پردازان تاريخ در كنار اين مناقب برجسته حال بياييم و بنگريم كه دروغ

توان صفات  آيا مي، اند نازيبا را به ناحق و بدون هيچ سند محكمي به او منتسب كرده
علم و جهل و جهاد و فرار از ، انسانيت و توحش، متناقضي چون سخاوت و بخل

در يك انسان سالم و ، هرگز اين حالت! جمع نمود؟، كاملميادين جنگ را در فرد 
  2.پذير نيست كامل امكان

كنند كه چون سعيد به واليت  نقل مي، راويان باز بدون استناد به مداركي محكم
اين رجز را ، مواليان و غالمان آن شهر، نمود جا آن شد و عزم بكوفه منصو

  : خواندند مي
  يا ويلنا قد عزل الوليد

  ا جموعا سعيدو جاءن
  ٣ينقض فی الصاع و ال يزيد

ي او مرد .واي برما كه وليد از واليت عزل شد و سعيد به جاي او منصوب شد(
كند و آنان را به تنگنا و  المال كم مي كه از سهم مردم در بيتاست بخيل و خسيس 

  ).فقر دچار خواهد نمود
ندگان مجعول است و ساخته و پرداخته ذهن ساز، بدون شك اين رجز

اين ، موالي كه همانا أسراي جنگ هستند، اگر خوب دقت كنيم .1دروغگوي آن است
مواليان هنوز به مهارت ، ها سرودند و در آن سال بعد از هجرت مي 30شعر را در سال

                                           
 ). ۵/۳۴(د طبقات ابن سع -١
 ). ۲/۲۱۲(فجر اإلسالم و العصر الراشدی ، املدينة النبوية -٢
 ). ۵/۲۷۹(تاريخ طربی  -٣
 ). ۲/۲۱۲(فجر اإلسالم و العصر الراشدی ، املدينة النبوية -١
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از طرف ديگر چطور  .در زبان عربي دست نيافته بودند چه برسد به سرودن شعر
خاص بود به بخل و  ي عام و هسخاوت شهر توان سعيد بن عاص را كه در كرم و مي

، سعيد، كردند وليد را به خاطر سخاوتش مدح مي، اگر مردم و شعرا، خست متهم نمود
  1.المثل بود خود در جود و سخا ضرب

در مدح جود و كرم سعيد چنين سروده ، شاعر بزرگ و بنام عصر امويان، فرزدق
  : است

  تری الغر اجلحاجح مـن قـريش  
ــرو ــاً ينظ ــعيدقيم ــی س   ن ال

  

  اذا ما االمر فی احلـدثان عـاال    
ــالال  ــه ه ــرون ب ــام ي   ٢ک

  

سخاوت و كرم قريشيان را بايد ديد كه در جود و ، در هنگام باليا و مصائب(
اما آنان خود نيز در برابر عظمت كرم و  .ها سرآمد هستند كرمشان ميان ديگر بخشش

  ). ايستند به احترام مي، قريش ست در ميان ستارگانا كه چون ماهي، سخاوت سعيد
حال بايد اين پرسش را مطرح نمود كه پيش از رسيدن سعيد به كوفه و اجراي 

مواليان چگونه از شيوه حكومت او كه پيشتر واليت ، هاي خود در آن شهر سياست
آگاه بودند و به مذمت و نكوهش حكومت او ، هيچ جاي ديگر را به عهده نداشت

سعيد بن عاص را در رواياتي ، جاست كه راويان قضيه ه جالب ايننكت! پرداختند؟ مي
سعيد را به ، عثمان كه اينپس از : اند آنان نوشته .اند هم نقل كردهكامالً متناقض با 

پس ، گرفت اي عادالنه را در حكومت خويش در پيش او شيوه، واليت كوفه برگزيد
  3.خواندند ين رجز را ميمواليان در مورد حكومت او ا، از ورود او به كوفه

چگونه ممكن است فردي عادل و دادگر باشد و در عين حال مواليان او را به 
همه در رفاه بودند و اين ثمره ، در زمان حكومت او! بخل و خست توصيف نمايند؟

  1.همان عدل و داد حكومت سعيد بود

                                           
 ). ۲/۲۱۲(فجر اإلسالم و العصر الراشدی ، املدينة النبوية -١
 ). ۸/۸۸(البداية و النهاية  -٢
 ). ۵/۲۷۹(تاريخ طربی  -٣
 ). ۲/۲۱۳(فجر اإلسالم و العصر الراشدی ، املدينة و النبوية -١
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صاف رخان پيشين را بيامرزد كه به دليل حسن ظن به خرد و انؤخداوند م
تمامي روايات و لو متناقض را گردآوري نموده و در آثار خود ثبت ، خوانندگان خود

قدرت تشخيص راست ، كه خوانندگان در تمام ادوار نمودند آنان تصور مي، كردند مي
آوري  آنان در علّت جمع .توانند حق و باطل را از هم تميز دهند و دروغ را دارند و مي

اند تا مردم معاصر را از جريانات  داشتند كه قصد آن داشته يبيان م، تمامي آن روايات
گرد أباطيل و ، دانستند آيندگان آنان و شايعات با خبر سازند اما افسوس كه نمي

گرفتار ها  آنآيند و خود را در گرداب توهمات روايات  أكاذيب آن روايات جمع مي
  1.كنند مي

ه واليت كوفه رسيد هنوز جواني كه سعيد ب اند هنگامي همان راويان نقل كرده
به ، تجربه بود و چون به مسجد كوفه وارد شد تا براي مردم خطبه خواند مرّفه و بي

بر منبر نيز چون لب به سخن گشود  .اطرافيان دستور داد تا منبر را بشويند و تميز كنند
ز او ا، مردم با شنيدن اين كالم .از آن جوانان قريش است، اين سرزمين: چنين گفت

  2.نزد عثمان شكايت كردند
اما بايد دانست كه اين روايت كامالً نادرست است و هيچ سند محكم و معتبري 

سعيد بن عاص همان است كه در كنار سپاهيان اسالم به جهاد با دشمنان  .ندارد
چناني نبود كه راويان  هرگز او آن .اي دست يافت پرداخت و به فتوحات ارزنده مي

اين سخن را از زبان مالك ، ابن سعد، اند از سوي ديگر ز او ترسيم كردهپرداز ا دروغ
، به كوفه شدند كند كه چون همراه ياران خود مانع ورود سعيد بن حارث اشتر نقل مي

جوانان  سرزمين، ينالنهر كه بين كند سعيد بن عاص خيال مي: به آنان چنين گفت
حصل نبردهاي شما و پدرانتان در ست كه ماا زادگاه شما، اين سرزمين، قريش است

  1.باشد مي اينجا
بعدها از رؤساي ، اين فتنه و آشوب بود مؤسسبه يقين مالك بن حارث اشتر كه 

   .شورشياني شد كه خانه عثمان را محاصره نموده و سپس او را به قتل رساندند

                                           
 ). ۲/۲۱۳(فجر اإلسالم و العصر الراشدی ، املدينة و النبوية -١
 ). ۲/۲۱۳(فجر اإلسالم و العصر الراشدی ، و املدينة النبوية) ۵/۳۲(طبقات ابن سعد  -٢
 ). ۲/۲۱۴(ی فجر اإلسالم و العصر الراشد، املدينة و النبوية -١
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اين افراد هيچ جاي تعجبي  آن هم از طرف، ها جعل اين دروغ، به اين ترتيب
زدند تا مردمان را عليه واليان خود  آنان به هر حيله و ترفندي دست مي، داردن

از دهان كساني خارج شده است كه به خاطر درك ، در واقع اين جمله .بشورانند
ديدند بيشتر واليان از ميان  چون مي، اي ناقص و نابخردانه خود و نيز تعصبات قبيله

ه نادرست رسيدند كه قريشيان قصد تسلط و به اين نتيج، شوند قريشيان انتخاب مي
سيطره بر ديگر قبايل عرب را دارند و به همين دليل عليه آنان دست به شورش 

  1.زدند مي
او اميري بود شريف و : گويد توصيف سعيد بن عاص چنين مي امام ذهبي در

خردمند و ، با وقار، صبور و با گذشت، مورد ستايش همگان، سخاوتمند، منش بزرگ
  2.داري ور انديش و اليق و شايسته حكومتد

دليلي است بر ، خود، كنند شورش كوفيان در جواب سخنان افرادي كه ادعا مي
و به همين دليل در خصوص انتصاب سعيد به  3اقدامات نادرست سعيد در قبال مردم

كه شورش مردم كوفه : بايد گفت، گيرند بر عثمان ايراد مي، واليت و حكومت كوفه
هر كس در مورد مردم كوفه و  .تواند دليلي بر گناهكار بودن او باشد نمي، سعيدعليه 

به خاطر ، داند كه اين مردم نوع برخورد آنان با حاكمان خويش مطالعه نموده باشد مي
كردند و بالفاصله خواستار عزل او  از واليان خود شكايت مي، مسايلترين  كوچك

هاي پي در پي و  در رابطه با شكايات و گاليه ،كه عمر بن خطاب جا آن تا .شدند مي
مردم كوفه مرا به : نان لب به شكايت گشود و چنين گفتاز دست آ، نادرست كوفيان

امرا نيز از دست آنان كالفه  ي هاز دست هيچ كس رضايت ندارند و هم، اند تنگ آورده
بر آنان  توان يافت كه بتواند شوند و نه كسي را مي نه خود درست مي، اند شده

  1.حكومت كند

                                           
 ). ۲/۲۱۴(فجر اإلسالم و العصر الراشدی ، املدينة و النبوية -١
 ). ۳/۴۴۷(سير اعالم النبالء  -٢
 ). ۵/۲۷۹(تاريخ طربی  -٣
 ). ۲/۷۵۴(الفسوی ، املعرفة و التاريخ -١
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مردم كوفه مرا : ت كه عمر در توصيف آنان چنين گفتدر روايتي نيز آمده اس
از اخالق او ، فرستم دار را نزد آنان مي خو و مردم اگر اميري نرم، اند خسته كرده

گير و  كنند و اگر اميري سخت سوءاستفاده كرده و حكومت را از اختيار او خارج مي
  1.گشايند از او شكايت كرده و لب به اعتراض مي، ن شهر برگزينمقاطع به حكومت آ
، آميز كوفيان كنند كه عمر به خاطر رفتارها و برخوردهاي تحريك نيز نقل مي

اين مردم ! خداوندا: چنين درخواست نمود �دست به دعا برداشت و از خداوند
  2.ان آشفته گرداننيز كارهايشان را بر آن وپس ت، اند كارها را بر من آشفته كرده

همنشين مرا بر من : كنند كه گفت فرزانه از او نقل ميسعيد مردي بود خردمند و 
اگردر ، با او رفتاري خوب و شايسته خواهم داشت، چون نزد من آمد: سه حق است

روي ، جاي او را تنگ نخواهم نمود و چون با من به سخن درآمد، كنار من نشست
كه نيازمندي  پيش از آن! فرزندم: يز به فرزندش چنين گفتن .و نمايمخود را به سوي ا

تو حاجت او را برآورده ساز كه اين قرضي است از ، از تو چيزي درخواست كند
چون  !ماي فرزند) او آن را در روز جزا به تو پس خواهد داد( .جانب تو به خداوند

، چون نزد تو آيدصورتش قرمز شود و يا ، اما از شدت خجالت، نزد تو آيد ينيازمند
بدان كه ، كني يا نه نمايي و نياز او را برطرف مي مطمئن نباشد كه تو از او استقبال مي

تواني باز جبران آن رنجي را كني كه  در آن صورت اگر تمام اموالت را به او بدهي نمي
با : همچنين گفت .ه آن گرفتار شده استب، فرد نيازمند هنگام بيان درخواست خود

منش و صاحب اعتبار مزاح نكن كه نفرت و خشم آنان نسبت به تو را به  بزرگمردان 
آورد و با مردمان سبك سر و پست به مزاح سخن مگو كه تو را نزد آنان  ارمغان مي

زني عابد و پرهيزكار نزد سعيد ، گويند در هنگام امارت كوفه .كند كوچك و حقير مي
آن زن نيز  .رد و در حق او نيكي فراوان نموداو نيز از آن زن به گرمي استقبال ك .آمد

حاجت نيازمندان را به ! خداوندا، خداوند تو را محتاج افراد پست نكند: به او گفت
نعمت و ، دست مردان كريم و بزرگوار برطرف كن و چون مردي كريم و بزرگوار

                                           
 ). ۱/۴۲۳(حتقيق مواقف الصحابه فی الفتنة  -١
 ). ۳/۱۸۸(ابن تيميه ، املنهاج -٢
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سعيد را واسطه گردان تا بار ديگر ثروت و شرافت ، ثروت خويش را از دست داد
فرزندان خود را فراخواند و ، گويند چون در بستر مرگ افتاد .خود را به دست آورد

با مرگ من دوستان و : اين عبارت بودها  آن ي جمله ازنصايحي به آنان گفت كه 
   .فرزندان من يار و ياور آنان نيستند، احساس نكنند كه ديگر، اطرافيانم

به  �هايي كه خداوند را از نعمتكردم و آنان  همانطور كه من به آنان كمك مي
شما نيز چونان من با ايشان رفتار نماييد و پيش از ، كرد مند مي بهره، من عطا فرموده

زيرا چون مرد بخواهد ، نياز آنان را بر آورده سازيد، از شما درخواستي بكنند كه اين
جوارح و ، دمبادا طرد شده و جواب منفي بشنو كه ايناز ترس ، نياز خود را بازگو كند

دي كه نياز و ربدانيد رنج م .اندام او به لرزه در آيند و رنگ رخسارش تغيير كند
تر از سخاوتي است كه شما  بزرگتر و سخت، ستاند خواب شب را از او مي، مشكلش

   .دهيد مي انجام در حق او
بعد از هجرت  59-58-57هاي رخان تاريخ وفات سعيد را بين سالؤم
  1.اند دانسته

  عبداهللا بن سعد ابي سرح: مپنج

رخان در مورد عبداهللا بن سعد و انتصاب او به امارت مصر سخني به ؤهنگامي كه م
عبداهللا بن ، عثمان برادر شيري خود: گشايند چنين باب سخن را مي، ورندآ ميان مي

  2.سعد بن ابي سرح را به واليت مصر منصوب نمود
عثمان بوده است با انتصاب او به واليت  برادر، ه كه ابن سعدتكارتباط دادن اين ن

، باشد كه او به خاطر اين نسبت در واقع نوعي انتقاد پنهان از عثمان بن عفان مي، مصر
نادرست ، رخان به اين قضيهؤاما اين نگرش م، عبداهللا را به امارت مصر انتخاب كرد

در اين زمينه به هايي كه  است و براي اثبات اين اعتقاد و رد تمام انتقادات و تهمت
هاي  ها و رشادت شود كافي است كه به شجاعت ساخت خليفه مسلمانان وارد مي

اين جنگجوي دلير بني عامر بن لوي كه در جريان فتوحات مصر از ، عبداهللا بن سعد

                                           
 ). ۴۹۸۶حديث(کتاب فضائل القرآن ، صحيح خباری -١
 . بياورد و نزد من آيد) يا کتف و دوات(به زيد بگوييد که با خود لوح و دوات و کتف  -٢
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و تجارب و شناخت كاملي كه او در طول آن نبردها و در كنار عمرو ، خود نشان دادند
عالوه بر اين  .اشاره نمود، به دست آورد، فتوحاتسردار بزرگ آن ، بن عاص

چندين سال در دوران كه  اينو ، هاي مستمر او در مصر و نبرد با دشمنان اسالم تالش
ل خالفت عثمان امارت چند ناحيه از آن سرزمين چون صعيد يخالفت عمر و نيز اوا

  1.مصر را به عهده داشت
بهترين گزينه واليت مصر ، عاصاو را بعد از عمرو بن ، اين سوابق درخشان

هاي جديدي كه در مصر اعمال نمود و  از طريق سياست، عبداهللا بن سعد .ساخته بود
المال مصر از  هاي پيشين عمرو تفاوت داشت توانست ميزان درآمدهاي بيت با سياست

انداز حاصل از آن را به مراتب بيشتر از دوران واليت عمرو  محل خراج و نيز پس
  2.نمايد

در طول واليتش بر مصر به نبردهاي متعددي دست زد ، از طرف ديگر ابن سعد
 ) ه 27(جنگ آفريقا در سال ، جمله اين نبردها از .فتوحاتي چند بودها  آنكه حاصل 

هر چند اين جنگ مهم كه در  .جرجيز پادشاه آفريقا به قتل رسيد، بود كه در جريان آن
عبداهللا بن عمرو بن عاص و تني ، عبداهللا بن عمر، اي چون عبداهللا بن زبير آن صحابه

سرانجام با پيشنهاد صلح اسقف اعظم آفريقا و  .چند از ديگر اصحاب حضور داشتند
اما ابن سعد بار ديگر  .3قبول پرداخت جزيه از جانب آنان به مسلمانان پايان پذيرفت

هاي اسالم را  پايهد چن به آفريقا لشكركشي نموده و پس از نبردهايي ) ه 33(و در سال 
نبرد با مردمان ، هاي ابن سعد از ديگر جنگ .4تر از قبل كرد در آن سرزمين محكم

در اين  .اند رخان اين جنگ را جنگ سپاهان و جنگ حبشه ناميدهؤم .سرزمين نوبه بود
انگيز سربازان نوبه در  روي داد به دليل مهارت شگفت ) ه 31(در سال كه جنگ 

سرانجام دو سپاه قبول كردند ، گيني ميان دو سپاه به وقوع پيوستد سننبر، تيراندازي
مصالحه ميان طرفين جنگ ، كه در صورت پرداخت جزيه از جانب سرزمين نوبه

                                           
 ). ۴۵۹۳حديث(کتاب تفسير القرآن ، صحيح خباری -١
 ). ۱/۱۸۰(الوالية علی البلدان  -٢
 ). ۱/۱۸۰(و الوالية علی البلدان  ۱۸۳، فتوح مصر و اخبارها -٣
 ). ۱/۸۰(نجوم الزاهرة ال -٤
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نخستين فرمانده مسلماني بود كه به سرزمين ، يقين عبداهللا بن سعده ب .1صورت گيرد
در طول حكومت ابن سعد بر  .نوبه حمله كرد و آنان را مجبور به پرداخت جزيه نمود

از ثبات خوبي برخوردار بود و ، مابين مسلمانان و سپاهيانروابط في، مصر و آفريقا
همچنين در دوران  .اين خود بيانگر مديريت و قدرت ابن سعد در آن مناطق است

ميان مسلمانان و » ذات الصواري«ساز  جنگ بزرگ و سرنوشت، حكومت ابن سعد
هاي  مسلمانان توانستند پس از تدابير زيركانه و رشادت، در آنروميان رخ داد كه 

در واقع عبداهللا بن سعد در دوران  .روميان را به شدت شكست دهند، نظير كم
ريزي مق .حكومت خود مردي بود محبوب مردم كه هرگز كارناشايستي را از او نديدند

واليت مصر را بر  منصب، او در طول خالفت عثمان: در اين رابطه چنين گفته است
نيز در ذهبي  .2شخصيتي محبوب و مورد احترام بود، عهده داشت و در ميان مردم
ابن سعد هرگز از راه حق و عدالت منحرف نشد و هيچ : مورد ابن سعد گفته است كه

او از مردان خردمند و  .وقت مرتكب كاري نشد كه خشم مردم را عليه خود برانگيزد
  .3شد حسوب ميسخاوتمند روزگار خود م

 أانگيزاني چون عبداهللا بن سب فتنه كه ايندوراني با ثبات بود تا ، دوران حكومت او
مردمان اين سرزمين نيز اسير  .به مصر آمدند و مردم را عليه حكومت تحريك نمودند

دستان خود ، يون شدند و در كنار آنانئهاي هوشمندانه سب هاي زيركانه و دروغ وسوسه
پس از شورش عليه ابن ، اين وضعيت .آغشته ساختند سان بن عفانرا به خون عثم

از شدت بيشتري برخوردار شد و غوغا ساالران توانستند در ، سعد و اخراج او از مصر
مردمان ، با جعل اكاذيب و اباطيل مختلف، طول مدت حكومت نامشروع خود بر مصر

هاي  ن را در راستاي نقشهتحريك كنند و آنا سرا عليه خالفت بر حق عثمان بن عفان
  1.شوم خود به كار برند

                                           
 . ۱۸۸، و فتوح مصرو اخبارها) ۱/۱۸۱(الوالية علی البلدان  -١
 ). ۱/۲۹۹(اخلطط  -٢
 ). ۳/۳۴(سير أعالم النبالء  -٣
 ). ۱/۱۸۶(الوالية علی البلدان  -١
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هاي پس از آن  جاروجنجال خود را از، عبداهللا بن سعد، سپس از شهادت عثمان
غوي از طريق ب .عسقالن يا رمله فلسطين ساكن شددور نگه داشت و در منطقه ، واقعه

ابن پس از مهاجرت : د كهكن سندي درست و از قول يزيد بن ابي حبيب روايت مي
روزي پيش از نماز صبح از خداوند درخواصت نمود كه ، ابي به رمله در فلسطين

پس از ، نقل است كه چون وضو گرفت و نماز گزارد .مرگ او را در صبح قرار دهد
  1.جان به جان آفرين تسليم نمود، سالم دوم

  مروان بن حكم و پدر او: ششم

جمله افرادي بود كه با مركز  ازو  مروان بن حكم از خويشاوندان بسيار نزديك عثمان
حوادثي بود كه وحدت امت اسالم را باطي تنگاتنگ داشت و شاهد و ناظرارت، خالفت

داري مطمئن امانتدار مهر حكومت  چونان راز نگه، او در عهد عثمان .در هم نورديد
جرين هميشه با مها، اما بايد دانست كه مروان تنها مشاور خليفه نبود بلكه خليفه 2بود

نيز نبايد اين تصور  .شد هاي آنان با خبر مي كرد و از آرا و ديدگاه و انصار مشورت مي
وزيري بود قدرتمند كه همه اختيارات و ، در دستگاه خالفت عثمان، را نمود كه مروان

مروان تنها يكي از كاتبان خليفه محسوب  .داشته است دستقدرت حكومت را در 
خالفت او بسيار نزديك  دستگاهاين مسئوليت به خليفه و  شد كه طبيعتاً به خاطر مي
همين قضيه باعث شده است كه در مورد او روايات مجعول بسياري ساخته و ، بود

، به عثمانها  آناقداماتي نادرست و انتساب  انجام كه او با جمله اين از .پرداخته شود
ق بتواند خالفت را كامالً به درصدد آن بود تا مردم را عليه او بشوراند و از اين طري

دانيم پس از  زيرا همانطور كه مي، اما اين يك توهم بيش نيست .قل نمايدتاميه من بني
اميه منتقل كه  تنها پس از حوادث و رويدادهاي بزرگي خالفت به بني، شهادت عثمان

از طرف ديگر برخالف ديدگاه  .مروان نقش چنداني نداشتها  آندر هيچ يك از 
بتواند بر او  شعثمان شخصيتي ضعيف نبود كه كاتب، ن اين روايات دروغينراويا

                                           
 ). ۳/۳۵(و سير اعالم النبالء  ۴۷۱۱نامه زندگی(اإلصابه  -١
 . ۱۱۷، صادق عرجون، عثمان بن عفان -٢
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بايد اين نكته را دانست كه با  .1تسلط يابد و از او در جهت مقاصد خود استفاده نمايد
حدود ده سال سن  صمروان در دوران حيات حضرت رسول، رخانؤاتفاق نظر م

به قرائت قرآن و فرا ، الم آوردنداشته و هنوز به سن بلوغ نرسيده بود و پس از اس
عثمان او را كاتب  كه اينهمچنين تا قبل از  .گرفتن اصول و احكام دين اقدام نمود

باعث انتقاد ، مردم هيچ مورد ناشايستي را از او مشاهده نكرده بودند تا اين، خود نمايد
توانست هر  ياساساً عثمان م .از عثمان شود كه او را به عنوان كاتب خود برگزيده بود

در عين  .2فرد امين و مطمئني را كاتب خود نمايد و او را محرم اسرار خالفت سازد
سند و متن و محتواي روايتي كه خبر از اخراج پدر مروان به دست رسول ، حال
پس از تحقيق در اين ، شيخ اإلسالم ابن تيميه .ضعيف و متزلزل است، دهد مي صخدا

مروان مردي عالم و داناي  .3دن آن را اعالم نموده استاعتباري بو ضعف و بي، مسأله
به شريعت و دادگر بود و در دوران خالفت عثمان از جوانان سرشناس قريش به 

ها و  به قضاوت، »الموطأ«در چند جاي ، با اذعان به علم او، امام مالك .آمد حساب مي
 »أالموط«هايي غير از  تابفتاوا و اجتهادات مروان در ك .فتاواي مروان استناد كرده است

  4.اند موجود بوده است كه امامان مذاهب و بزرگان دين در اختيار داشته
دانست كه در اين زمينه  مروان را صاحب نظر در امر قضا مي، همچنين امام احمد

مروان بسيار قرآن  .5برده است از تصميمات و آراي عمر بن خطاب بسيار بهره مي
همچنين او را حديثي است كه آن را  .به قرائت آن مشغول بودنمود و مدام  تالوت مي

او  آن را از، از چند نفر صحابه روايت كرده است و تني چند از صحابه و تابعين نيز
ها  ناو عمل بد صهاي رسول خدا نسبت به شناخت سنت، مروان .1اند نقل كرده

ه روزي مروان در كند ك نقل مي، فقيه مصر، ليث بن سعد .بسيار مصر و كوشا بود

                                           
 . ۱۶۰، محد شاهين، الدولة األموية املفتری عليه -١
 ). ۳/۱۹۷(منهاج السنة  -٢
 ). ۳/۱۹۵(منهاج السنة  -٣
 . ۱۶۹، الدولة األموية املفتری عليه -٤
 ). ۸/۲۶۰(البداية و النهاية  -٥
 ). ۸/۲۶۰(البداية و النهاية  -١
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ابو  .رفت جا آن اي حضور يافت و پس از خواندن نماز ميت از مراسم تشييع جنازه
او در : اشاره نمود و گفت صدر مورد اين رفتار او به حديث رسول خدا سهريره
چون  .1ديگر محروم شد) ثواب(دست يافت از قيراطي ) ثواب(به قيراطي  كه اينعين 

چنان با عجله به آن مجلس بازگشت كه زانوانش به ، رسيداين گفته به گوش مروان 
قدر در آن  گاه آن آن .شد از زير لباسش پديدار مييش خاطر سرعت او و كنار رفتن عبا

  .2محفل نشست تا مراسم به طور كامل به پايان رسيد

 را درك نمود و اگر صرسول خدا، آمده است كه مروان »فتح الباري«در مقدمه 
اعتنا  داشته باشد بايد نسبت به شايعاتي كه در مورد او وجود دارد بي اين قول صحت

  3.ننمودها  آنبود و هيچ توجهي به 
و دليل او ، بوده صاز اصحاب رسول خدا، دارد كه مروان ابن كثير نيز بيان مي

مروان در دوران  .4به دنيا آمده بود ساين است كه مروان در زمان حيات حضرت
و  جا آن امارت مدينه را داشت و نسبت به حفظ امنيت، ابي سفيان خالفت معاويه بن

و به عدل و داد شهرت  .5ران بسيار حساس بود مبارزه با افراد فاسق و عياش و شهوت
عبدالرحمن بن ، كند كه روزي نقل مي .نمود يافت و از مجامله با خويشان پرهيز مي

، اي نواخت واليان مدينه بود سيليمبر صورت گندم فروشي كه از ، برادر مروان، حكم
مروان نيز برادر را احضار  .گندم فروش نزد مروان رفت و از عبدالرحمن شكايت نمود

قصاص كه او را : سپس به گندم فروش گفت، ه و او را مقابل گندم فروش نشاندكرد
شتم قصد انتقام گرفتن را ندا: م فروش به مروان گفتگند، اي بزند نمايد و به او سيلي

ز گندم مافوق او حاكمي وجود دارد كه ا .خواستم كه عبدالرحمن بداند بلكه تنها مي
من : مروان گفت، من به خاطر شما از حق خود گذشتم، كند فروشي چون من دفاع مي

گندم فروش نيز ، گيريو تو بايد حق خودت را از برادرم ب كنم آن را از تو قبول نمي

                                           
 ). ۴۶۵۰-۴۴۵۳حديث(و مسند أمحد ) ۸/۲۶۰(البداية و النهاية  -١
 ). ۸/۲۶۰(و البداية و النهاية  ۲۰۰، الدولة األموية املفتری عليه -٢
 ). ۲۵۴، و أباطيل يجب ان متحی من التاريخ) ۲/۱۶۴(فتح الباری  -٣
 ). ۸/۲۵۹(البداية و النهاية  -٤
 . ۲۰۰، الدولة األموية املفتری عليه -٥
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بخشم و به همين  زدم اما او را به خاطر تو مي ميسيلي سوگند به خدا كه به او : گفت
مروان پاسخ داد قسم به خداوند  .زنم دليل به خداوند سوگند كه ديگر به او سيلي نمي

را به عبدالرحمن كه تو را زده است ببخشي و يا  كه آن كنم مگر آن كه آن را قبول نمي
به خاطر خداوند متعال از  گندم فروش نيز گفت كه .از آن بگذري �در راه خداوند

شعري را در هجو برادرش مروان سرود و ، گذرم عبدالرحمن پس از اين جريان آن مي
  1.از اين برخورد مروان با خود شكوه و گاليه نمود

كامالً با ، دينداري مروان، خواهي عدالت، بينم كه اين تصوير درخشان از علم مي
دهند و تالش دارند تا از  ن از او نشان ميرخان و راوياؤآن تصوير زشتي كه بيشتر م

رخان و ؤاين م .تفاوت بسيار دارد، اين طريق حيات اين مرد را مشوش و نازيبا سازند
مرگ او را نيز دست خوش توهمات و تخيالت خود نموده و علت وفات او ، راويان

زير او را ، مادر خالد بن يزيد بن معاويه، اند كه گويا همسر او را چنين بازگو كرده
خفه كرده و يا او را مسموم ساخته است و اين كار بدان سبب روي داد كه  يبالش

اين داستان با آن تناقضاتي كه در آن به  .خالد را دشنام داده بود، در مألعام، مروان
هايي است كه پيرزنان يا براي وقت گذراني و يا از روي  چونان افسانه، خورد چشم مي

از خود ، اني بد نام نمودن خاندان بني اميه و جايگاه رفيع آنبرا، كينه و حسادت
ست ا خود اين تناقضاتي كه در علت مرگ مروان وجود دارد دليل محكمي .2اند ساخته

داند و روايتي  روايتي مرگ او را طبيعي مي .علت مرگ او ناشناخته است كه اينبر 
افسانه نامعقول و غير قابل قبول كند و رواياتي نيز  ديگر علت مرگ را طاعون بيان مي

اما بايد  .داند مشاركت مستقيم يا غير مستقيم همسرش در ترور او را عامل مرگ او مي
از زنان اصيل و ، اين زن .آمد دانست كه همسر او كه بود و آيا اين كار از او بر مي

، لدر خليفه قبمناف و از خويشان خود مروان و مانجيب خاندان عبد شمس بن عبد 
و  ي با اصلقتل عملي است كه چنين زن .آمد به حساب مي، معاويه بن يزيد بن معاويه

از طرف  .آن را ندارد انجام نسبي كه هم مادر خليفه بود و هم همسر خليفه هرگز توان

                                           
 . ۲۰۰، الدولة األموية املفتری عليها -١
 . ۱۲، الريس. د، عبدامللک بن مروان -٢
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هيچ نوع اختالف و نزاعي ميان امويان روي نداد و هيچ ، ديگر پس از مرگ مروان
نشد و خالد بن يزيد نيز همچنان از آن منزلت و مقام  كس خواستار انتقام خون مروان

علت و انگيزه قتل نيز چنان قوي و محكم  .واال نزد عبدالملك بن مروان برخوردار بود
نقل  .1انساني را به قتل رساند )توهين به فرزند( نبوده است كه كسي به خاطر آن

خ بترسد سزاوار بهشت هر كس از آتش دوز: ن سخنان مروان اين بوديكنند كه آخر مي
ابن قيم  .2بود» آمنت بالعزيز الحكيم«يا » العزه هللا«گويند كه نقش خاتم او  .است

: جوزيه در رابطه با روايات مجعولي كه در رابطه با مروان است چنين گفته است
باشد  احاديث و رواياتي كه در مذمت و نكوهش وليد بن عقبه و مروان بن حكم مي

  3.دكذب و دروغ هستن

  نمود؟  المال مسلمين با خويشان خود مجامله مي آيا عثمان در مورد بيت: هفتم

، بايست نا پسريش مي، بود اگر عثمان اهل مجامله با خويشان و نزديكان خود مي
ساخت اما عثمان مردي  مند مي را از خوان نعمت خالفت بهره، محمد بن ابي حذيفه

و در جواب ، گرفت را در دولت خويش به كار ميبود كه تنها افراد توانا و با كفايت 
در  از تو، ديدم اگر در تو توان الزم را مي! اي فرزندم: درخواست او چنين گفت

  4.كنم اما آن كفايت و توان را در تو مشاهده نمي، كردم حكومت خويش استفاده مي
غير  زيرا در، به خاطر نفرت از ناپسريش نبود، نبايد دانست كه اين جواب عثما

از مال و ثروت ، جريان عزيمت سپاهيان اسالم به جانب مصر اين صورت هرگز در
داد تا لياقت خود را اثبات  نمود و به او اين فرصت را نمي خويش او را تجهيز نمي

تنها از افراد اليق و با كفايت در حكومت خود استفاده ، همانطور كه گفتيم عثمان 5كند
، در اين زمينه، در واقع عثمان .برد جوانان نيز بهره مي كرد و در همين راستا از مي

را الگوي خود ساخته بود كه جوانان اليق و توانمند را به كار  صرسول خدا

                                           
 . ۲۰۱، الدولة األموية املفتری عليها -١
 ). ۸/۲۶۲(البدالية و النهاية  -٢
 . ۷۷، و فصل اخلطاب فی مواقف األصحاب ۱۱۷، املنار املنيف -٣
 ). ۱/۲۴۷(حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة  -٤
 ). ۵/۴۱۶(و تاريخ الطربی ) ۱/۲۴۷(حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة  -٥
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چون سپاهي را جهت مقابله با روميان  صرسول خدا، به عنوان مثال .گرفت مي
ماندهي آن اسامه بن زيد بن حارثه را كه جواني كم سن و سال بود به فر، تدارك ديد

اسامه را با وجود ، ابوبكر صديق، صو پس از فوت آن حضرت 1سپاه تعيين نمود
تر از  از او درخواست كرده بودند تا فردي مسن، كه تني چند از بزرگان صحابه آن

گويند چون آن  .باز هم در سمت خود ابقا كرد، اسامه را به جاي او انتخاب كند
: او ناراحت شد و به ايشان گفت، ر مطرح كردنددرخواست خود را نزد ابوبك، صحابه
دار آن  او را عهده، خود، صخواهيد فردي را عزل نماييم كه رسول خدا آيا مي

نيز در واكنش به انتقاداتي كه در رابطه با انتصاب  سعثمان 2!مسئوليت نموده است؟
 صبه سيره رسول خدا، اصب كشوري و لشكري متوجه او بودافراد جوان در من

داد كه او تنها افرادي را در حكومت به كار  نمود و به منتقدين خود پاسخ مي ستناد ميا
گذشت و وقار كافي برخوردار ، آرامش، صبر، گرفته است كه از لياقت و توان الزم

زيردستان و افراد تحت امر آنان و مردماني كه در منطقه تحت تسلط آن از بودند و 
و ابوبكر و  صبدانيد كه پيش از من نيز رسول خدا .دال كنيؤاند س زيسته واليان مي

در روايت است  .3تر از افراد را در حكومت خويش به كار گماشتند افرادي جوان، عمر
، عثمان د اين نوع عملكردرعلي در دوران خالفت خود در مو، كه بعد از عثمان

پيشه  ل و عدالتبدانيد كه عثمان تنها مردان كام! اي مردم: خطاب به مردم چنين گفت
او را به اين دليل كه افراد جوان را در حكومت خويش به كار ، گمارد كار ميرا به 

هايي مهم  نيز جوانان را به مسئوليت صگرفت مالمت نكنيد كه رسول خدا مي
  4.عتاب بن اسيد را كه هنوز بيست سال سن داشت امير مكه نمود كه اينگمارد كما  مي

آگاه به عقايد و احكام شريعت بودند و هرگز در ، همه، واليان عهد عثمان
هر چند آنان نيز  .گرفتند راه افراط و تفريط را در پيش نمي، تمسك جستن به دين

اما شايسته نيست كه به ، شدند ميمرتكب اشتباهات و خطاهايي ، ها ناچون ديگر انس

                                           
 ). ۵/۴۱۶(تاريخ الطربی ، )۱/۲۴۷(حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة  -١
 ). ۵/۴۱۶(تاريخ الطربی  -٢
 ). ۵/۳۵۵(مهان  -٣
 ). ۷/۱۷۸(البداية و النهاية  -٤
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عظيم آنان به گير  فضايل و خدمات چشم ي همه، خاطر آن اندك موارد اشتباه و خطا
راجع به اقدامات ، به تفصيل، در گفتارهاي پيشين .دولت و امت اسالم را از ياد برد

واليان در واليات تحت امر خود و خدمات درخشاني كه آنان به اسالم و مسلمين 
هاي آنان و  صحبت شد و بيان كرديم كه به خاطر درايت و شجاعت، تقديم نمودند

ات عظيم حاصل آمد و صدها هزار نفر به دين اسالم امر ايشان بود كه آن فتوح
حقيقتاً اگر اين واليان و امرا چنان ايمان راستين و صادقانه و آن درايت  .مشرف شدند

نمودند و  داشتند هرگز عزم جهاد با كفر و طاغوتيان زمان را نمي و لياقت الزم را نمي
كردند بلكه  نبرد گرفتار نمي زاي خود و سپاهيانشان را در آن ميادين مرگبار و وحشت

هاي  گزيدند و از آن نعمت رفاه و آسايش خود و اطرافيانشان را بر مي، بالعكس
بايد دانست كه آن ، در واقع .بردند فراواني كه در اختيارشان بود نهايت لذت را مي

به دست  سها و فتوحات بزرگي كه واليان و امراي عهد خلفاي راشدين پيروزي
اي بود كه در پرتو قرآن و سنت رسول  خصايل و فضايل نيك و حسنه آوردند ثمره

، مردي كه قصد دارد بر اين امت و هر سردار و دولت آورده بودبه بار  صخدا
نظير خود را سيراب  بايست از آن سرچشمه خصايل و فضايل كم حكومت براند مي

به ، رين شكلكند تا بتواند صالحيت و لياقت مناصب كشوري و لشكري را به بهت
  1.دست آورد

نظري دقيق بيافكند و در راه و ، معتبر هاي اريختبه هر فردي كه ، بدون شك
به اثرات جهاد و نبردهاي ، بنگرد، روش و رفتار و گفتار واليان و سرداران عهد عثمان

نظير آنان در حكومت و تالش ايشان  بيانديشد و از مديريت كم، آنان با دشمنان دين
به خاطر داشتن ، بيقين، مين رفاه و سعادت و امنيت امت اسالم آگاه شودأدر جهت ت

چنين تاريخ با شكوه و درخشان و وجود چنين مردان و رجال با كفايتي به خود 
   .خواهد باليد

هاي عثمان و واليان و أمراي او در آن  ها و درايت در حقيقت با آن سياست
نها خطر دشمنان نسبت به كيان امت اسالم حساس از تاريخ اسالم بود كه نه ت ي برهه

                                           
 ). ۲/۲۱۱(املدينة و املنورة؛ فجر اإلسالم و العصر الراشدی  -١
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از ميان رفت بلكه قلمرو حكومت اسالمي و ميزان قدرت و ثروت آن به چنان حدي 
هايي مجعول  بينيم كه روايت اما مي .توان يافت را مي مانند آن، رسيد كه كمتر در تاريخ

دهند  قرار ميواليان و امراي اين عهد را مورد حمالت ناجوانمردانه خود ، اساس و بي
بايد دانست  .دانند و آنان و اقدامات ايشان را مهمترين عامل شورش و طغيان مردم مي

اين واليان و امرا مرتكب هيچ اقدامي نشدند كه مردم ، كه طبق روايات معتبر و مستند
رواياتي كه چنين توهمي را ايجاد  نآ شكرا عليه حكومت تحريك نمايد و بدون 

از سوي ديگر همين  .ستا ها آنه و پرداخته ذهن بيمار جاعالن كنند تنها ساخت مي
كنند كه او واليان و امرا را از ميان  خود عثمان را متهم مي، در مراحل بعد، روايات

كرد و همين باعث شد تا مردم از اين سياست  خويشان و نزديكان خود انتخاب مي
با ذكر داليل كافي ، ا در جاي خودم .آميز به ستوه آيند و سر به عصيان بر دارند تبعيض
رغم  علي، در واقع .كنيم را اثبات ميها  آناين اتهامات ناروا را رد و بطالن ، و قاطع

اي كه عثمان در تعيين افراد اصلح و مديران و سرداران شايسته و  اهتمام و عنايت ويژه
ر در تاريخ اسالم نظي بينيم كه اين شخصيت ممتاز و كم باز مي، بست توانمند به كار مي

انگيزان و  ها و افتراهاي فتنه و نيز واليان و امراي اليق و با كفايت او از تهمت
ها و افتراها  زير باراني از توهين، پردازان منافق در امان نمانده و از همان دوران دروغ

ثير قرار گرفتن أتحت ت، تأسف برانگيز است، چه كه بيشتر از همه آن .اند قرار گرفته
آنان اين روايات  .باشد محققان و پژوهشگران قديم و جديد از اين روايات مي

دروغين را به طور غير منصفانه و بدون هيچ نوع تحقيق و تفحص دقيق و درستي در 
   .اند خود قرار داده  هاي را پايه و اساس استداللها  آنهاي خود منعكس نموده و  نوشته

افراد زير را نام برد كه در آثار خويش اين رويه توان  در ميان اين نويسندگان مي
احكامي ناعادالنه و گاه ، نادرست را در پيش گرفته و در مورد صحابه و تابعين

راضي عبدالرحيم در ، »الفتنه الكبري«طه حسين در كتاب : اند نادرست را صادر كرده
مولوي ، »ميةالنظم اإلسال«صبحي صالح در كتاب ، »النظام اإلداري و الحربي«كتاب 

تاريخ «ملحم در كتاب محمد ، »دراسات في النظم العربيه و اإلسالميه«حسين در كتاب 
السياسيه في فجر األحزاب «بدوي عبداللطيف در ، »البحرين في القرن االول الهجري

النظريات «ريس در كتاب محمد ، »النظم اإلسالميه«رفاعي در كتاب انور » اإلسالم
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مودودي در ابو األعلي ، »اإلسالم و الخالفه«خربوطلي در كتاب ني علي حس، »السياسيه
   .»العداله اإلجتماعيه«و سيد قطب در كتاب ، »الملك و الخالفه«كتاب 

و اهللا اين يار رسول ستوان گفت كه عثمان بن عفان مي، در پايان اين گفتار
اي مظلوم بود كه هم  خليفه، آيد اهللا كه جزو سابقين اولين به شمار ميمهاجر في سبيل

ا داشتند و هم معاصرين ما در نسبت به او جفا رو، يا از روي جهلپيشينيان آگاهانه و 
  1.اند حق او جانب انصاف و عدالت را رعايت نكرده

  

                                           
 . ۳۹۰ص، حاشية املنتقی من منهاج اإلعتدال -١



 



 
  گفتار چهارم

  ببببواقعيت رابطه ابوذر و عثمان

  خالصه ماجرا: نخست

كه هر دو از اصحاب ، و ابوذرراجع به رابطه عثمان ، ازپرد توز و دروغ راويان كينه
اند  تالش نموده، بار ديگر با جعل اكاذيب، شدند محسوب مي صبزرگ رسول خدا

كنند كه او ابوذر  آنان عثمان را متهم مي .را تخريب نمايند سعثمان بن عفان ي چهره
همچنين  .تبعيد نمود تا صداي اعتراض او به گوش مسلمانان نرسد» ربذه«را به منطقه 

عبداهللا بن ، اند كه ابوذر در شام با ابن السوداء رخان اين چنين پنداشتهؤاي از م  هدست
ابوذر تحت تأثير افكار و عقايد ابن ، تي داشته و در جريان اين برخوردمالقا، سبأ

السوداء قرار گرفت و به اين نتيجه رسيد كه بايد قناعت و زهد در پيش گرفته و چون 
همچنين  .بدان نيازي نيست در ميان نيازمندان تقسيم نمودفقرا زيست و اموالي را كه 

عبداهللا بن سبأ توانست ابوذر را قانع كند كه عليه ، شود كه در اين مالقات بيان مي
او  لب به سخن گشايد و دست به اعتراض عليه، هاي او در شامات معاويه و سياست

ماجراي اين مالقات با  از سكه چون عباده بن صامت در اين روايات آمده است .زند
كه اين : او را نزد معاويه برد و بدو گفت عبداهللا بن سبأ را دستگير كرده و، خبر شد

احمد امين نيز در اين ميان تالش نموده است تا  .1ابوذر را از شام اخراج كرد، مرد
دو را به هم  د و آنبهايي را بيا شباهت، و باورهاي كيش مزدك سميان عقايد ابوذر

عبداهللا بن سبأ از مردمان : كند چنين بيان مي، »فجر اإلسالم«او در كتاب  .بط سازدمرت
دانيم كه پيش از  شام بود كه چند سالي را در شهرهاي عراق نيز بسر برد و چون مي

احتمال بسيار ، به همين دليل، حضوري فعال داشتند، ايرانيان در يمن و عراق، اسالم
مزدكيان آشنا شده و بعدها اين افكار را به ابوذر و ديگر  دارد كه اين مرد با باورهاي
مسلماناني چون ابوذر نيز كه اين افكار را در تضاد با ، مسلمانان منتقل نموده باشد

تمام اين رواياتي كه عثمان بن ، بدون شك .2پذيرفتند را ميها  آنديدند  اسالم نمي

                                           
 ). ۲۱۷- ۲/۲۱۶(حممد حسن الشراب ، نورة؛ فجر اإلسالم و العصر الراشدیاملدينة امل -١
 . ۱۱۰، فجر اإلسالم -٢
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 1باطل و كذب محض، دهند مي انحاي مختلف مورد تهمت و افترا قرار را از سعفان
اصل ماجرا از اين قرار  .باشند الحال مي تراوشات ذهن بيمار افرادي معلوم و ماحصل

است كه ابوذر برداشت خاصي از آيه سي و چهارم سورة مباركه توبه داشت كه با 
مخالف بود و چون او بر اين بينش خود ، ديدگاه جمهور صحابه در مورد آن آيه

، بناچار، پذيرفت ديدگاه او را نمي، هيچ يك از صحابه، يد و در مقابل نيزورز اصرار مي
صالح و خير امت را در اين ديد كه از روي اختيار و انتخاب خود و نه از روي اجبار 

گاهي بدانجا  از چند نيز هر صبي خدانيات حبه منطقه ربذه كه در دوران ، ديگري
گاه تالش ننمود كه ابوذر را  عثمان هيچ .دساكن شو جا آن مهاجرت كند و در، رفت مي

زيرا ، از ديدگاه خود منصرف كند و ديدگاه جمهور صحابه را بر او تحميل نمايد
ست ا جا نكته مهم اين .فهمي درست و قابل قبول بود، برداشت و فهم ابوذر از اين آيه

، در اين رابطهابوذر ، كه هيچ كس مجبور نبود ديدگاه ابوذر را بپذيرد و به همين دليل
ترين روايت در  درست .2تنها فردي بود كه بدان ديدگاه اعتقاد داشت، در ميان صحابه

چون : كند چنين نقل مي، قول زيد بن وهباين زمينه روايت امام بخاري است كه از 
 جا آن نزد ابوذر رفتم و از او پرسيدم كه چرا در، گذشت مسير مسافرتم از ربذه مي

كه در شام بودم بر سر هنگامي : ابوذر در پاسخ به من چنين گفت ،تسكني گزيده اس
  : مصاديق آيه

m�`��������a��b� �c��d� ��e��f��g��h��i� �j��k��

l��m��n��o��qp� �r��s��t��u��v��w���

x��y��z��{��|��}��~��������l ٣٤: التوبة   
اموال مردم را به ناحق ، بسياري از علماء دينيِ يهودي و مسيحي! اي مؤمنان(

و از اطمينان مردمان به خود (دارند  و ديگران را از راه خدا بازمي، ورندخ مي
شما همچون  !اي مؤمنان .نمايند كنند و از پذيرش اسالم ممانعت مي سوءاستفاده مي

ايشان نشويد و مواظب علماء بدكردار و عرفاء ناپرهيزگار خود باشيد و بدانيد اسم و 

                                           
 ). ۲/۲۱۷(املدينة املنورة  -١
 ). ۲/۲۱۷(املدينة املنورة  -٢
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و كساني كه طال و نقره را اندوخته ) دهد نمي اندوز را تغيير رسم دنياپرستان مال
آنان را به عذاب بس بزرگ و بسيار ، نمايند كنند و آن را در راه خدا خرج نمي مي

  ). دردناكي مژده بده
معاويه معتقد بود كه اين آيه در مورد اهل كتاب  .با معاويه دچار اختالف شدم

نان هستند و هم ما به خاطر اين هم آ، است اما من بر اين باور بودم كه مصاديق آن
عثمان نيز از من ، عثمان نوشت و از من گاليه نمود اي به  معاويه نامه، اختالف نظر

پس از ورود من به ؛ نه باز گردم و من نيز چنين نمودمدرخواست كرد كه به مدي
 شدند و گرد من جمع مي، اشندگويا كه قبالً مرا نديده ب، خيل عظيمي از مردم، هنمدي

د يچون خبر اين مجالس به عثمان رس؛ كردند با من صحبت مي، اين جريان در مورد
ه به هاي اختالف و تفرق زمزمه، از اين سخنان كه اينمرا فرا خواند و در اين رابطه و 

باعث ، كه حضورم در مدينه: عثمان به من گفت؛ رسيد با من صحبت كرد گوش مي
بهتر است از شهر خارج شوم و  مسايلخي مسرت خاطر صحابه است اما به دليل بر

من ، انگيز از ميان بروند فتنه مسايل آن تدر مكاني نزديك شهر سكني گزينم تا شد
اما ، جا اقامت نمايم خارج شوم و در ايننيز صالح كار را در اين ديدم كه از شهر 

 كرد و مرا زير دست او بدان اگر عثمان يك غالم سياه پوست را سرپرست من مي
نمودم و هرگز در برابر او سر به عصيان بر  نمود باز درخواست او را اطاعت مي مي

  : توان به نكات زير دست يافت مي، با دقت در اين روايت .1داشتم نمي
ت را از ال نمود تا حقيقؤزيد بن وهب از خود ابوذر راجع به اين قضيه س -1

مردم ، ابوذر به مدينهبا بازگشت ، طبق اين روايت دروغ و شايعات تشخيص دهد؟
شوند و با او در مورد علت خروج او از شام و بازگشتش به مدينه  گرد او جمع مي

افتد كه گويا  ميها  ناهايي بر سر زب كنند اما در اين ميان حرف و حديث صحبت مي
ترك  ابوذر صالح را در، به همين دليل، اند عثمان با هم دچار اختالف شدهابوذر و 
، ن عثمان نبود كه ابوذر را وادار به ترك مدينه كرد بلكه ابوذراي، بنابراين .ندبي مدينه مي

تصميم گرفت كه از شهر خارج شده و ، وحدت جامعهو به خاطر حفظ آرامش ، خود

                                           
 ). ۱۴۰۶حديث، کتاب الزکاة(صحيح البخاری  -١
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روايتي را نقل ، ابن حجر نيز از قول عبداهللا بن صامت .در منطقه ربذه سكني گزيند
كند در اثناي آن  عبداهللا بن صامت نقل مي كند كند كه روايت فوق را تاييد مي مي

بدان كه من  !اي عثمان: ابوذر به عثمان گفت، همراه ابوذر نزد عثمان رفتم، شايعات
، ها نيز كامالً مخالفم جزو اين غوعاساالران و منحرفان نيستم و با اين حرف و حديث

 فرا خوانديم تا در كنارما تو را تنها به اين دليل از شام ! ابوذر: عثمان نيز به او گفت
ي براي ا نهاو در مدينه باشي اما ظاهراً منحرفان و غوعاساالران حضور تو را به من

نيازي ، من در اين شرايط: ابوذر در جواب چنن گفت، اند ايجاد اختالف غنيمت دانسته
ني سك جا آن به من اذن دهيد تا به منطقه ربذه بروم و در، بينم كه در مدينه بمانم نمي

  1.عثمان نيز با اين درخواست موافقت نمود .گزينم
ر در شام را چنين بيان داشته ابو يعلي از قول زيد بن وهب علت اقامت ابوذ -2

 :به من سفارش كرده بود كه صكه رسول خدا: ابوذر به من گفت: است
 .»فارحتل إىل الشام، سلعا -أي املدينة- إذا بلغ البناء« 
من ؛ »رسيد به شام مهاجرت كن» سلع«حدود منطقه چون وسعت شهر مدينه به «

چون ديدم وسعت شهر به همان منطقه رسيده است به  صنيز طبق وصيت رسول خدا
كند كه  ذر نقل ميما، در روايتي ديگر .2اقامت نمودم جا آن شام عزيمت كرده و در

ه ابوذر ها پيش ب سال صرسول خدا .عثمان هرگز ابوذر را به منطقه ربذه تبعيد نكرد
  :سفارش كرده بود كه

  .3»فاخرج منها، إذا بلغ البناء سلعا«
اي ديگر  در شهر نماند و در منطقه، چون وسعت مدينه به منطقه سلع رسيد«

 .»سكني گزيند
برداشت و فهم ابوذر از آيه سي و چهارم سوره توبه بود ، ريشه اين ماجرا -3

ز قول احنف بن ام بخاري اام .تفاوت داشت سكه با فهم و برداشت اجماع صحابه
شسته بود كه روزي همراه جماعتي از قريشيان در مسجد النبي ن: كند كه قيس نقل مي

                                           
 ). ۳/۲۷۴(فتح الباری  -١
 ). ۲/۲۱۹(املدينة املنورة  -٢
 . باشد صحيح می، که سند اين روايت) ۲/۷۲(بالء سير أعالم الن -٣
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 كردجر وبحثي با مردم  كه ايناو پس از ، خشن به مسجد در آمدناگهان مردي با لباس 
هايي  سنگ، ثروتمندان و مال اندوزان بدانند كه در جهنم: و خطاب به آنان چنين گفت

ها چنان داغ و سوزانند كه از  دهند و آن سنگميهايشان قرار  و سوزان بر سينه داغ
هاي آنان قرار  ها را بر كتف سپس همان سنگ .شوند هاي ايشان خارج مي كتف

احنف بن قيس  .آيد از سينه ايشان بيرون مي، ها از شدت حرارت دهند و آن سنگ مي
من نيز كه او ، نشست عموديكنار  بهن نادهد كه آن مرد پس از گفتن اين سخ ادامه مي
كه ظاهراً : آنگاه به او گفتم .خود را به او رسانده و كنار او نشستم، شناختم را نمي

از رسول : او رو به من كرد و گفت، مردم از اين سخنان تو زياد خوششان نيامد
 : شنيدم كه فرمود صخدا

  1»کلَّه اال ثالثه دنانيرأُنفقه ، ما أُحب أنّ لی مثلَ أُحد ذَهباً«
كردم و  را در راه خدا انفاق مي آن ي همه، طال باشد، اگر مرا به اندازه كوه أحد«

 . »داشتم نزد خويش نگه مي] براي رفع مايحتاج خود[از آن را  راسه دين تنها
از اين آيه مخالف بودند و وعيد  سبا نوع برداشت ابوذر سجمهور صحابه -4

دانستند كه از پرداخت  ين آيه وجود دارد در رابطه با آناني ميو تهديدي را كه در ا
آنان در تأييد فهم خود از اين آيه به حديثي  .كردند زكات اموال خويش امتناع مي

روايت كرده است و چنين  صاز رسول خدا سكردند كه ابوسعيد خدري استناد مي
 :است

و ليس فيما ، يما دونَ مخسِ ذودصدقةٌو ليس ف، صدقَةٌ 2لَيس فيما دونَ خمسِ أَواقٍ«
  3»دونَ خمسةَ أَوسقٍ صدقةٌ

، پنج شتر و پنج درخت نخل باشد، ]طال و جواهرات[كه را پنج اوقيه  هر آن«
   .»را بپردازدها  آنبايد زكات 

                                           
 ). ۱۴۰حديث، کتاب الزکاة(صحيح البخاری  -١
املنجد؛ (شود  اوقيه يک رطل می ۱۲باشد و هر گرم می ۲۱۳اواقٍ مجع اوقيه است و هر اوقيه تقريباً برابر -٢

 ). م بندر ريگی: ترمجه
 ). ۱۴۰۵حديث، کتاب الزکاة(صحيح البخاری  -٣
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كند هر  دارد كه اين حديث اعالم مي ابن حجر در توضيح اين حديث بيان مي
اما خود حديث چنين  .شود ر باشد زكاتش واجب ميچيزي كه از پنج واحد بيشت

ن مال صاحب آ، وعيد و تهديد دوزخ، ت شودكند كه اگر زكات مالي پرداخ اقتضا مي
نيز در اين رابطه  ابن رشد .1شود ديگر گنج خوانده نمي، گيرد و آن مال را در بر نمي

شامل آن  زكات، اگر مقدار هر چيزي از پنج واحد كمتر باشد: چنين گفته است
آنان را كه زكات اموال  �خداوند، ددگر گنج نيز محسوب نمي، شود و بدون شك نمي

كه را كه  دهد و هر آن ستايد و به پاداش مضاعف بشارت مي خويش بپردازند مي
مذمت و ، به دليل داشتن آن مال، ستايد  يخداوند به خاطر پرداخت زكات اموالش م

: گويد د راجع به اين حديث چنين مييان سخنان خوابن حجر در پا 2.كند تهديد نمي
زيرا آن مال معاف از ، شود داشتن مالي كه به حد زكات نرسيده است گنج ناميده نمي

چرا كه ، مالي نيز كه زكات آن پرداخت شده باشد چنين است .پرداخت زكات است
نج خوانده اي ديگر معاف شده است و ديگر گ از فريضه، با پرداخت زكات آن، آن مال

ابن عبدالبر نيز گفته است كه جمهور علما بر اين نظرند كه گنج مورد  .3شود نمي
پرداخت نشده باشد و حديثي كه ابوهريره ، مالي است كه زكات آن، نكوهش اين آيه

رسول ، در اين حديث .باشد روايت كرده است مؤيد اين قول مي صاز رسول خدا
  : فرمودند صخدا

   .»فقد قضيت ما عليک، الکم اذا اديت زکاة«
اي را كه بر تو واجب  گاه فريضه آن، هر گاه زكات اموالت را پرداخت نمودي«

  . »اي است ادا نموده
 4.اند با اين قول جمهور مخالفت ورزيده سچون ابوذر يو تنها افراد زاهدمنش

علت آن ، شايد حديثي كه امام احمد از شداد بن اوس نقل كرده است -5
شداد نقل  .گيرانه ابوذر راجع به مساله زكات و انفاق باشد اي سخته گيري موضع

                                           
 ). ۳/۲۷۲(الباری فتح  -١
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و با روحيه او كه در [وجود داشت  شدتها  آنابوذر احاديثي را كه در كند كه  مي
گاه به  شنيد و آن مي] زيست سازگارتر بود ي خشك و خشن عربستان ميها نابياب

رسول ، پس از چند روز .نمايدرا به ايشان ابالغ ها  آنت تا فر جانب قوم خويش مي
ديگر ، كاست اما در آن هنگام آن احاديث پيشين مي با احاديثي ديگر از شدت صخدا

، ابوذر، آن احاديث را بشنود و به همين خاطر، نبود كه خود صنزد رسول خدا، ابوذر
 1.كرد مختلف اتخاذ مي مسايلي را در قبال ا نهاهميشه مواضع سختگير

جهت حفظ ، ابوذر پيشنهاد نمود تا در صورت تمايلسخن عثمان كه به  -6
دهد كه عثمان به صورتي  نشان مي، مدينه را ترك گويد، آرامش و وحدت جامعه

دوستانه از ابوذر درخواست كرد كه از مدينه خارج شود و به هيچ عنوان او را مجبور 
در خارج هيچ مكان خاصي را براي سكونت او ، به چنين كاري ننمود و در عين حال

عثمان هرگز او را ، كرد به يقين اگر ابوذر از رفتن امتناع مي .از شهر در نظر نگرفت
مطيع و فرمانبردار خليفه منتخب مسلمين ، اما ابوذر، نمود مجبور به چنين كاري نمي

او را زير ، خود او نيز در اثبات اين واقعيت اعالم نمود كه اگر عثمان كه اينبود كما 
ابوذر از هر نوع ، در واقع .2نمود كرد باز از او اطاعت مي يه چهره ميدست غالمي س

فتنه و آشوب و شورش عليه امام امت و به هم زدن آرامش و امنيت جامعه مسلمانان 
كند كه چون جماعتي از كوفيان به ربذه  نقل مي هابن سعد در همين زمين .كرد حذر مي

او به آنان پاسخي ، دار قيام عليه عثمان شود نزد ابوذر رفتند و از او خواستند كه پرچم
انگيزان را طرد و به آنان اعالم نمود كه اگر عثمان او  شكن داد و آن فتنه قاطع و دندان

را از مشرق زمين به مغرب زمين تبعيد كند باز هم خود را موظّف به اطاعت از او 
 3.داند مي

هاي خطرناكي جستجو  مهتوان در بروز زمز علت رفتن ابوذر از مدينه را مي -7
توزان  منافقان و كينه، رسيد كرد كه از گوشه و كنار جامعه مسلمين به گوش مي

شايعات متعددي را در مورد ابوذر ساخته و پرداخته بودند و قصد داشتند از مواضع 
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او را در برابر خليفه مسلمين قرار دهند و به اين ترتيب ، ابوذر در قبال جمهور صحابه
عثمان دفع چنين ، در اين شرايط .قي را ميان صحابه و مؤمنان ايجاد كنندشكاف عمي

نعمتي است ، دانست كه حضور ابوذر در مدينه او مي .ديد خطري را برخود الزم مي
هايي را به دست منافقان و  بهانه، ديد كه حضور او در شهر عظيم اما از طرف ديگر مي

دار نمايند و به همين دليل به ابوذر  دشهانگيزان داده است تا وحدت امت را خ فتنه
  .مدينه را ترك گويد، ساسحپيشنهاد داد كه در چنين شرايط 

ابوذر مردي زاهد بود و چون : دگوي ابوبكر بن عربي در اين زمينه چنين مي -8
آنان را سرزنش ، اند به زندگي مرفّهانه روي آورده، به خاطر فتوحات، ديد مردم مي
حالل و مشروع دنيا و  يها اما ترك نعمت .خواند ورعشان فرا ميكرد و به زهد و  مي

به هيچ عنوان الزم نيست و به همين دليل بود كه ميان او و ها  آنپشت كردن به 
باز همان رويه پيشين خود را در ، معاويه اختالف پديد آمد و چون به مدينه بازگشت
ثروت و رفاه بر حذرشان كرد و از  پيش گرفت و مردم را به زهد و ورع دعوت مي

افتاد عثمان را واداشت ها  ناله و شايعاتي كه در اين قضيه بر سر زبأاين مس .داشت مي
، به واقع .مدينه را ترك گويد، تا به ابوذر پيشنهاد كند كه به خاطر حفظ وحدت امت

مردم را در آن شيوه ، توانست در آن شرايط بود كه نمي ي ويژهابوذر معتقد به روش
تواند  نمي، يز كه چون ابوذر بيانديشدهر كس ديگري ن .با خود همراه سازدستن زي

اوضاع و احوال مردم وفق دهد و چون آنان رفتار نمايد و بناچار بايد گوشه  با خود را
بيقين كه هم ابوذر و هم ديگر صحابه اهل خير و فضيلت و از ، عزلت اختيار كند

ايد دانست كه هر كس را توان آن نيست كه اما ب، مؤمنان صادق و راستين بودند
ابن عربي در  .1بپوشد و بيانديشد، چون او رفتار كند، براساس انديشه ابوذر عمل نمايد

كه قاضي  سدرداءابو، نيز سدارد كه در زمان عمر بن خطاب ادامه بحث چنين بيان مي
يرانه چون قصد داشت همان شيوه سختگ، شد زاهدمنش شام بود و مردي محسوب مي

عمر را در ميان مردمان شام اجرا نمايد ميان او و معاويه و ديگر بزرگان شام اختالف 
او را عزل و به مدينه ، نيز بناچار و براي حفظ مصالح امت سعمر، پديد آمد

                                           
 . ۷۷ص ، العواصم من القواصم -١
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تنها به خاطر حفظ مصالح امت و آرامش و وحدت ، مسايلتمامي اين  .بازگردانيد
به مثابه انحراف از دين و يا تخريب ، چ عنوانگرفت و به هي ميان ايشان صورت مي

، ابوذر، حقيقت اين است كه بزرگاني چون ابودرداء .شد شخصيت افراد محسوب نمي
پاك و مبرا بودند و هر كس ادعا كند كه اين ، عمر و عثمان از هر نوع انحراف از دين

اف و دروغ گفته سخني به تمام معنا گز، عثمان بود كه ابوذر را از مدينه تبعيد نمود
 1.است

ديدگاه ابوذر ، نكته مهمي كه بايد دانست اين است كه هيچ يك از صحابه -9
، را كه ابوذر در پيش گرفته بود يروش، در واقع .دانستند را باطل و نادرست نمي

عثمان نيز هرگز تالش ننمود كه ابوذر را  .شد اي صحيح و پسنديده محسوب مي شيوه
بلكه تنها از ابوذر درخواست كرد تا به خاطر حفظ ، نداز آن باور خود منصرف ك

ديگر مردم را به دليل روش زندگيشان مورد نكوهش و مالمت قرار ، مصالح امت
و فتوا  دابوذر را از اجتها، هيچ روايت صحيح و مستندي كه اثبات كند عثمان .ندهد

ي به اجراي سنت كند كه ابوذر در مورد پايبند بخاري نقل مي 2منع نمود وجود ندارد
چنان بود كه بارها و بارها گفته بود كه اگر شمشيري را بر گردن او  صرسول خدا

اي از سخنان  قرار دهند تا از سخنانش باز گردد اگر در آن حال مطمئن باشد كه كلمه
كه حكم مرگ را در مورد او اجرا كنند بار  را گفته است بيش از آن صرسول خدا

كند كه  همچنين بخاري روايت مي .3مردم ابالغ خواهد كردديگر آن سخنان را به 
، چرا كه منع صحابه از فتوا و اجتهاد، گاه ابوذر را از فتوا و اجتهاد منع نكرد عثمان هيچ

ست بس مشكل و گران و امري ا، بدون مشخص كردن زمينه و موضوعي خاص
 4تقريباً غير ممكن

ع فتوا و اجتهادي منع نموده ابوذر را از هر نو، اگر فرض كنيم كه عثمان -10
يا به زندان ، فرستاد كه دست هيچ فردي به او نرسد يا او را به مكاني مي، بود
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، عثمان برعكس اما، آورد عمل مي انداخت و يا از ورود او به مدينه ممانعت به مي
چرا كه ، كردند عبور مي جا آن بسياري از، اي سكني داد كه مردمان ابوذر را در منطقه

به ، ابوذر، از طرف ديگر .گاهي بود در مسير حجاج و كاروانيان عراق منزل، ذهرب
اگر در پيشنهاد  .گذارد آمد و در مسجد النبي نماز مي  به مدينه مي، صورت مداوم

بهتر است كه در آن اوضاع و  «: عثمان به ابوذر خوب بنگريم آنگاه كه به او گفت
ربذه را ، بينيم كه ابوذر مي، »ن اقامت نمايداحوال از مدينه خارج شود و در حومه آ

منطقه ، شايان ذكر است كه در آن دوران .گزيند اش بر مي براي اقامت خود و خانواده
، المال قرار داشت و به همين دليل ربذه در جوار چراگاه بزرگ شتران و اسبان بيت

، است كه عثماننقل  .اي پر رفت و آمد و خوش آب و هوا بوده باشد بايست منطقه مي
به ابوذر سپرد و حقوقي ثابت را براي او و ، اي از شتران را به همراه دو غالم كله

نشين شدن  طبري در ارتباط با اكاذيب مربوط به انزوا وگوشه 1.اش تعييين نمود خانواده
باشند كه  ها گاه چنان زشت و شنيع مي دارد كه اين اكاذيب و دروغ ابوذر بيان مي

 2.را بازگو كندها  آنت شايسته نيس
ابوذر را تبعيد نكرد بلكه اين خود ابوذر بود كه ، گويند كه عثمان حقايق به ما مي

باز ، اما با وجود اين حقايق .از عثمان اذن خواست تا از مدينه خارج و به ربذه برود
از  اند كه اين عثمان بود كه ابوذر را با جعل روايات چنين وانمود كرده، دشمنان عثمان

ال كرد كه ؤاز حسن بصري س» غالب القطان«نقل است كه چون  .مدينه اخراج نمود
عثمان ! معاذاهللا: حسن به او پاسخ داد، ؟باعث خروج ابوذر از مدينه شد، آيا عثمان

بايد دانست تمامي رواياتي كه اين اكاذيب را در مورد روابط  .3هرگز چنين كاري نكرد
هم از سند ضعيفي برخوردارند و هم متن و ، كنند يميان عثمان و ابوذر بازگو م

با روايات صحيحي كه خروج ابوذر از مدينه را بنا به خواست و ميل ها  آنمحتواي 
و اريخ طور كه در ت همان .4ستها آنباشد و در تضاد با  دانند مخالف مي خود او مي
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در كنار او و ديگر  ابوذر را به مدينه فراخواند تا، خود، كنند عثمان روايات نقل مي
توان پذيرفت عثمان كه چنين نيت  آيا مي، حال با وجود اين واقعيت .1صحابه باشد

در ميان  .2قصد تبعيد و طرد ابوذر از خود را نمايد، ي در سر داشتها نهاخيرخواه
روايتي را نقل » الطبقات الكبري«تنها ابن سعد است كه در ، مراجع معتبر و مستند

بريده بن «اين روايت را مردي بنام  .گذارد آن بر تبعيد ابوذر صحه ميكند كه در  مي
كند كه بنا به قول ابن حجر به خاطر داشتن گرايشات رافضي  نقل مي» سفيان اسلمي

شود كه  حال اين پرسش مطرح مي .توان به روايات او اعتماد داشت چندان نمي، مĤبانه
رض كامل با روايات معتبر و صحيح است توان روايات يك رافضي را كه در تعا آيا مي

 نواقعيت اين است كه رافضيان با عنوان كردن اين ماجراي دروغين چنا .3پذيرفت
از ، عرصه را بر عثمان تنگ كردند كه چون شورشيان عليه او سر به عصيان برداشتند

 براساس همين .4مهمترين داليل اين اقدام خود را قضيه تبعيد ابوذر اعالم نمودند
عثمان را به خاطر ، در كتاب خود ) ه 726د (» ابن مطهر حلي«مجعول بود كه  روايت

و  قناما ابن تيميه با داليلي مت .5دهد مورد مالمت قرار مي، اين نوع بر خورد با ابوذر
دهد و آنان را  هاي رافضيان مي گويي جوابي قاطع و دندان شكن به اين ياوه، محكم

دانستند و  حقايق را كامالً مي، بايد دانست كه سلف صالح، عدر واق .6نمايد محكوم مي
، چون از حسن بصري، به عنوان مثال .گرفتند ها قرار نمي گويي تحت تأثير اين گزافه

گاه از ابن سيرين و هر، 7كند آن را به شدت رد مي، ال شدؤدر مورد تبعيد ابوذر س
كه عثمان هرگز : گفت مي شد و ت ميحاو به شدت نارا، نمودند همين پرسش را مي

چنين ستمي را در حق ابوذر روا نداشت بلكه اين خود ابوذر بود كه ترجيح داد در آن 
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همانطور كه در طول  .1شرايط حساس از مدينه خارج و در جاي ديگر سكني گزيند
ابوذر چون ديد خيل ، براساس اسناد و روايات صحيح و معتبر، اين گفتار بيان شد

ها  ناشوند و شايعات بسياري نيز از اين رهگذر بر زب او جمع مي عظيم مردم گرد
ست ترجيح داد كه مدينه را ترك نمايد و چون قضيه را با عثمان در ميان ا جاري

   2.كند كه در مناطق اطراف شهر اقامت كند او به ابوذر پيشنهاد مي، گذاشت

  ابوذر تحت تأثير تفكرات ابن سبأ نبود: دوم

چنان نقش ابن سبأ را در جريانات اواخر » و السياسه عائشة«كتاب  سعيد افغاني در
هاي ميان صحابه را  ها و درگيري داند كه تقريباً تمام توطئه بزرگ مي سعهد عثمان

ها و  او بر اين باور است كه قضيه ابوذر نيز ماحصل نيرنگ .دهد بدو نسبت مي
قدم آن را پروراندند تا عاقبت ترفندهاي شياطيني مكار چون ابن سبأ بود كه قدم به 

 .درخت منحوس فتنه و اختالف در سرتاسر بالد اسالمي ريشه دوانيد و به بار نشست
، تيزبين، معتقد است كه ابن سبأ مردي بود بسيار زيرك، لف در همين كتابؤاين م

او همچنين ابن سبأ را از اعضاي جمعيت سرّي  3مكار و پنهان كار، دورانديش
داند كه هدفشان اين بود كه اركان دولت اسالمي را به لرزه در آورند و  يم» تلموديه«

افغاني بر اين باور است ، از طرف ديگر 4آتش فتنه و اختالف بر افروزانند، ميان امت
هاي  در راستاي تأمين منافع بيزانس كه مسلمانان توانسته بودند سرزمين، كه ابن سبأ

فريقا و جزاير درياي مديترانه را از چنگال آن شمال آ، مصر، مهم و حاصلخيز شامات
آميز است كه افغاني تاكيد  براساس همين نگرش مبالغه 5كرد فعاليت مي، خارج نمايند

او را در مقابل عثمان قرار ، دارد كه ابن سبأ موفق شد با تحت تاثير قرار دادن ابوذر
خود و با شناخت يعادهال افغاني بر اين باور است كه ابن سبأ با آن هوش فوق .دهد

                                           
 . باشد سند اين دو روايتف صحيح می، ۱۰۳۷ص، تاريخ املدينه -١
 ). ۱۴۰۶حديث، کتاب الزکاة(صحيح البخاری  -٢
 . ۶۰ص ، عائشة و السياسة -٣
 . ۶۰ص ، عائشة و السياسة -٤
 . ۶۰ص ، عائشة و السياسة -٥
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، اي چون ابوذر به دست آورده بود دقيقي كه از خلق و خوي مسلمانان و صحابه
اين ديدگاه كه ابن ، اما بايد دانست كه به داليل زير .1توانست به اين مهم دست يابد

  : باشد قرار دهد باطل و نادرست مي سبأ توانست ابوذر را تحت تاثير خود
هيچ ، ويه از سخنان و اقدامات ابوذر به عثمان شكايت بردهنگامي كه معا: الف

  2.آورد سخني از نقش ابن سبأ و تأثير او بر ابوذر به ميان نمي
ابن كثير در چند جاي كتاب خود به موضوع اختالف ميان ابوذر و معاويه : ب

  3.گويد سخني نمي، از نقش ابن سبأ در اين مسأله، اشاره كرده است اما به هيچ عنوان
روايتي وجود دارد كه به اصل اختالف ميان ابوذر و معاويه ، بخاريدر صحيح: ج

  4.شود جا نيز نامي از ابن سبأ برده نمي كند اما در اين اشاره مي
گفتگو ميان ابوذر و معاويه و نيز ماجراي ، در كتب معتبر و مراجع مستند: د

اي ولو گذرا به نقش ابن  هعزيمت ابوذر به منطقه ربذه ذكر شده است اما هيچ اشار
  5.شود سبأ در اين قضايا نمي

آورد كه در آن به  روايتي را به نقل از مخالفان معاويه مي، هر چند طبري:  ه
 6كند ماجراي ورود ابن السوداء يا همان ابن سبأ به شام و مالقات او با ابوذر اشاره مي

  : ال استؤرد سوروايت به علل زير م اما بايد دانست كه صحت خود اين
، كنند كه ابن سبأ از يهوديان ساكن يمن بود كه در عهد عثمان رخان نقل ميؤم* 

هاي خود را نخست از حجاز آغاز نمود كه بعدها به ديگر  او فعاليت .اسالم آورد
اما همين  .ها ترويج دهد كند تا عقايد خود را در آن سرزمين مناطق نيز سفر مي

اند كه ابن سبأ در حجاز با كسي مالقات  اين مطلب نكرده اي به رخان هيج اشارهؤم
   .كرده باشد

                                           
 . ۶۰ص ، عائشة و السياسة -١
 ). ۵/۲۸۵(تاريخ الطربی  -٢
 ). ۱۸۰-۷/۱۷۰(البداية و النهاية  -٣
 ). ۱۴۰۶حديث، کتاب الزکاة(صحيح البخاری  -٤
 . ۵۱ص، عبداهللا بن سبأ و أثره فی الفتنة -٥
 ). ۵/۲۸۵(تاريخ الطربی  -٦
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كند  عزم شام مي، از بصره ندر تاريخ نقل است كه ابن سبأ پس از اخراج شد* 
نمايد  تالش مي، دهد و در همه حال كارانه خود ادا مي هاي خراب به فعاليت جا آن و در

مدتي را صرف ، پس از ورود به شاماو ، بدون شك .مردم را عليه معاويه بشوراند
شناخت دقيق اوضاع و احوال حكومت و مردمان آن ديار كرده است تا بهتر بتواند 

حال اگر فرض كنيم او اقدامات  .هاي خود را به مرحله اجرا در آورد ها و نقشه برنامه
 توان بعد از هجرت آغاز كرده باشد چطور مي 33هاي خود را از اواخر سال و فعاليت

تصور نمود كه او در شام با ابوذر مالقاتي داشته و توانسته است در اين مالقات او را 
 30كه اختالف ميان ابوذر و معاويه در سال حال آن، عليه معاويه و عثمان تحريك كند

 32يا 31هجرت رخ داد و ابوذر در همان سال نيز به مدينه بازگشته و در سال بعد از
كه ابن  زماني، بايد گفت، به عبارت بهتر .بذه وفات يافتبعد از هجرت در منطقه ر

نداي پروردگارش را لبيك گفته و به سراي  سابوذر، سبأ هنوز در بصره اقامت داشت
  1.آخرت شتافته بود

هرگز  صمجاهد ستور و يار با وفاي رسول خدا، اين صحابي جليل القدر، ابوذر
او پس از  .بن سبأ يهودي تبار متأثر نشدو تحت هيچ شرايطي از افكار و عقايد عبداهللا 

چند صباحي كه در منطقه ربذه اقامت داشت چشم از جهان فروبست و هرگز در 
اي بود كه در  از جمله صحابه، او خود، در واقع 2مشاركت ننمود، جريانات فتنه

از رسول ، اجتناب از فتنه و حفظ وحدت و وجوب اطاعت از ولي امر مسلمين
اطاعت و ارادت خود به مقام ، و بارها و بارها 3يت كرده استحديث روا صخدا

و امامت مسلمين و نيز محبت خويش به عثمان و ديگر  صخالفت رسول خدا
   .نمود ميرا اعالم  سصحابه
  
  

                                           
 ). ۲/۲۲۵(املدينة املنورة  -١
 . ۱۷۴ص، عبدالعزير دخان، احداث الفتنة االولی بين الصحابة فی ضوء قواعد اجلرح و التعديل -٢
 . ۱۷۴ص، عبدالعزير دخان، احداث الفتنة االولی بين الصحابة فی ضوء قواعد اجلرح و التعديل -٣
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  خانواده او را تحت تكفل خويش قرار داد سعثمان، پس از وفات ابوذر: سوم

از ، ابوذر به دليل توقف شترشعرض كردند كه  صبه رسول خدا، تبوك ي در غزوه
  : به ياران فرمود صرسول خدا .سپاه جا مانده است

  .»وإن يك غري ذلك فقد أراحكم اهللا منه، دعوه فإن يك فيه خري فسيلحقه اهللا بكم«
او را به حال خود رها كنيد كه اگر خداوند در او خير ببيند او را به سپاه ما «

   .»ا از شر او راحت كرده استصورت شما ر رساند و در غير اين مي
وسايل خود را ، چون ابوذر ديد كه شترش قصد حركت ندارد، از آن طرف

چون سپاه  .به دنبال سپاه اسالم به راه افتاد، برداشت و پياده و در آن صحراي سوزان
 .شود خبر دادند كه مردي از دور به سپاه ما نزديك مي صاتراق كرد به رسول خدا

  : دفرمو صرسول خدا
  »كن أبا ذر«
ابوذر بود كه با ، آن مرد .كه همين طور نيز شد .»اميدوارم كه او ابوذر باشد«

، مشقت بسيار خود را به سپاه اسالم رسانيده بود با رسيدن ابوذر به جمع مسلمانان
 صآنان فرياد شوق بر آوردند و به پيشواز او شتافتند و چون او را نزد رسول خدا

  :ودندفرم صحضرت، آوردند
  .»ويبعث وحده، وميوت وحده، ميشي وحده، رحم اهللا أبا ذر«
كند  ابوذر را مورد رحمت خويش قرار دهد كه او به تنهايي حركت مي، خداوند«
  1»شود ميرد و به تنها محشور مي به تنهايي مي، زيد و مي

مرگ ابوذر ، و در ديار ربذه سآن روز كه پس از گذشت سالها و در عهد عثمان
ت به لابوذر پيش از رح .در مورد او تحقق يافت صد اين سخن رسول خدايرس فرا

جنازه او را پس از غسل و كفن ، همسر و غالم خويش وصيت نمود كه چون مرد
شود  رد مي جا آن در كنار راه كاروان حجاج قرار دهند و به اولين كارواني كه از، نكرد

مسر و غالمش چنين كردند و جنازه ه، بگويند كه اين جنازه كيست و چون او بمرد
شد از  رد مي جا آن گويند اولين كارواني كه از .گذر كاروانيان گذاشتند او را در كنار راه

چون او به نزديك جنازه  .بود صعبداهللا بن مسعود، آمد و در ميان ايشان كوفه مي
                                           

 ). ۴/۱۷۸(هشام  ابن، السيرة النبوية -١
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جا  از همسر و غالم ابوذر پرسيد كه اين جنازه كيست و چرا او را اين، رسيد
است از شدت ، آن صحابي عظيم الشأن، اند و چون بشنيد كه اين جنازه ابوذر گذاشته

گاه به اطرافيان  آن .اشك ريختها بر جنازه او  تأثر از مركب به زير آمد و ساعت
كند و  راست گفت كه ابوذر به تنهايي حركت مي صحقا كه رسول خدا: گفت

نماز  سسپس بر جنازه ابوذر .1شود شور ميميرد و به تنها مح به تنهايي مي، زيد مي
دختر ابوذر به ابن ، ودچون كاروان قصد عزيمت نم .ميت گذارد و او را دفن نمود

 جا آن به ما وصيت كرد كه به اولين كارواني كه از، پيش از مرگ، ابوذر: مسعود گفت
. را طعام دهيم سالم او را برسانيم و ما را سوگند داد تا آنان، رد شد و او را دفن نمود

خانواده ابوذر را با خود به مكه و نزد ، گاه كه كاروان به جانب مكه به راه افتاد آن
از واقعه وفات ابوذر با خبر شد بسيار اندوهگين شد و  سعثمان بردند و چون عثمان

در روايتي ديگر چنين آمده  .2دختر او را تحت تكفل خود قرار داد، به همين خاطر
دختر او آنان را به طعام و ، اروانيان جنازه ابوذر را دفن كردنداست كه چون ك

استراحت در آن منطقه دعوت نمود كه آنان نيز پذيرفتند و چون قصد عزيمت 
 سابن مسعود به كاروانيان پيشنهاد داد تا در مسير خود نزد عثمان بن عفان، نمودند

كه كاروان به مكه  هنگامي .دروند و در مورد خانواده ابوذر با او به مشورت بپردازن
، او نيز با اندوه بسيار .عثمان را از قضيه مرگ ابوذر مطلع ساخت، ابن مسعود، رسيد

براي او طلب آمرزش و رحمت  �داشت و از خداوندردر حق او دست به دعا ب
عثمان به جانب منطقه ربذه رفته و خانواده ابوذر ، پس از تمام شدن مناسك حج .نمود

   .دهد  برد و آنان را تحت تكفل خويش قرار مي به مدينه مي را با خود

                                           
 ). ۴/۴۷۸(ابن هشام ، السيرة النبوية -١
 . ۸۷ص ، التمهيد و البيان فی مقتل الشهيد عثمان بن عفان -٢



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ششمفصل 

  سعثمان شهادتداليل و مقدمات بروز فتنه 

  

 :اين فصل داراي دو گفتار زير مي باشد
اهميت مطالعه حوادثي كه در جريان فتنه شهادت : گفتار اول

دادند و بررسي احاديثي كه خبر از  و پس از آن روي مي سعثمان
  اند وقوع اين فتنه بزرگ داده

  �هاي بروز فتنه شهادت عثمان عوامل و زمينه :ومگفتار د



 



 
  گفتار نخست

و پس از  سعثمان شهادتاهميت مطالعه حوادثي كه در جريان فتنه 
احاديثي كه خبر از وقوع اين فتنه بزرگ  يدادند و بررس مي يآن رو

  اند داده

و پـس از   سعثمان ادتشهاهميت مطالعه حوادثي كه در جريان فتنه : نخست
  آن روي دادند

اند كه مسلمانان بايد از  بسياري از سلف صالح و علماي بزرگ بر اين نكته تاكيد كرده
هايي چون جمل و صفين كه ميان صحابه به وقوع  پرداختن به اختالفات و جنگ

اجتناب كنند و از طعنه زدن به شخصيت ايشان و هتك حرمت آن بزرگواران ، پيوست
ادگر و كار ايشان را به خداوند د، د و در عين احترام به جايگاه و منزلت آنننماي پرهيز

ي و أچرا كه آنان مرداني بودند پيشگام در دين و مجتهد و صاحب ر ؛عادل بسپارند
تخريب خود ، بايد دانست كه هر نوع تخريب شخصيت اين بزرگان .نظر در شرع

كه دين مبين اسالم و قرآن و احاديث نبي زيرا اين صحابه بودند  ؛شريعت اسالم است
تزلزل در صحت ، در ايمان ايشانشك اند و هر نوع  را به دست ما رسانيده صاكرم

ال شد كه نظر ؤاز همين روست چون از عمر بن عبدالعزيز س .باشد اركان اين دين مي
خوني بود كه ، آن جنگ: او چنين پاسخ گفت، ؟او در مورد اهل صفين چيست

خواهم كه زبانم  دستان مرا از آغشته شدن بدان حفظ نمود و من نيز نمي، �خداوند
اين ، نيز چون نزد عالمي همين پرسش را مطرح كردند او در جواب .1را بدان بيااليم

  : آيه را قرائت نمود

m�Æ��Ç��È��ÊÉ��Ë���Ì��Í������Î��Ï��ÑÐ��Ò��Ó��Ô��Õ������Ö��×��l   
   ١٣٤: البقرة

ايشان قومي بودند كه مردند و ) !گ و جدل درباره آنان چرا ؟جن، به هر حال((
و آنچه شما فراچنگ ، آنچه به چنگ آوردند متعلّق به خودشان است .سر خود گرفتند

                                           
 ). ۱۲/۲۷۴(عون املعبود ، )۹/۱۱۴(حلية األولياء  -١
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و هيچ (شود  اند از شما پرسيده نمي كرده و درباره آنچه مي، از آن شما است، ايد آورده
  )). گيرند گري نميكس مسؤول اعمال ديگري نيست و كسي را به گناه دي

ختالفات صحابه تنها بايد يادآور شد كه اين اجتناب و پرهيز از پرداختن به ا
است كه اين امر منجر به طعنه به صحابه و تخريب شخصيت و مشروط بر اين شرط 

اما اگر چنين خطري در ميان نباشد و هيچ نوع اهانتي متوجه ساحت ، منزلت آنان شود
ها بالمانع  ن صورت پرداختن به اين اختالفات و نزاعآدر ، دگردن سپاك صحابه

توان به مطالعه و تحقيق در داليل بروز آن حوادث و نيز نتايج اين  خواهد بود و مي
علمائي ، هاي بعد از ايشان پرداخت صحابه و نسل ي ها در جامعه اختالفات و جنگ

ه ميان صحابه بروز كرد اي ك در مورد فتنه، ابن كثير و ديگران، ابن اثير، چون طبري
 .اند ند و راجع به اين برهه حساس از تاريخ اسالم قلم فرسايي كردها هدست به قلم شد

اي  اند و دسته در اين ميان يك طرف قضيه را تخطئه كرده، رخانؤاز اين م اي دسته
ها و  اين بحث كه ايناند غافل از  ديگر هر دو طرف را مسئول آن حوادث دانسته

راست و دروغ ها  آنست كه در ا همه و همه براساس روايات و اخباري، ها ريگي نتيجه
ست بس سخت ا از يكديگر كاريها  آناند كه تميز  چنان در هم تنيده، و سره و ناسره

  1.و دشوار
پرداخت كه لزوم مطالعه اين جا ما به مهمترين داليل و عللي خواهيم  در اين

ي ها نااسالم را بر علما و دانش پژوهان و انسحساس و سرنوشت ساز در تاريخ برهه 
  : اين داليل عبارتند از .سازد حق طلب روشن مي

ليفات معاصري كه به بحث و كاوش در حوادث و جريانات أبايد دانست ت -1
  : شوند اند به سه دسته مهم تقسيم مي فتنه ميان صحابه و تابعين پرداخته

يزه خور خوان تفكرات غربيان و رها  آنليفاتي كه گردآورندگان أت: الف
ها و ثمرات عظيم اين  از زيبايي، خاورشناسان بوده و از روي جهل و يا كينه و نفرت

اند و به اين  تاريخ چشم پوشيده و به طعن و اهانت به صحابه و تابعين پرداخته
، ناين نويسندگا .اند كامالً در راستاي منافع و اهداف دشمنان اسالم عمل كرده، ترتيب

                                           
 . ۷۹، عبدالعزيز دخان، أحداث و احاديث فتنة اهلرج -١
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هاي  تفاسير و تحليل ي اند كه با ارائه توزي را منعكس كرده همان افكار دشمنان كينه
ساحت پاك صحابه و تابعين را آماج حمالت تند خود قرار ، ضد و نقيض و مغرضانه

ايشان اين اختالفات و ، اند تا از اين طريق بتوانند اركان اسالم را متزلزل سازند داده
ه بر سر كسب مقام و منصب كاند  ردهكدي سياسي و حزبي ترسيم ها را چونان نبر نزاع

اند كه گويا  آنان صحابه را چنان به تصوير كشيده .و ثروت به وقوع پيوسته است
، ايثار و تقوا و اخالص در راه خدا، ها مجاهدت، ها تحمل مشقات ايشان پس از سال

بر ، و شيفتگان مقام و منصب اند و همانند دنياپرستان اين فضايل را رها نموده ي همه
اند و از هيچ نوع خونريزي و قتل و غارتي ابائي  به جنگ با هم پرداخته، سر جيفه دنيا

شريعت را زيرپا ، اند و در اين راه و براي رسيدن به آمال و آرزوهاي خود نداشته
سين طه حدار اين شيوه ننگين بوده است  جمله اين نويسندگان كه پرچم از .ندا هگذاشت

از نظر عقل نونهاالن مسلمان كه حقيقتاً نيز » الفته الكبري« باشد كه در آثاري چون مي
، هاي خود ها و ديگر نوشته طه حسين در اين كتاب، گردد محسوب ميبزرگ  اي فتنه

برد و با سخناني مغرضانه كه تنها در راستاي خدمت به  به ساحت صحابه حمله مي
ايشان را مورد تخطئه قرار داده و آنان را به ، ن استاهداف دشمنان اسالم و مسلمي

متأسفانه نويسندگان بسياري نيز همين شيوه  .1كند اتهاماتي واهي و موهوم منتسب مي
، بدون شك، پردازند كار را در پيش گرفته و چون طه حسين به تحليل تاريخ اسالم مي

الم را براساس رواياتي كه هاي خود از تاريخ اس ها و برداشت چنين نويسندگاني تحليل
حق و ها  آنرخاني چون طبري و ابن عساكر و ديگران ذكر شده و در ؤهاي م در كتاب

اين نويسندگان بدون در نظر  .اند بنيان نهاده، اند باطل و سره و ناسره در هم آميخته
 ،اند هاي ايشان آورده شده رواياتي را كه در كتاب ي همه، رخانؤگرفتن روش كار آن م

كه اين نوع  دهند و حال آن مورد استناد قرار مي، ها آنبدون تشخيص صحت و سقم 
اين ، از سوي ديگر .2باشد كامالً نادرست مي، هاي مهم و مرجع نگرش به اين كتاب
ثير افكار و روايات رافضيان و ديدگاه آنان به تاريخ اسالم قرار أآثار به شدت تحت ت

                                           
 . ۸۰، أحداث و أحاديث فتنة اهلرج -١
 . ۸۱، أحاديث فتنة اهلرج أحداث و -٢
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غم خود را صرف اشاعه اكاذيب و جعليات در مورد آن تمام هم و ، كه از قديم 1دارند
روايات واخبار افرادي چون  كه ايناند كما  و بد جلوه دادن اين تاريخ با شكوه كرده

كه كتاب معتبري چون تاريخ طبري نيز از  4و نصر بن مزاحم منقري 3ابومخنف، 2كلبي
وم كننده و مخرب به آكنده از اين نوع نگرش مسم، در امان نمانده استها  آنگزند 

ها را به خود  خود در كتابش روايت، اگر چه طبري، در اين ميان .باشد تاريخ اسالم مي
ميزان اعتبار اين روايات را به مخاطب گوشزد ، دهد و به اين ترتيب ايشان استناد مي

رخان به جا ؤثير مخرب را در ميان نويسندگان و مأآن ت، اين روايات، باز، نمايد مي
 يهاي ديگري كه از اين دست روايات بهره بسيار از مهمترين كتاب .5اند شتهگذا
استاد محب الدين  .توان به تاريخ مسعودي و تاريخ يعقوبي اشاره نمود اند مي برده

در رابطه ، ابوبكر بن عربي» العواصم من القواصم«خود بر كتاب  ي هدر حاشي، خطيب
بايد دانست كه تدوين و : گويد چنين مي، يان در جعل رواياتبا اهميت نقش رافض
بعد از سقوط امويان و در دوران خالفت بني عباس آغاز شد و ، نگارش تاريخ اسالم

نقش ، كردند هاي پليد خود را پياده مي نقشه، باطنيان و شعوبيون كه در زير لباس تشيع
اريخ بسيار مهمي در از ميان بردن اخبار و روايات درست و مخدوش كردن چهره ت

  6.اند اسالم داشته
نظير محب  هر فرد پاك طينتي كتاب العواصم من القواصم ابن عربي و حاشيه بي

هاي رافضيان پي  كاري ها و فريب خيانت به، ب را با دقت مطالعه كنديين خطالد
خواهد برد كه چطور عمر خويش را صرف اين كردند تا هزاران صفحه را در جهت 

                                           
 . ۸۱، أحداث و أحاديث فتنة اهلرج -١
ايشان معتقد بودند که علی منرده . که بنا به قول ابن حبان از سبئيان بود) ه ۱۴۶د(حممد بن سائب کلبی  -٢

 ). ۷/۲۷۰(ابن ابی حامت ، اجلرح و التعديل، )۳/۵۵۸(ميزان االعتدال . است و به دنيا باز خواهد گشت
از مرد کوفه بود و بنا به قول ابن عدی از رافضيان و ) ه ۱۵۷د(وط بن يحيی بن سعيد بن خمنف أزدی ل -٣

 . شد جاعالن روايت حمسوب می
که بنا به قول ذهبی از رافضيان بود و جاعل حديث و به ) ه ۲۱۲.د(نصربن مزاحم بن سيار منقری کوفی  -٤

 ). ۴/۲۵۳(ال ميزان اإلعتد. او را تازيانه زدند، مهين دليل
 ). ۳/۱۴۵۷(ناصر ، أصول مذهب الشيعة اإلمامية -٥
 ). ۳/۱۴۵۸(أصول مذهب الشيعة اإلمامية  -٦
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بهترين نسل بشر و مشوش نمودن تاريخ اسالم و  مخدوش كردن چهره درخشان
بيند كه همين روايات مجعول و  گاه مي و آن 1مسلمين مملو از اكاذيب و جعليات كنند

اند اصل و پايه  دروغين كه سر تا سر تواريخ و كتب حديث خود ايشان را در بر گرفته
و آنان نيز براساس  باشد هاي خاورشناسان راجع به تاريخ اسالم مي ها و تحليل نوشته

اند  احكامي ناعادالنه و نادرست را در مورد تاريخ مسلمانان صادر كرده، همين روايات
افكار و ، برند دست به قلم مي، با اين ايمان و روحيه ضعيفشان، و چون خود مسلمانان

روش كار غربيان را سرمشق كار خويش ساخته و شبهات آنان را در ميان ديگر 
هاي خاورشناسان و ارتباط  در واقع مطالعه افكار و انديشه .كنند يج ميمسلمانان ترو

بايست به تحقيق و  موضوعي است بسيار مهم كه مسلمانان مي، با عقايد رافضيانها  آن
هاي دشمن كافر و مشرك  برداري بايد دانست كه بهره .پژوهش فراگير در آن بپردازند

ها پيش و از دوران ابن  از قرن، و مسلميناز شبهات و افتراهاي رافضيان به اسالم 
ست ا اي گردد و اين مساله ثير آن افزون ميأشروع شده و هر روز بر ت .) ه 456د(حزم 

اي كارساز  هاي گوناگون در برابر آن به مقابله بسيار خطرناك كه بايد به شيوه
  2.پرداخت
، چند در كل اي از علما و دانشمندان مسلمان معاصر كه هر ليفات دستهأت: ب

باشند اما روش بيان و تحليل حوادث و اقدامات و مواضع  هايي سودمند مي كتاب
در اين  .باشد ه و بدور از انصاف مينناعادال، ري از مواقعادر بسي، صحابه و تابعين

، مرحوم ابو االعلي مودودي» الخالفه و الملك«هايي چون  توان به كتاب ميان مي
مرحوم شيخ محمد ابو زهره اشاره » االمام زيد بن علي«و » تاريخ االمم اإلسالميه«

مملو از انتقادات تند نسبت به تعدادي از صحابه و نيز ، اين دو كتاب آخر .نمود
به نحوي كه گاه هر نوع خصلت نيك ، باشد حمالت شديدي عليه خلفاي بني اميه مي

  3.برند ال ميؤو كارهاي مفيد ايشان را زير س

                                           
 ). ۳/۱۴۵۹(أصول مذهب الشيعة اإلمامية  -١
 ). ۳/۱۴۵۹(مهان  -٢
 . ۸۲، أحداث و أحاديث فتنة اهلرج -٣
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و تفاسير اين علما براساس روايات و اخبار دروغين رافضيان  ها بيقين تحليل
چنين رواياتي را پايه و اساس ، استوار است و ايشان بدون هر نوع كنكاش عميقي

خواهيم كه ما و اين  مي �از خداوند .اند هاي خود از تاريخ صحابه قرار داده برداشت
دريغ  و با غفران و عفو بيپايان خويش قرار دهد  رد رحمت بيوعلما و بزرگان را م

   .از سر تقصيرات و اشتباهات ما در گذرد، خود
اند روش جرح و تعديل علماي  لفانشان تالش نمودهؤمها  آنليفاتي كه در أت: ج

سند ، حديث را در مورد روايات و اخبار تاريخي به كار بندند و براساس همين شيوه
دهند تا سره و ناسره و راست و دروغ و متن اين روايات را مورد بررسي و نقد قرار 

   .از هم تميز داده شوند
تفسيري ، تالش شده است تا با مقابله با روايات كذب و دروغ، ليفاتأدر اين ت

هاي صحابه و  صحيح از تاريخ صدر اسالم كه مقام و منزلت و ايمان و مجاهدت
 - 1:هاي زير اشاره نمود توان به كتاب در ميان اين آثار مي .1به دست آيد، تابعين باشد

تعليق و حاشيه محب الدين خطيب  - 2تاليف يوسف العش» في تاريخ الدوله األمويه«
عبداهللا بن « - 4صادق عرجون» عثمان بن عفان« -3»العواصم من القواصم«بر كتاب 

 - 5تاليف سليمان بن حمد العوده» سبأ و اثره في احداث الفتنه في صدر اإلسالم
نوشته اكرم » الخالفه الراشده« -6اثر محمد محزون » ابه في الفتنهتحقيق مواقف الصح«

فجر االسالم  ؛المدينه المنوره« -8تاليف عثمان خميس » حقبه من التاريخ« -7عمري 
   .تأليف محمد حسن شراب» و العصر الراشدي

ليفات و تحقيقاتي أشود كه امت اسالم تا چه ميزان به چنين ت جا معلوم مي از اين
دارد تا بتواند به روايات و اخبار دروغيني كه در طول تاريخ به پيشينه اين امت  نياز

تنها با مطالعه عميق و درست ، اند پاسخي قاطع و كوبنده دهد و اين كار منتسب شده
حوادث و رويدادهاي تاريخ اسالم و غربال و پااليش اخبار و روايات موجود 

  2.پذير است امكان

                                           
 . ۸۲، أحداث و أحاديث فتنة اهلرج -١
 . ۸۳، مهان -٢
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گذاري به  اگر بدعت: گويد كه با اهميت چنين كاري ميه ابن تيميه در رابط
ساحت پاك صحابه طعنه زده و به آنان توهين نمايد بايد با حجت و داليلي محكم و 

نظري ديگر داشته و ذهبي نيز در همين زمينه  ماما .1منصفانه از آن بزرگواران دفاع كرد
اند  ياتي را در خود ثبت كردهبايد كتابهايي را كه چنين اكاذيب و جعل: چنين گفته است

گونه كه بايد از پرداختن به  همان: دارد چنين بيان مي، در ادامه بحثهمچنين  .سوزانيد
ذبي ر كبايست اين روايات و اخبا هاي ميان صحابه اجتناب نمود مي اختالفات و جنگ

هاي  هاي ادبيات و تواريخ وجود دارند حذف نمود تا دل را كه در ديوان شعرا و كتاب
از هر نوع غل و ، صامت اسالم در برابر مقام و منزلت آن ياران با وفاي رسول خدا
آن بزرگواران را در  هغش و كينه و نفرتي در امان ماند و تنها عشق و ارادت به آستان

ذهبي اين نكته بسيار مهم را به امت اسالم گوشزد شده است ، در واقع  2خود بپروراند
روايات و اخباري كه مقام و منزلت صحابه عظيم الشأن را  كه حجم عظيمي از اين

ما پيشنهاد اين عالم ا .باشند دروغ مي، كنند ضعيف و در بيشتر موارد دار مي خدشه
اند  هايي را كه چنين رواياتي را در خود جاي داده بايد كتاب«: كه اينبزرگ مبني بر 

هايي كه  روايات واخبار و كتاب زيرا اين، غير قابل اجراست »سوزانيد و از ميان برد
اند و انتشارات بسياري اقدام به  را در بر دارند در سر تا سر جهان پراكنده شدهها  آن

، با نيات و اهدافي گوناگون، هاي متعددي اند و افراد و گروه نمودهها  آننشر و اشاعة 
ي كه در چنين تنها كار .پردازند در ميان مسلمانان ميها  آنبه ترويج هر چه بيشتر 

تحقيق و پژوهش دقيق و براساس موازين و معيارهاي ، داد انجام توان شرايطي مي
ها و  ضعف، تناقضات، محكم و درست اين روايات و اخبار و روشن نمودن ايرادات

از هر نوع انحراف در عقايد و ، ست تا مسلمانان با شناخت اين خطرها آنهاي  دروغ
  3.مانندافكار راستين اسالم مصون ب

                                           
 ). ۳/۱۹۲( منهاج السنة -١
 ). ۱۰/۹۲(سير أعالم النبالء  -٢
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و نيز حوادثي كه پس از اين  سمطالعه و پژوهش در ماجراي فتنه قتل عثمان -2
ثير هر يك از أدر يافتن علل وقوع چنين حادثه مهمي و ميزان ت، واقعه تلخ روي داد

   .بسيار حائز اهميت است، اين و عوامل بر روند حوادث مربوطه
توطئه عظيمي را كه اين ، تنهبا مطالعه و شناخت حقايق اين ف، خواننده حق طلب

زردشتيان و منافقان در سير ، برد و نيز نقش يهوديان مسيحيان واقعه را به پيش مي
د برد كه خصومت و نرا خواهد شناخت و به اين واقعيت مهم پي خواه تطورات آن

هميشه و در طول تاريخ وجود داشته ، توزان عليه امت اسالم هاي دشمنان و كينه توطئه
  1.همچنان ادامه خواهد داشت، اين عداوت است و

هاي ضعف و  تاثيرگذار است بروز زمينه ها اصل مهمي كه در موفقيت توطئه
با مطالعه دوران صحابه و تابعين  .باشد اضمحالل داخلي و دروني يك جامعه مي

الم و همچنين خطراتي را كه توان عوامل ضعف و سقوط دوران با شكوه امت اس مي
در جهت اصالح وضعيت حال حاضر ها  آنكنند شناخت و از  تهديد مي را نكيان آ

مسلمانان و آگاه نمودن ايشان به آن خطرات و تهديدات سود جست تا ديگر چنين 
هاي  ها و توطئه مان خود و نيز نيرنگادر زير فشار اين اوضاع و احوال نابس، ذلت بار

  2.كمر خم نكنند، دشمنان دين
و نيز وقايعي كه  نقيق و ژرف حوادث ماجراي فتنه قتل عثمادر واقع با مطالعه د

ها  آنگرفته و هاي بسياري را فرا ها و عبرت درستوان  پس از آن به وقوع پيوستند مي
مدار كه تنها  را در مسير اصالح و اوضاع و شرايط مسلمانان و اعاده خالفتي شريعت

ه پر پيچ و خم خويش را غچرا، استوار باشد صبراساس قرآن و سنت رسول خدا
   .نمود
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دليلـي اسـت بـر     خود اند اي داده احاديثي كه خبر از وقوع چنين فتنه: دوم
  صحكمت رسول خدا

، به اجمال و يا به تفصيل، صرسول خداها  آناحاديث بسياري وجود دارند كه در 
 دهند كه ميان مسلمانان به وقوع هايي مي ها و اختالفات و جنگ خبر از وقوع فتنه

پردازند و گاه در  ها مي اين احاديث كه گاه به بيان عوامل بروز اين فتنه .پيوندند مي
دهند و نيز افرادي كه در ايجاد و  حوادثي كه در طول آن ماجراها رخ مي مورد نتايجِ

هاي  بيشتر در پاسخ به دغدغه، آورند نقش دارند صحبت به ميان ميها  آنبروز 
اند و نگران آن  و گواراي اخوت و وحدت را چشيده ست كه طعم شيرينا اي صحابه

از رسول ، بودند كه اين نعمت بزرگ پروردگارشان را از كف بدهند و به همين دليل
پرسيدند كه آيا اين وحدت و برادري همچنان پابرجا خواهد ماند و يا  مي صخدا

، يزال وحينيز كه از طريق اتصال به منبع ال صرسول خدا .شود امت از آن محروم مي
با خبر ، همچنان تداوم نخواهد يافت، دانست اين اتحاد و برادري ميان مسلمانان مي

آنان را در جهت مقابله با اين ، هايي بزرگ در ميان امت اسالم دادن از وقوع فتنه
ها كه بنا به  نمود تا مسلمانان بتوانند در هنگام وقوع آن فتنه ها تربيت مي مصائب و فتنه

مؤمنان ها  آنگرفتند و در جريان  بايست صورت واقعيت به خود مي ي ميتقدير اله
ها را براي  بهترين شيوه، گشتند معلوم مي، راستين از مسلمانان دروغين و سست ايمان

  1.ها اتخاذ نمايند رفع خطر آن فتنه

زير را اسـتنباط   مسايلتوان  مي، به طور كلي، از خالل مطالعه اين گونه احاديث
  نمود

ها و  قصد داشت تا با آگاه نمودن مسلمانان از وقوع چنين فتنه صول خدارس -1
حل و  آنان را در جهت اتخاذ بهترين راه، هايي كه ميان امت روي خواهند داد جنگ

   .فصل آنان تربيت و آماده كند
ها و  ور شدن آتش اين فتنه گاه به افرادي كه باعث شعله، در اين احاديث -2
هايي وجود دارند  دستجات و گروه، شده است كه در اين ميان شوند اشاره ها مي جنگ

                                           
 . ۶۸ص ، مهان -١
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، باشند اما در واقع كامالً پايبند به دين و حتي نسبت به آن متعصب مي، كه در ظاهر
مهم را  مسايلايشان افرادي هستند نابخرد و بدور از راه راست كه توان درك كنه 

 1.ندارند
هاي مؤمنان را  دهند و قلب ان ميمنافقان را به همگان نش جديت، هااين فتنه -3

ايمانشان را افزايش داده و ايشان را ، گرداند از زنگار غفلت و رخوت پاك و عاري مي
در واقع در اين  .كند بر اقامه ركن ركين امر به معروف و نهي از منكر استوارتر مي

گردند و  مردان ميدان جهاد شناخته مي، شوند آزمايش مي ها آن  ها است كه ايمان فتنه
بر همگان نيز و ضاللت  رشو شوند و بدان امر خواهد شد  شناسايي مي خير و فضيلت

 2.گردند و مورد نهي واقع مي دنشو هويدا مي
دارد كه مبادا دستان خود را  له بر حذر ميأمسلمانان را از اين مس، اين احاديث -4

را از زبان خود نبي  ها صحابه نيز چون خبر وقوع اين فتنه .ها بيااليند به آن فتنه
، اي از ايشان دسته، شدند كه در جريان آن وقايع شنيدند و با خبر مي مي صاكرم

اي هم از جهاد  دسته، شوند شيفته مال دنيا مي، اي ديگر دسته، مرتكب قتل خواهند شد
كردند  آمدند و به خويشتن گوشزد مي ناگاه به خود مي، زنند و دفاع از حق سرباز مي

ها  آنايشان را از  صهايي شوند كه رسول خدا ها و گروه جزو يكي از دسته كه مبادا
سر تا پاي وجودشان را فرا ، خوفي عجيب، داشت و به اين ترتيب بر حذر مي

ها گرفتار آيند و اين درس بسيار  در گرداب اين فتنه، گرفت كه مبادا به دليل غفلت مي
رين راه نجات افراد از بهت، سايلمدر اين نوع از ، زيرا ترس و خوف، مهمي است

اين تيميه پس از ذكر چند  .3باشد ها و جار و جنجال دنياپرستان مي دام فتنهافتادن در 
چنين گفته ، دهند مسلمانان ميها ميان  ها و جنگ حديث مرفوع كه خبر از وقوع فتنه

تي ها و اختالفا اند خبر از جنگ نقل شده صاين احاديثي كه از رسول خدا: است
قصد داشته تا  صدر واقع نبي اكرم .پيوندند دهند كه ميان امت اسالم به وقوع مي مي

                                           
 . ۱۳۷ص، حممد ابوزهرة، الوحدة اإلسالمية -١
 . ۱۳۷-۱۳۶ص، مهان -٢
 . ۶۹ص ، أحداث و أحاديث فتنة اهلرج -٣



    �داليل و مقدمات بروز فتنه شهادت عثمان 
 

 

 489

راه نجات هر كه ، ها و اختالفات با برحذر داشتن مسلمانان از درگير شدن در آن نزاع
 .1را كه خداوند خواهد به او گوشزد نمايد

ها و  فتنههاي نجات از آن  راه، ترين وجهي به بهترين و دقيق، اين احاديث -5
الزم   انسان هر چند هم كه احتياط، در واقع .اختالفات را به مسلمانان نشان داده است

گاه به دليل ، كنند مصون بماند كند تا از خطراتي كه او را تهديد مي را رعايت مي
آشكار ها  آنهاي گرفتار شدن در  اين خطرات كامالً مشخص نيستند و يا راه كه اين
هاي نجات از آن را بشناسد و  در نيست كه ماهيت آن خطرات و راهاو قا، باشد نمي

 2.ن خطرات و تهديدات شودگرفتار و درگير آ، خود بداند كه اينممكن است بدون 
ها و  ها و نتايج و عواقب اين فتنه گاه عوامل و زمينه، الي اين احاديث در البه -6

، خود، مايند بيان شده است و ايناتخاذ نها  آننيز مواضعي كه مسلمانان بايد در برابر 
توان از  عاملي است موثر كه با تبعيت از اين سفارشات و رهنمودهاي حكيمانه مي

، ها آنگيري نمود و در قبال حوادث و رويدادهاي  ها پيش هاي آن فتنه عوامل و زمينه
دهند كه با دقت و  همچنين اين احاديث به ما امكان مي .موضع درست را اتخاذ كرد

ها  آنبرداشت و فهمي درست و معقول از ، مل در عواقب و نتايج حوادث و وقايعأت
  .صادر نمودها  آنبه دست آورده و حكمي منصفانه و صحيح در مورد 

ديگر بر حقانيت رسالت محمد  اي گواهي، خود اين احاديثدر واقع  -7
اين  اي شد كه اين احاديث نه تنها باعث افزايش ايمان صحابه، است صمصطفي

، نمود  اچشمان سر خود مشاهدهرا بها  آنمحقق شدن ، ها بعد احاديث را شنيده و سال
دهد و به او  ثير خود قرار ميأتحت ت، بلكه ايمان هر مسلماني را در هر زمان و مكاني

ها  قرن صهايي كه امت به خود ديده است رسول خدا ها و جنگ كند كه فتنه اثبات مي
  .3داده استا ه آنپيش خبر از وقوع 

پس از گردآوري و تدوين احاديثي كه در رابطه با ، دكتر عبدالعزيز صغير دخان
به » احداث و احاديث فتنه الهرج«در كتاب ، وقوع فتنه ماجراي قتل عثمان است

                                           
 . ۷۰ص ، احاديث فتنة اهلرجاحداث و  -١
 . ۷۰، مهان -٢
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را ها  آنپرداخته و صحيح و ضعيف بودن هر يك از ها  آنمطالعه و پژوهش در 
نتايج زير را ، تاب و با استناد به احاديثي صحيحدر همين ك، ايشان .اند مشخص نموده

  : اند استخراج نمودهها  آناز 
تا ايمان و   ها اجرا نموده در تمام امت �سنتي است كه خداوند، فتنه   -1

مستثني ، امت اسالم نيز از اين قاعده ثابت .صداقت ايشان را بيازمايد
هاي سخت و  فتنه آنان را به انواع، خداوند باشد و تا دنيا دنياست نمي

حق و باطل و راست ، ها آنتواند در بحبوحه  زاي كه هيچ كس نمي وحشت
ها و  آزمايد و تنها مردماني از اين فتنه و دروغ را از هم تميز دهد مي

حفظ كنند و ها  آنيابند كه خود را از گرفتار شدن در  آزمايشات نجات مي
علم و معرفت و سالح تقوا  آنان را به نور، اينان كساني هستند كه خداوند

بيدار نموده و راه حق را بديشان ، مجهز نموده و از خواب غفلت و جهل
  1.نشان داده است

ها و اختالفاتي رخ  ميان مسلمانان جنگ، دارند كه بيقين اين احاديث بيان مي   -2
هاي امت اسالم  و ديگر نسل ميان صحابه و تابعين كه ايناد كما خواهد د

ست كه ا جا اما نكته مهم اين، اند ايي به وقوع پيوستهچنين برخورده
ها  ها و جنگ هاي بروز اين فتنه مسلمانان بايد با شناخت عوامل و زمينه

ها  آنو خسارات ناشي از ها  نابه جبران زي كه اينتالش نمايند در عين 
ها در بالد مسلمانان  ها و جنگ ور شدن آتش اين فتنه از شعله، بپردازند

ها  ل آورند و نبايد از دور نشسته و تنها تماشاگر اين جنگمري به عپيشگي
  .آورند يي باشند كه اين حوادث بر سر امت اسالم ميها ناو اختالفات و زي

به ، نسبت به اين امت آن است كه آن ذات اقدس �از الطاف خداوند   -3
 .كند محو و نابود مي، گناهان امت اسالم را در همين دنيا، اشكال گوناگون
پيوندند و  هايي كه در ميان امت به وقوع مي ها و جنگ خود اين فتنه

ها و حوادث غير مترقبه  هاي ديگر چون زلزله همچنين تمام مصائب و رنج

                                           
 . ۳۴۵ص، أحداث و أحاديث فتنة اهلرج -١



    �داليل و مقدمات بروز فتنه شهادت عثمان 
 

 

 491

از اين ، باشند كه خداوند متعال نيز كفارات گناهان و عصيان اين امت مي
تر در  ي سبكارببا ، كند تا در آخرت طريق گناهان امت را محو و زائل مي

  .دادگاه عدل الهي حاضر شوند
به صراحت بيان شده است كه زادگاه بيشتر ، در چند مورد از اين احاديث   -4

در دوران صحابه و  كه اينباشد كما  ها مشرق جزيره العرب مي اين فتنه
  .ه جمل بودندنمركز فت، تابعين كوفه و بصره

فروشند  ارزش دنيا مي به متاع بيمردمان دين خود را ، ها در جريان اين فتنه   -5
و اين شهوات و اميال و شبهات و شايعات هستند كه زمام امورشان را به 

مسلمانان راستين در رفتار و كردار خود تنها ، گيرند و در اين ميان دست مي
هر آن كس كه به دين راستين چنگ زند و ، در واقع، شوند و غريب مي

ست كه آتش سوزان و يا خاري تيز را به بدان پايبند بماند چونان كسي ا
، اين راد مردان .هاي بسياري را بچشد ها و تلخي گيرد و بايد رنج دست مي

هايي را كه در راه  مشقات و آزار و اذيت، با اميد رسيدن به رضوان الهي
ها  آنخرند و در برابر  و دل ميبه جان ، بيند از نامردمان مي، دين بر حق
  .دهند از خود نشان مينظير  مقاومتي بي

اي از امت را از گرفتار  دسته �خداوند، ها در بحبوحه اين فتنه و جنگ   -6
 .كند ها و ريختن خون ديگر مسلمانان حفظ مي شدن در گرداب اين فتنه

د و آنان را نكنند كه روابط ميان مسلمان را بهبود بخش اين طائفه تالش مي
همانا وحدت و اخوفت و رافت به همان اصول و مبادي درست اسالم كه 

اين موضع ايشان و ، بدون شك .مابين است فراخواننديو رحمت ف
هاي متخاصم كه هر  در آن جاروجنجال گروه، آنان ي هگرايان اقدامات اصالح

ست عجيب و ا امري، يك به دنبال تحقق اميال و آرزوهاي خود است
 1.آورد انگيز كه كمتر كسي بدان روي مي شگفت
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در بيشتر  .تر از شمشير دارند زبان نقش بس خطرناك، ها جريان فتنهدر    -7
ها و  آتش كينه، انگيز اين زبان است كه با بيان كلماتي شرارت تاوقا

هاي پنهان را آشكار  كند و خصومت ور مي ها شعله ها را در دل نفرت
هايي  كند كه فتنه نمايد و احساسات و عواطف را چنان تحريك مي مي

 1.سازد امت را گرفتار خود مي، رگ ويران
بندد و  علم و معرفت از ميان مردم رخت بر مي، ها ها و فتنه در طول جنگ   -8

سكوت و انزواي ايشان ، به داليل مختلفي چون مرگ علما، اين فاجعه
در  .شود ها و يا پشت كردن مردم به آنان واقع مي براي در امان ماندن از فتنه
افراد جاهل و نادان را ، در نبود علما و فرزانگان ،اين شرايط است كه مردم

خود و مردم ، گزينند و آنان نيز با همان جهل خويش  به رياست خود بر مي
شوند  شير مي، هاناهاست كه روب در فتنه .كشانند را به ضاللت و شقاوت مي

 2.يابند به سيادت و رهبري و عزت و احترام دست مي هامايهكمو 
دهد كه  اين تضمين را مي صبه رسول خدا �خداوند، يثدر اين احاد   -9

برد و نخواهد  امت او را با حوادثي چون خشكسالي و بيمار از ميان نمي
هميشه بر ، هر چند هم كه قدرت و پيشرفته باشند، گذاشت كه دشمانشان

اعالم نمود كه امت او از  صايشان مسلط و چيره بمانند اما به رسول خدا
در  .خواهد بودها  آنها در امان نبوده و هميشه درگير  فتنه خطر اختالفات و

هاي ميان مسلمانان كه باعث تضعيف شدن و  همين اختالفات و نزاع، واقع
تنها راهي است كه دشمنان اسالم ، شود به هدر رفتن توان و نيروهايشان مي

توانند از طريق آن بر امت اسالم چيره شوند و مقدرات و  و مسلمين مي
رود تا آنكه  نوشت آن را در دست خود گيرند و اين ذلت از ميان نميسر

قدرت خويش را بار ، مسلمانان با وحدت خود و رجوع مجدد به شريعت
 3.ديگر بازيابند
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هاي منحرف بسياري ظهور كنند و  ها و دست شود فرقه ها باعث مي اين فتنه -10
   .بازار گمراهان و اهل باطل گرم شود

مردم ، روند كند و فضايل از ميان مي اخالق مردم تغيير مي، ها بر اثر اين فتنه -11
اعمال نيك و خيرخواهانه ندارند و عداوت و بغض  انجام ديگر تمايلي به

كند و حق و باطل و راست و  و كينه و حسادت ميان ايشان رواج پيدا مي
  .آميزند دروغ به هم مي

امنيت ، ها آرامش فتنه بيان شده است كه قبل از وقوع اين، در اين احاديث -12
كه هيچ كس در  گيرد به نحوي رفاه و آسايش فراگير مردمان را در بر مي

حال اگر در تاريخ  .كند از هيچ چيزي احساس خطر نمي، طول مسافرت
آرامش ، بينيم كه در عهد عثمان نيز مردم در امنيت  خوب بنگريم مي، اسالم

بالد ، نه آغاز شد و هرج و مرجكه فت بردند تا آن و ثروت و رفاه به سر مي
جاي خود را به ترس و جنگ و ، مسلمانان را در نورديد و آن امنيت و رفاه

  .فقر داد
روند و  فرزانگان و نخبگان جامعه از ميان مي، ها ها و جنگ در جريان فتنه -13

افراد نادان و كم خرد كه قادر به تشخيص خبر و صالح مردم نيستند جاي 
 .1گيرند آنان را مي

  

                                           
 . ۳۴۸ص، أحداث و احاديث فتنة اهلرج -١



 



 
  گفتار دوم

  سعثمان شهادتهاي بروز فتنه  عوامل و زمينه

دوازده سال امير المؤمنين و خليفه ، عثمان: زهري در اين رابطه چنين گفته استامام 
در  .هيچ كس عليه او اقدامي ننمود، در شش سال نخست خالفت او .مسلمين بود

كه -يرا عثمان بر خالف عمر ز، داشتند واقع قريشيان عثمان را بيشتر از عمر دوست مي
اما به تدريج از ، گير خو بود و آسان نسبت به مردم نرم -گير و قاطع مردي بود سخت

 .اند را حوادث فتنه نام نهادهها  آن، رخانؤنيمه دوم خالفت او حوادثي روي داد كه م
اگر مسلمانان در  .1به شهادت عثمان منجر شد ) ه 35(سرانجام در سال ، اين فتنه

با هم در صلح و صفا ، دوران خالفت ابوبكر و عمر و نيمه اول واليت عثمان
اما از اواخر عهد اين ، آمدنمي وجود به هيچ اختالفي ميان آنان هرگز زيستند مي

آرام آرام از ميان آنان رخت بست و جاي خود را به تفرقه ميان امت داد و در ، وحدت
هاي حوادثي را پديد آوردند كه نه تنها  و زمينهگران و منافقان مقدمات  اين ميان فتنه

هاي  ها و نزاع را به همراه داشت بلكه امت را در گرداب جنگ قتل خليفه مسلمين
  2.متعددي گرفتار آورد

از ، ينالنور اروق و نيمه نخست خالفت ذيف، جامعه مسلمانان در عهد صديق
  : هاي منحصر به فرد زير برخورددار بود ويژگي
اي اسالمي بود كه افراد  جامعه، به تمام معنا، ها نن دورسلمانان در آجامعه م -1

آن ايماني عميق و راسخ به خدا و روز قيامت داشته و كامالً متعهد و پايبند به تعاليم و 
اي كه افراد آن چنان از گناه و عصيان اجتناب  جامعه، دستورات شريعت بودند

دين در آن ، در واقع .را به خود نديده بوداي  كردند كه تاريخ هرگز چنين جامعه مي
هر از چند گاهي ، اي كه مردمان خود زندگي بود نه امري زائد و حاشيه، جامعه

مناسك و اعمالي تعبدي نبود  انجام تنها، اي دين در چنين جامعه .سروقت آنان بروند
بلكه  ،دهند انجام را به بهترين شكلها آنكه هم و غم مردمانش فقط اين باشد كه 
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خانوادگي و همسايگي و ، روابط اجتماعي، ها ارزش، اهداف، افكار، خود اخالق، دين
، اساس خريد و فروش، دين در اين جامعه .داد خويشاوندي آنان را تشكيل مي

، بر پايه دين بود كه مردمان ثروتمند .داري و وفاداري بود امانت، كسب و كار، تجارت
فريضه امر به  انجام دادند و همگان خود را مسئول يفقرا را تحت كفالت خود قرار م

اين  .دانستند  معروف و نهي از منكر و نظارت بر اعمال و رفتار دولتمردان و واليان مي
همه از چنين خصوصياتي برخوردار ، معناي اين نيست كه تك تك افراد اين جامعه

در  كه اينكما  .نيستپذير  زيرا تحقق اين وضعيت در هيچ جامعه بشري امكان، بودند
نيز منافقاني وجود اشتند كه تظاهر به مسلمان بودن  صجامعه عهد رسول خدا

همچنين در آن جامعه افرادي  .كردند اما در واقع دشمن اسالم و مسلمين بودند مي
حضور داشتند كه ايماني ضعيف و متزلزل داشته و نه تنها خود را از غزوات و 

 .داشتند كه ديگران را نيز از حضور در ميادين كارزار باز ميكردند بل ها پنهان مي جنگ
كه  صاما مجموع اين افراد آن قدر نبود كه بتواند بر مسير حركت جامعه عهد رسول

ثيرگذار باشد و آن را از أبيقين جامعه مؤمنان راستين و مجاهدان في سبيل اهللا بود ت
  1.مسير خويش منصرف سازد

يك امت بود كه مشتركاتي چون ، ي حقيقي كلمهبه معنا، جامعه آن دوران -2
را در ها  ناروابط انس، مسايلداد كه اين  را به هم پيوند نمي زمين و منافع افراد آن، زبان

افراد اين جامعه را ، بلكه دين و عقيده مشترك، ساخت عصر جاهليت به هم مرتبط مي
بدون در ، اين امت .بودپيوندي قوي برقرار ساخته ، به هم نزديك كرده و ميان آنان

اي را پديد آورده بودند كه در تاريخ نظير  هعجام، رنگ پوست، نژاد، نظر گرفتن زبان
كيان آن ، ست كه تنها عقيده و ايمانا اي جامعه، امت اسالمي، در واقع .آن وجود ندارد
در كند و هر مسلماني را با هر نژاد و زبان و رنگ پوستي كه داشته باشد  را تضمين مي

اي برابر و برادرانه ميان فاتحان و مردمان رابطه، اين امت .نمايد خود حل مي
اساس و پايه آن را تشكيل ، كند كه دين هاي به تصرف در آمده ايجاد مي سرزمين
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به ، ترين عصري است كه معناي امت درخشان، بيقين دوران صدر اسالم .دهد مي
 .1م تحقق يافتبهترين شكل آن و براساس مفاهيم واالي اسال

اخالق بود كه آن را از دستورات و رهنمودهاي  به اي پايبند جامعه، آن جامعه -3
هر چند ، شود تنها منحصر به روابط زن و مرد نمي، اين اصل .نمود شريعت دريافت مي

جامعه آن دوران  .باشد اي مي مهمترين خصوصيت چنين جامعه، كه سالمت اين روابط
دار  رفتار و گفتاري كه شرم و حيا را خدشه، اختالط مرد و زن، از هر نوع آرايش زنان

گاه استثنائاتي در اين ميان بروز  تنها گاه و بي .كند و نيز هر نوع فحشائي بدور بود
اما  .باشد پاك نمي مسايلاي به طور كامل از اين نوع  كردند كه طبيعتاً هيچ جامعه مي

تنها به روابط زن و مرد منحصر ، هاخالق در اين جامع، همانطور كه بيان شد
فكر و بيان را در بر ، جامعه، اقتصاد، هاي سياست گرديد بلكه تمام عرصه نمي
، براساس صدق و راستي، حكومت و روابط ميان افراد در اين جامعه .گرفت مي

 .تعاون و همكاري و عشق و محبت راستين استوار بود، اخالص، وفاداري، داري امانت
نمامت و سخن چيني و دروغ و ، غيبت، تمسخر و تحقير، جويي ع عيبو از هر نو

 2.افترا مبرا بود
و اهداف واال اهتمام داشت  مسايلكوشا بود كه به  اي جامعه، جامعه آن دوران -4

اين جديت هرگز به خشونت و عدم  .كرد ارزش اجتناب مي و از هر نوع مسأله بي
همت مردمان را به فعاليت ، بخش حياتپذيري منجر نشد بلكه چونان روحي  انعطاف

اهتمام خويش را تنها صرف ، در عين حال اين جامعه .داشت و كار و تالش وا مي
، كرد و از هر نوع رخوت و بطالت كه در جوامع ضعيف واقعيات محسوس نمي

گذراندن اوقات ، ها آناند و هم و غم افراد  را متعفن كردهها  آني ها ناها و خياب خانه
 3.بدور بود، است خود

 .اي آماده فعاليت بودند در هر زمينه، سربازان همانندافراد آن ، در اين جامعه -5
، هر چند كه جنگ در راه خدا، ديد را تنها در ميادين كارزار نمي هادج، اين جامعه
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، بلكه در تمامي عرصه، قسمت اعظم وقت و توان افراد آن را به خود مبذول داشته بود
ديد و همه توان خود را صرف موفقيت در آن  ت را چونان جهاد ميتالش و فعالي

 كه ايناي آماده بودند كه هر لحظه و بدون  افراد اين جامعه به گونه .كرد ها مي زمينه
اي بر گرفته از عقيده  خودجوش و با انگيزه، بسيج نظامي و يا شهري اعالم شود

 1.شدند مهياي تالش و كوشش مي، راستين
شد كه روح عبوديت در تار و پود آن نمايان  اي محسوب مي جامعه ،آن جامعه -6

 در، يافت بلكه اين احساس تنها در اداي فرايض و يا نوافل تجلي نمي، اين رو از. بود
خود عبادتي ، كار در اين جامعه .اعمال و اقدامات افراد جريان داشت يتمام انجام

حاكمان و  ؛گرفت مي انجام ونداي نشأت گرفته از عبوديت خدا است كه با روحيه
معلمان و فقهايي كه قرآن و احكام شريعت را به مردم آموزش ، واليان اين جامعه

همسراني كه به فكر ، بازرگاني كه در خريد و فروشش خدا را در نظر داشت، دادند مي
همه و همه در پرتو همين روحيه عبوديت ، يكديگر و زندگي مشتركشان هستند

كردند و هر يك از كارهاي خود را عبادت  وظايف خويش عمل ميپروردگار به 
 صدر راستاي عمل به اين حديث رسول خدا، در واقع، اين روحيه .شمردند مي
 : باشد كه فرمود مي

  2»کلّکُم راعٍ و کلُّکُم مسئولٌ عن رعيته«
 . »ديگر مسلمانان مسئول و پاسخگو هستيد] اوضاع و احوال[همه شما در قبال «

هاي دوران خلفاي راشدين بود كه هرچه  اين موارد مهمترين و بارزترين ويژگي
تر  كمرنگ، اين خصوصيات را در جامعه، شويم دورتر مي صاز دوران حضرت رسول

اي چونان جامعه صحابه را به وجود  هاي كم نظير بود كه جامعه همين ويژگي .بينيم مي
هاي ما بين اقيانوس اطلس  تا سر سرزمينآورد كه در كمتر از پنجاه سال توانست سر 

 .و هند را تصرف نموده و پرچم اسالم را در جاي جاي اين مناطق به اهتزاز در آورد
ها مهمترين عامل اين فتوحات عظيم و نشر اسالم در ميان  بدون شك اين ويژگي
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م به دين مبين اسال، گونه اجبار و ارعابي ها بود كه بدون هيچ مردمان آن سرزمين
ها چون اين خصوصيات برجسته و واال را در  بيقين مردمان ديگر سرزمين .گرويدند

كردند كه جزو اين امت نيك سيرت  مي وناخودآگاه آرز، ديدند ميان مسلمانان مي
 1.شدند مي

ثير را بر خوانندگان بگذارد كه اسالم ديني است أبايد اين ت، مطالعه تاريخ صحابه
 .را در جهان بشريت پياده نمود هاي آن آل مي دستورات و ايدهتوان تما قابل اجرا و مي

تنها يك نظريه صرف و يا يك آرزوي دور و دراز نيست كه ، بايد دانست كه اسالم
بلكه تمامي دستورات و رهنمودهاي آن بشرط تالش ، نتوان به اهداف آن دست يافت

از  .باشد بشريت مي و ممارست قاطعانه مردم قابل عملياتي شدن در جاي جاي زندگي
بايد به اين باور رسيد كه اين دستورات و رهنمودها همانطور كه يك بار ، طرف ديگر

همان انسان ، زيرا انسان، را اقامه نمودها  آنتوان  در دنيا اجرا شدند بار ديگر نيز مي
باشد و اگر توانسته است يك بار  برخوردار ميها  ناها و نقص است و از همان توانايي

دهد  انجام تواند چنين كاري را به قله سعادت و رستگاري صعود كند بار ديگر نيز مي
خود قرآن نيز چنين  كه اينو اين تنها راه فتح و ظفر بر تمام جهانيان است كما 

  : فرمايد مي

m�\��]��^� ��_��`� �a� �b��c��d��e� �f��g���
h��i��j��k��l��m��n���o��p��q��r��s��t��vu��w��x���

y��z����|{��}��~��_��`��a��b��c��d��������l ٥٥: النور   
، اند داده انجام اند و كارهاي شايسته خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده(

و وارث فرماندهي و حكومت ، پيشينيان(دهد كه آنان را قطعاً جايگزين  وعده مي
دل و داد خود در پرتو ع، تا آن را پس از ظلم ظالمان(در زمين خواهد كرد ) ايشان

را جايگزين ) دادگر و مؤمن مّلتهاي گذشته(همان گونه كه پيشينيان ) آبادان گردانند
كرده ) در ادوار و اعصار دور و دراز تاريخ(قبل از خود ) طاغيان و ياغيان ستمگر(

ايشان ) اسالم نام(همچنين آئين  ).و حكومت و قدرت را بدانان بخشيده است(است 
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و نيز ، پابرجا و برقرار خواهد ساخت) در زمين(حتماً ، پسندد ميرا كه براي آنان 
آن چنان كه بدون دغدغه ( ، سازد خوف و هراس آنان را به امنيت و آرامش مبدل مي

بعد از اين  .گردانند پرستند و چيزي را انبازم نمي مرا مي) تنها، و دلهره از ديگران
از دائره ايمان و (امالً بيرون شوندگان آنان ك، كساني كه كافر شوند) وعده راستين(

  )). باشند و متمرّدان و مرتدان حقيقي مي(بشمارند ) اسالم

، يافته بازگشت به همان خالفت رهها  آنتوان از طريق  هايي كه مي از مهمترين راه
در  .ست كه موجبات زوال آن خالفت را فراهم آوردا هائي شناخت عوامل و زمينه

را پيدا كرد ها  آنهاي اجتناب از  توان از يك طرف راه مي، ين عواملواقع با شناخت ا
هاي بازگشت عزت و كرامت امت اسالم  به دنبال دست يافتن به زمينه، و از ديگر سو

 سهاي بروز فتنه قتل عثمان ما در اينجا به تفصيل در رابطه با عوامل و زمينه .بود
  : اين عوامل عبارتند از .گوييم سخن مي

  رفاه و آسايش: تنخس

اي نزديك از اين  داد كه در آينده صحابه را بشارت مي صروايت است كه رسول خدا
هاي دنيا به سمت ايشان  فقر و رنج شديد رهايي خواهند يافت و خزائن و ثروت

چيزي فرا  طور كه آنان را به صبر و تحمل در برابر فقر و بي شود اما همان سرازير مي
آنان را از اعمال ، ها و امالك دادند كه مبادا اين ثروت از اين بيم ميخواند ياران را  مي

نمود تا مبادا بر سر  همچنين آنان را سفارش مي .نيك و جهاد في سبيل اهللا باز دارد
نيز  سعمر بن خطاب .1متاع دنيا و جاه و مقام زودگذر آن با يكديگر به جنگ پردازند

مسلمانان را از رفتن به ، فت خويشدر دوران خال، با درك عميق اين هشدار
ها و  داشت تا از مسلمانان در برابر زرق و برق ثروت هاي غير عرب باز مي سرزمين

و لزوم حفظ  مسايلاي از  حمايت نمايد هر چند به دليل بروز پاره، هاي آنان تمدن
اين ممنوعيت از ميان رفت و مسلمانان در سرتاسر ، مصالح عامه به تدريج

او ، پراكنده شدند اما با اين حال، هاي غير عرب كه به تصرف در آوردند سرزمين
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ها و خروج از  همچنان بزرگان صحابه و مهاجرين و انصار را از رفتن به آن سرزمين
و توسعه روز افزون فتوحات در  سبا به خالفت رسيدن عثمان .1داشت حجاز باز مي

المال و سهيم شدن  ها به بيت مينشرق و غرب و سرازير شدن غنايم و خراج اين سرز
واضح  .2شمار آن شرايط عهد عمري به سرعت تغيير كرد هاي بي مردم از اين ثروت

رقابتي ، رفاه و آسايش و به تبع آن پرداختن به امور دنيوي، است كه اين ثروت عظيم
دار نشين كه از ايماني راسخ برخور بويژه اعراب باديه، ميان مسلمانان، عجيب بر سر آن
هاي به تصرف در آمده را كه  مردمان سرزمين، حال اگر به اين دسته .نبودند شروع شد

اند اضافه نماييم خواهيم  زيسته هاي بشري مي پيشتر در ميان زرق و برق تمدن، خود
ها و لذات دنيوي تا چه حد بوده است و به همين  ديد كه اين رقابت بر سر ثروت
مردم را از ، اين اوضاع و احوال مشاهدهعثمان با دليل نيز جاي تعجبي ندارد كه

: چنين بگويد، در نامه خود به امت و سانداين شرايط بتر ءعواقب و پيامدهاي سو
بدانيد كه سه چيز اگر در كنار هم قرار گيرند امت اسالم را به سوي بدعت و ضاللت 

هاي  اج با زنان ملتازدو، ثروت و رفاه و آسايش: عبارتند ازها  آنوق خواهند داد و س
نشين و غير  اند و تبعيت از درك و فهم اعراب باديه ت شما در آمدهرديگر كه به اسا

  3.ها از قرآن عرب
ثير ثروت و رفاه و آسايش بر ايمان و تقواي جامعه أحسن بصري در رابطه با ت

ان من دوران عثمان را درك نمودم اما با وجود تمام سخن: آن روزگار چنين گفته است
رفاه مردم در آن دوران به حدي : ست بايد گفتها ناناروايي كه در مورد او بر سرزب
خواندند تا سهم ايشان از اموال و  مردم را فرا مي، بود كه در بيشتر اوقات سال

حقوق و ارزاق را ميان مردم ، يك روز .المال را ميانشان تقسيم كنند هاي بيت ثروت
در آن  .دادند سل را به مردم ميعيزهايي مثل روغن و كردند و روز ديگر چ تقسيم مي

صلح و صفا ميانشان برقرار بود و هيچ دشمني ، مردم در رفاه و آسايش بودند، ايام
عليه يكديگر ، بعد از اين همه نعمت و خير و بركت، اما آنان .كرد آنان را تهديد نمي

                                           
 . ۵۶۵، مهان -١
 . ۵۶۵، مهان -٢
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سوگند اين جنگ و نزاع شمشير كشيدند كه تا امروز ادامه داشته است و به خداوند 
  1.تا روز قيامت استمرار خواهد داشت، ميان اهل اسالم

به ، فرزنداني متولد شد كه بيشتر آنان، هاي ديگر با ازدواج مسلمانان با زنان ملت
كنند  نقل مي .به فساد و فحشاء كشيده شدند، خاطر نوع تربيت و محيط زندگيشان
فت كبوتر بازي بود و عثمان براي جلوگيري از اولين رفتار زشتي كه در مدينه رواج يا

اي از  همچنين دسته .2كار نمود مردي از بني ليث را مأمور اين، اين رفتار غلط ي اشاعه
مردم شروع به نوشيدن نبيذ كرده بودند و عثمان مردي را به جانب آنان فرستاد تا با 

ر زشت دست بر كار باز داد اما چون از اين كا آنان را از اين، عصا و چوب
اي كه با آنان داشت تصميم گرفتند  عثمان صحابه را فرا خواند و در جلسه، داشتند نمي

داده و چند  انجام خورد تازيانه زنند عثمان نيز همين كار را نيز هر كس را كه نبيذ مي
از ديگر اقدامات عثمان اين بود كه هر فرد شروري را كه  .نفر از ايشان را تازيانه زد

نمود و  كشيد از شهر تبعيد مي كرد و يا كسي را كه اسلحه به روي مردم مي گير ميدست
به همين  3شد هاي آن افراد مي باعث اعتراض پدران و خانواده، اين اقدام قاطعانه او

دهند  به من خبر مي! اي مردم: اي خطاب به مردم چنين گفت ر خطبهد، عثمان، دليل
بدانيد ، زنند دست مي يجارهاينكارهاي زشت و ناه در شهر به، اي از مردم كه دسته

من ، ام نين كارهاي را به ايشان ندادهپسندم و مجوز چ من اين اقدامات آنان را نمي
نفس ، ام و با همان افسار رام كرده �نفس خويش را به افسار تقوا و ترس از خداوند

افسار در اختيار  حال يك سر ديگر طناب اين، رانم هاي دنيا مي را در ميان نعمت
د و هر كس آن راو را به راه هدايت و سعادت خواهد ب، را بگيرد هر كس آن، شماست

بدانيد و ، ير او گذشت و او را فراموش نمودبايد از خ؛ را رها كند و از آن جا بماند
او ، سائق .يك سائق و يك شاهد وجود دارد، با هر نفس، آگاه باشيد كه در روز قيامت

كشاند و شاهد نيز در مورد اعمال و رفتار و گفتار او  دگاه عدل الهي ميرا نزد دا
او را به سعادت بشارت دهيد و ، پس هر كس كه خداوند را برگزيد .دهد شهادت مي
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گونه  اين .1هر آن كس دنيا را انتخاب نمود بداند كه در اين انتخابش زيان ديده است
، بنا به مصالح اسالم و مسلمين، يافته رهبود كه چون اين مرد خدا ترس و اين خليفه 

تعزيراتي را عليه فرزندان اغنيا و ثروتمندان كه به خاطر ثروت پدرانشان دچار فساد و 
آنان در قبال اين خدمت بزرگ عثمان به جامعه ، نمود اعمال مي، ندانحراف شده بود

   .ه دل گرفتندكينه او را ب، نمودند و چون ديگر سفلگان بر او اعتراض مي، مسلمين
در ميان ، نقاط جهان آن روزگار يبا گسترش قلمرو حكومت اسالمي به اقص

اي نيز وجود داشتند كه تنها براي به دست  دسته، خيل عظيم دوستداران فراگيري قرآن
اين نوع  .2كرد اعطا مي آنانكه حكومت به  گرفتند قرآن را فرا ميهايي  آوردن پاداش

، به همين خاطر .از ديگر بالد به خود مدينه نيز سرايت نمود به تدريج، نگرش به قرآن
 .دارد آنان را از شيفته مال دنيا شدن بر حذر مي، اي خطاب به مردم عثمان در خطبه
آخرت ، تا از طريق آن  شده  شما داده  رو به از اين لما: گفتند مردم مي  ايشان خطاب به

 .شما عطا نكرده است تا شيفته آن شويد دنيا را به �خداوند .خود را به دست آوريد
 .دمان بدانيد دنيا فناپذير است و نابود خواهد شد و اين آخرت است كه جاودان مي

عاصي و ناسپاس نسازد و شما را ، شما را در برابر پروردگارتان، پس اين امر فناپذير
   .افل نگرداندغاز آخرت ماندگار 

حفظ نماييد و از را و اتحاد خويش از حوادث و مصائب سخت روزگار بترسيد 
  : فرمايد بپرهيزيد كه خداوند چنين مي نفرقه فرقه شد

m�a��b��c��d��e��gf� �h��i��j��k��l��m� � � � �n��o��
p� �q� �r��s��t��u��v��w��x��y��z� � ��{��}|��~��_��̀��
a��b��c��d���e��������l ١٠٣: آل عمران   

يد و پراكنده نشويد و نعمت خدا چنگ زن) ناگسستني قرآن(و همگي به رشته (
دشمناني بوديد و خدا ) براي همديگر(خدا را بر خود به ياد آوريد كه بدان گاه كه 

در پرتو نعمت او (پس ، پيوند داد) را به همها  آنانس و الفت برقرار و (ميان دلهايتان 
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به بر ل) پرستي و شركي كه داشتيد همچنين شما با بت(و ، برادراني شديد) براي هم
و هر آن با فرا رسيدن مرگتان بيم فرو افتادنتان در آن (بوديد ) دوزخ(گودالي از آتش 

خداوند اين چنين ، )و به ساحل ايمان رسانيد(ولي شما را از آن رهانيد ) رفت مي
  ). شايد كه هدايت شويد، سازد برايتان آيات خود را آشكار مي

روت مردمان افزايش يافت و به اين ترتيب و در چنين شرايطي بود كه چون ث
هاي بسياري را فتح  هاي دنيا در اختيار آنان قرار گرفت و توانستند سرزمين نعمت
دنيوي شدند ثروت مال و  كه نصيبشان شده بود غرقِ يبه خاطر رفاه و آسايش، نمايند

بر او خشم گرفته و كينه او ، هاي خليفه دلسوزشان و در مقابل اندرزها و خيرخواهي
  1.ه دل گرفتندرا ب

، ثير رفاه و آسايش را در به وجود آمدن فتنه ديدأتوان ت از همين جاست كه مي
نكه علت نگارش نامه عثمان به عبدالرحمن بن ربيعه را كه در منطقه باب يكما ا

آن نامه به عبدالرحمن  عثمان در .قرار داشت در همين راستا بود) در بند(االبواب 
مردمان را ناسپاس و نافرمان كرده است پس بر ، و آسايشهمانا رفاه : چنين نوشت

عثمان در آخرين خطبه  .2نگير كه ممكن است دچار فتنه و آشوب شوند  آنان سخت
دهد  هاي آن كه در اختيارشان قرار گرفته بود بيم مي مردمان را از دنيا و ثروت، خويش

شما را در برابر ، پذيراين دنياي فنا كه اينبترسيد از : گويد و چنين به آنان مي
از  .پروردگارتان عاصي و ناسپاس گرداند و شما را از آخرت جاودان غافل نمايد

مصائب و حوادث سخت روزگار بترسيد و اتحاد خويش را حفظ كنيد و از فرقه فرقه 
   .شدن بپرهيزيد

  سانمثتغييرات اجتماعي و فرهنگي عهد ع ثيرگذار درأهاي ت گروه: دوم

تغييراتي در جامعه عهد او روي داد كه كمتر ، به تدريج، خالفت عثماناز نيمه دوم 
كه اين تغييرات به نقطه اوج خود  نكرد تا آ ر آن تحوالت را احساس ميكسي خط

                                           
  ). ۱/۳۶۲(حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة  -١
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مسلمانان به شهادت  ي هخليف، هاي اين تحوالت شوم رسيد و در ميان فوران گدازه
  1.رسيد

بافت و تركيب ، هاي ديگر رزمينبا توسعه قلمرو اسالمي و به تصرف در آمدن س
جمعيتي جامعه مسلمانان و به تبع آن ساختار اجتماعي و فرهنگي آنان دچار تغييرات 

، ها مردمان بسياري را با رنگ، ها در واقع با فتح ديگر سرزمين .و تحوالت زيادي شد
 خودافكار و باورهاي گوناگون به زير سلطه ، ها نظام و ها فرهنگ، ها نازب، نژادها

 .و اين خود سبب پيدايش بافتي ناهمگون و نامتناسب در جامعه مسلمانان شد درآورد
مدينه و ، مصر، شام، بصره، چون كوفه، اين وضعيت در مراكز و شهر مهم حكومت

دليل بود كه سپاهيان اسالم از اين شهرها و مناطق  مكه بيشتر نمود پيدا كرد و به اين
ها  نگام بازگشت از فتوحات نيز به همين سرزمينشدند و ه عازم ميادين جنگ مي

ها را كه به دليل مرگ  غير عرب، آمد كه اين سپاه بسيار پيش مي .كردند مراجعت مي
آنان را جايگزين آن سربازان كرده بودند با خود به اين شهرها ، سربازان خود

ربر توانستند قبط و ب، روم، كرد، ترك، اقوامي چون فارس، آوردند و به اين ترتيب مي
هاي مسيحي بسياري  از طرف ديگر عرب .حضوري چشمگير در اين مناطق پيدا كنند

 ي هو اين عالوه بر حضور گسترد 2در كنار يهوديان در اين مناطق سكني گزيده بودند
شرق و شمال شبه جزيره بود كه طبيعتاً ، هاي ساكن جنوب نشين و عرب اعراب باديه

و يا نزد نسل  صان صحابه نبوده و در مدرسه رسول خدااكثريت قريب به اتفاق آن
توان اشتغال  شده بودند كه مهمترين علت آن را ميناول صحابه تربيت و تزكيه 

روز آنان به فتوحات و همچنين كم بودن تعداد صحابه در مقايسه با حجم عظيم  شبانه
تغيير شده و  بدين صورت بود كه بافت جمعيتي جامعه مسلمانان دچار .آنان دانست

به تصرف در  يها مردمان سرزمين، نشين اعراب باديه، هاي مختلفي چون صحابه گروه
يشتر و در زمان ابوبكر مرتد شده بودند و يهود و نصاري را در خود پكه  آنان، آمده

فرهنگ و وضعيت معيشت ايشان را نيز ، اين تغيير بافت و تركيب جمعيت .جاي داد

                                           
  . مهان -١
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عقيدتي و اخالقي در ، كه انواع انحرافات فكري نمود به نحويدچار نوسانات بسياري 
قبول شايعات و  ي آماده، ميان آنان رواج پيدا كرده و فضاي جامعه بيشتر از گذشته

  1.اكاذيب شد

  تغييراتي كه در بافت جمعيتي جامعه پديدار گشت -1
طبقه  ،جمله اين اقشار ازشد كه  اين جامعه از قشرهاي مختلفي تشكيل مي :الف

شهادت ، به داليل گوناگوني چون مرگ، اما اين طبقه از اجتماع .صحابه و تابعين بود
از طرف ديگر بيشتر آنان در  .شد كوچكتر از روز قبل مي هر روز، در ميادين جنگ

هاي متعددي پراكنده شده و در يك جا جمع نشده بودند و هر از چند گاهي  سرزمين
  2.گشتند مدينه باز ميو به خود جزيره العرب و مكه 

هاي به تصرف در آمده را خود مردمان آن ديار تشكيل  بيشتر ساكنان سرزمين :ب
، ها به دست مسلمانان دادند و اين به خاطر آن بود كه با وجود تصرف آن سرزمين مي

اقليت ، در كنار اين اكثريت .در شهر و ديار خود باقي مانده بودند، مردمان آن بالد
اخالقي و زباني با ، عقيدتي، كه غلبه فكري حضور داشتند و با وجودي فاتحان نيز

همچنان اقليت اين ، در اختيار داشتند اما اين فاتحانرا ايشان بود و سكان قدرت آنان 
را اكثريت ساكن در اين بالد در  نشدند و قدرت و نفوذ پنها ها محسوب مي سرزمين

ها به داليل گوناگوني چون  اين سرزمين همچنين از طرف ديگر مردم .اختيار داشتند
اسارت و يا تجارت و مسافرت به مناطق نزديك جزيره العرب و گاه خود حجاز 

آنان را از عزيمت به ، در آن زمان هم هيچ قانوني .شدند ساكن مي جا آن آمدند و در مي
ر كرد و گاه از حمايت خود مسلمانان نيز جهت سكونت د هاي ديگر منع نمي سرزمين

هايي كه در داخل بالد  اين غير عرب .3شدند داخل قلمرو اسالمي برخوردار مي
شدند و اين به  ها سوق داده مي اسالمي ساكن شده بودند بسيار سريع به طرف فتنه

هايشان به تصرف آنان  شكست خورده و سرزمين، از مسلمانان، خاطر آن بود كه ايشان
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توان  ها به فتنه و آشوب را مي يد غير عربمهمترين داليل گرايش شد .در آمده بود
  : عوامل زير دانست

 كه اينآنان تا چند وقت پيش از  .جهل و عدم شناخت درست آنان به اسالم* 
و خود را صاحت حكومت  ندبرد فتح نمايند در كفر به سر ميرا مسلمانان سرزمينشان 

   .رفته بودندرا از ايشان گها  آندانستند كه مسلمانان  و عزت و جالل مي
  .عتعدم شناخت و معرفت درست و ژرف نسبت به قرآن و شري* 
   .تعصبات قومي و نژادي* 
بيسشتر ايشان از ترس شمشير و براي حفظ جان و يا براي فرار از پرداخت * 

جزيه و خراج اسالم آورده بودند اما كينه مسلمانان را به دل گرفته و در پي آسيب 
   .رساندن به آنان بودند

اي بود  اين وضعيت به گونه، فوق مسايلسوء استفاده منافقان و دنيا طلبان از * 
، ها را به داليل مختلف وقفه غير عرب بي، نامشروع خودمين منافع أكه آنان جهت ت

  1.كردند تحريك مي، عليه خالفت
: باشند مان شامل دو دسته انسان مينشين نيز چون ديگر مرد اعراب باديه :ج

با اين تفاوت كه خداوند متعال ، خبر خدا ترس و كافران و منافقان از خدا بي مسلمانان
  : در مورد آنان چنين فرموده است

m�h��i��j��k��l��m� �n� � ��o��p��q��r��s��ut��v��
w��x��y��l ٩٧: التوبة   

كفر و نفاق شهرنشينان (كفر و نفاقشان شديدتر است از ، نشينان عرب باديه(
ترند و با اهل خير و صالح نشست و برخاست  تر و جفاپيشه لزيرا سنگد .عرب

خبر باشند كه  و آنان بيشتر سزاوارند كه از مقرّرات و قوانين چيزي بي) كمتري دارند
اعم از مؤمنان و ، از احوال بندگان(خداوند آگاه  .خداوند بر پيغمبرش نازل كرده است

  ). است) له تعيين سزا و جزاي مردماناز جم، در كار خود(حكيم ) و، كافران و منافقان
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، رحم ي خشك و طبيعت بيها نابه دليل سكونت در بياب، اين قبيل افراد، در واقع
اليق و بلكه قادر به ، خشن و بد دهن و به همين دليل، يي هستند قسي القلبها ناانس

 از همين .1درك درستي داشته باشند �آن نيستند كه از شريعت و دستورات خداوند
مهمترين عواملي كه زمينه اين  .آيند ها گرفتار مي به سرعت در فتنه، اين افراد، رو

  : آورد عبارتند از وضعيت را براي اعراب فراهم مي
   .درك و فهم ناقص و نادرست از دين* 
شد و  به خود غرّه مي، گرفت چيزي از قرآن را فرا مي، هرگاه يكي از ايشان* 
   .عالمي بزرگ شده است، ناچيز برد كه با آن علم گمان مي
حاضر نبودند نزد آنان شاگردي نمايند و  كردند و با علما به خشونت رفتار مي* 

  .از ايشان پيروي كنند
   .همچنان سر تا پاي وجودشان را فراگرفته بود، اي تعصبات قبيله* 
، طلب طلب و فرصت ي جاهها نااينان افراد ساده لوح و ناداني بودند كه انس* 

   .كردند براحتي ايشان را فريب داده و در جهت منافع خود از ايشان سوء استفاده مي
افرادي تندخو و خشن بوده و از تمدن و برقراري روابط حسنه با ، اعراب* 

آنان نسبت به بيگانگان و آنان كه شناختي از ، عالوه بر اين .كردند ديگران پرهيز مي
   .ددنايشان نداشتند كامالً بدبين بو

كه بيشتر ركشيد س جا آن تا، تعصب شديد و جاهالنه آنان نسبت به دين* 
  2خوارج از ميان ايشان بودند

 .موسوم بودند» قراء«مرداني ظهور كردند كه به ، در ميان اعراب، از طرف ديگر
در لفظ و  .البته بايد متذكر شد كه مفهوم اين قراء با منطوق و لفظ آن تفاوت دارد

شود كه در امر  از مسلمانان اطالق مي يتاصطالحي است كه به جماع ،قراء، منطوق
اما مفهوم اين كلمه بر مصاديق متعددي داللت ، باشند قرائت قرآن متخصص مي

جماعتي بودند كه فهم و درك خاصي از قرآن ، در ميان اعراب، به عنوان مثال .كند مي
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ز اعراب نيز بدون درك صحيح اي ا دسته .اينان بعدها از جمله خوارج شدند .داشتند
كه هرگز نتوانستند خود را با محيط  راه زهدي شديد را در پيش گرفتند به نحوي، قرآن

ها و  به سرعت جذب فتنه، بنا به داليل زير، در واقع اين قراء نادان .1اطراف وفق دهند
  : بستند شدند و قرآن را در خدمت آن بلواها به كار مي ها مي آشوب

نسبت به آن دچار غيرتي ، اين افراد، شناخت ناچيز و ناقص از دين به دليل* 
احساسات و عواطف خود را ، اين افراد، در واقع .شدند جاهالنه و بدور از بصيرت مي

ناميدند و بدون فكر كردن به عواقب و نتايج كارهايشان و  غيرت نسبت به دين مي
مرتكب ، اسالم و مسلمينشرعي چون دفع فساد و حفظ منافع  يبدون درك قواعد

   .شدند اقدامات ناروا و نابجايي مي
پنداشتند و بر اين گمان باطل  ايشان خود را برتر از علما و پيشوايان دين مي* 

، دادند كه آن بزرگان بودند كه ديگر نيازي به علم و معرفت آنان ندارند و شعار سر مي
   .يي چون آنان هستندها ناانس

   .كردند ش را از ميان افراد نادان و كم خرد انتخاب ميرهبران خوي، آنان* 
از تعصب و غيرت ديني اين افراد سوء استفاده كرده و ، دنياطلبان و منافقان* 

در راستاي اهداف منحوس خويش به كار ، قراء را با نيرنگ و فريب، اين به اصطالح
   .گرفتند مي

ها و  فتنه مسايلاحكام و نسبت به قواعد استدالل و استنتاج و ، اين قراء* 
  2.خبر و ناآگاه بودند ها بي بدعت
  حضور فعال مرتدين سابق در جامعه: د

از  سو خالفت ابوبكر صاين گروه از افراد كه در دوران خود حضرت رسول
اسالم بر گشته و عليه كيان آن سالح برداشته بودند هرگز نتوانستند حالوت اين دين 

ظاهر مسلمان بودند اما همچنان به آن تفكرات و  كه به را بچشند و با وجودي
در واقع اين دسته از قبايل يا  .اي و جاهالنه پيش از اسالم پايبند ماندند رفتارهاي قبيله
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گرفتند و  هرگز دين را به معناي درست آن نشناختند و هميشه در برابر آن موضع مي
اي هيچ  اورها و رفتارهاي قبيلهبردند آن ب يا شناخت آنان از دين چنان بود كه گمان مي

ضال كه جزو ف بودند كساني، ن اين افراداگر چه در ميا .تضادي با شريعت اسالم ندارد
تطابق با اسالم ، فرهنگ غالب بر اين قبايل، و صلحاي امت شدند اما با اين وجود

  1.نداشت
ان هايي از مرتدين پيشين توانستند نقش بسزايي در جري دسته، در عهد عثمان

فتنه ايفا كنند و اين به دليل نوع سياست بازي بود كه عثمان برخالف  قوقايع و اتفا
ابوبكر چنان عرصه را بر مرتدين سابق  .ابوبكر و عمر در قبال آنان در پيش گرفت

داد كه از توان  تنگ كرده بود كه به هيچ يك از فرماندهان و كارگزاران خود اجازه نمي
، او خطاب به خالد بن وليد و عياض بن غنم .دشمنان بهره برندآن مرتدين در جهاد با 

 صراحتاً اعالم نمود كه آنان حق ندارند احدي از مرتدين را در سپاه خود راه دهند تا
در ، هيچ يك از مرتدين، دهد و به اين ترتيبخود ابوبكر اجازه چنين كاري را ن

ييد همين قول چنين گفته أدر تشعبي نيز  .2هاي عهد ابوبكر حضور نداشتند جنگ
از  .3هايش از هيچ يك از مرتدين كمك نگرفت در جنگ، ابوبكر تا زمان وفاتش: است

اي از مرتدين كه اسالمشان نيكو شده بود از  همين رو تا زمان مرگ ابوبكر دسته
كه ادعاي نبوت ، طليحه بن خوليد، به عنوان نمونه .رو شدن با او شرم داشتند روبه

هرگز فرصت نيافت كه با ، آمد چون براي اداي مناسك حج به مكه مي ،نموده بود
ها كاسته شد اما  در عهد عمر نيز اگر چه از ميزان اين محدوديت .4ابوبكر رويارو شود

كنند كه در مسير  نقل مي .كرد با ايشان برخورد مي، عمر همچنان با احتياط شديدي
، و بن معديكربوح مرادي و عمرقيس بن مكش، حركت سپاهيان سعد بن ابي و قاص

، طور كه بيان شد اما همان، كردند مردم را با سخنان غراي خويش به جنگ تشويق مي
، هايي كه ابوبكر در قبال مرتدين ايجاد كرده بود از محدوديت، عمر با احتياط شديدي

                                           
 . ۳۸۱، دراسات فی عهد النبوة و اخلالفة الراشدة -١
 . ۱۵۵، بن سبأ و أثره فی أحداث الفتنة.... عبدا -٢
 ). ۶/۳۴۷(البداية و النهاية  -٣
 ). ۹/۵۹(التاريخ اإلسالمی  -٤



    �داليل و مقدمات بروز فتنه شهادت عثمان 
 

 

 511

صد توانند فرماندهي تنها يك او دستور داده بود كه مرتدين مي، به عنوان مثال .كاست
سعد مجبور شد قيس بن مكشوح را تنها با ، تن را به عهده گيرند و به همين خاطر
به سپاه اسالم شبيخون زده بودند » ليله الهرير«هفتاد نفر به تعقيب ايرانياني كه در نبرد 

سياست ابوبكر و عمر در قبال مرتدين را ، عثمان پس از به خالفت رسيدن .1بفرستد
او معتقد بود كه گذشت ساليان دراز از  .ها را حذف نمود يتتغيير داده و آن محدود

عثمان ، در واقع .مرتدين را از منجالب آن رهايي بخشيده است، هاي رده دوران جنگ
، فت و رحمت اسالمأآنان را از ر، نمود تا با دادن فرصت به مرتدين تالش مي

نفرت نسبت به اسالم برخوردار نمايد تا بلكه درونشان اصالح و از هر نوع كينه و 
پاك شود اما متأسفانه اين كار نه تنها در مورد آنان مفيد واقع نشد بلكه عداوت و 

 .تر نمود خصومت آنان بيشتر ساخته و آن سفلگان را نسبت به اسالم و مسلمين جري
  : آنان اين بيت شاعر است كه گفت مصداق بيقين

  ٢اظافره فتخدشه انيابه و    و کنت و عمروا کاملسمن کلبه
هاي بسياري كه در حق عمرو روا داشتم اما او ناسپاس بود و  با وجود خوبي([

ست كه سگش را با غذا فربه ا گويا مثل من و او چون فردي] دكرنسبت به من ظلم 
  ). كرد صاحبش را مجروح مي، هاي خود با دندان و پنجه، نمود اما سگ

هاي شهر كوفه  اصب و مسئوليتبه كار گرفتن مرتدين در من ي همهمترين نتيج
اين بود كه آنان ايمان مردم و ميزان اطاعت و فرمانبرداري آنان نسبت به حكومت را 

كه به خاطر عدم حمايت كوفيان از عبدالرحمان بن ربيعه در  تغيير دادند به نحوي
، كشته شد حال آنكه اين سردار بزرگ فتوحات، او در آن نبرد نابرابر، جنگ با تركان

هاي عظيمي دست يافته بود كه تركان در مورد او  به چنان پيروزي خليفه ر عهدد
عامل ، هاي فعاليت مرتدين خود اين آزادي .3دهند او را فرشتگان ياري مي: گفتند مي

ها كه سرانجام به شهادت عثمان منجر  ها و فتنه مهمي شد براي گسترش آشوب
توان نام افرادي از قبايل  مي، قاتالن عثمان بود كه در ميان جا آن ثير تاأاين ت .گرديد
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قتيره بن فالن سكوني و حكيم بن جبله عبدي ، ن حمران سكونيبن امرتد چون سود
  1.را مشاهده كرد

  يهوديان و مسيحيان:  ه 
آنان پس از خروج از جزيره العرب در مناطقي چون كوفه و بصره سكني 

اوضاع و احوال ، فتوحات هاي الدر طول س، يهوديان، اينان و باالخص .گزيدند
تا ضربه مهلكي را بر پيكره جامعه  ندمسلمانان را زير نظر داشتند و منتظر فرصتي بود

به تفصيل راجع به تحركات يهوديان در ، در گفتارهاي آينده 2مسلمين وارد سازند
  .مي سخن خواهيم گفتيفتنه عظبراي چيني  زمينه

  جامعه آن روزگار بروز تغييرات در ساختار فرهنگي -2
ثيرگذار أعامل مهم ديگري كه در تغييرات و تحوالت اجتماعي عهد عثمان بسيار ت

با ورود خيل عظيم اقوام و ملل مختلف به  .ساختار فرهنگي جامعه آن روز است، بود
ها به درون  عقايد و نظام، افكار، ها جريان خروشاني از فرهنگ، درون جامعه مسلمان

   .ر شداين جامعه سرازي
اي  با وجود پيوندها و روابط گسترده، تر شد كه اقليت فاتح گاه وخيم آن، وضعيت

ازدواج با ، هاي جديد برقرار كردند و به سكونت در كنار آنان كه با ساكنان سرزمين
هاي آن ديار و رعايت آداب و  پوشيدن لباس، فراگيري زبان آن مردمان، ايشان

 ها مردمان آن سرزمين، نتوانستند در آن برهه از زمان باز، رسومشان مبادرت ورزيدند
تحت تاثير فرهنگ اسالم قرار دهند و از چشمه جوشان اخالق و تربيت واالي اين  را

نشين عرب نيز به همين سرنوشت دچار  قبايل باديه .3سيراب سازند، شريعت ناب
ثير أتحت تاين قبايل را ، شدند و اگر چه اسالم توانست براي مدت زماني مشخص

به دليل عدم توازن تعداد ، ها تربيت و تزكيه خود قرار دهد اما با وجود تمام اين تالش
و تزكيه  بيتاين مردمان و تعداد محدود بزرگان مهاجرين و انصار كه پرچم نهضت تر
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، را در دست داشتند امكان تحت پوشش قرار دادن همگان ميسر نشد و به اين ترتيب
ها و  از آن افكار و باورهاي جاهليت دست بكشند و بر همان بينش مواليان نتوانستند

امر مسلم آن است كه همگام با حركت جهاد و نبرد با  .رفتارهاي پيشين خود ماندند
 صنهضت تربيت و آموزش مفاهيم و معارف قرآن و سنت رسول خدا، دشمنان دين

سلمانان از يك طرف گونه خلل و تزلزلي در ميان صفوف و م نيز واجب است تا هيچ
ها پديد نيايد كه در غير  و از طرف ديگر شكافي ميان فاتحان و مردمان آن سرزمين

پاشد و آن وحدت سياسي و فكري  اين صورت صفوف مستحكم مسلمانان از هم مي
رود و اين وظيفه خطير تعليم و تربيت را بايد مبلغان و معلمان  و عقيدتي از ميان مي

دهند تا توازن ميان  انجام شادوش مجاهدان و رزمندگان سپاه اسالمدو، آگاه و خردمند
اما همانطور كه  .1هاي زميني و نظامي و حركت فكري و اخالقي برقرار شود پيشروي

سرعت روند  كه اينبه دليل ، ها ها و از خود گذشتگي بيان شد با وجود تمام تالش
كه در عرض  ود به نحويبسيار سريع ب، فتوحات در مشرق و مغرب جهان آن روز

چند سال سر تا سر بالد عراق و ايران و ماوراءالنهر و هند و شامات و شمال آفريقا به 
تصرف مسلمانان در آمد توان محدود مبلغان و صحابه قادر نبود در ميدان تعليم و 

مهمترين دليل اين عدم توازن اين بود كه بيشتر  .2تربيت پا به پاي فتوحات جلو برود
به در ميان كارزار كشته شده و تنها جماعتي اندك شمار از ايشان به جاي مانده صحا

مند به فراگيري و درك  كه عالقهرا انگشت شمار افرادي بودند كه گرد ايشان را 
 .مفاهيم و معارف شريعت بودند فراگرفتند و به اين ترتيب طبقه تابعين تشكيل شد

و شوق شديدي كه به جهاد در راه خدا خود اين تابعين نيز به دليل خلوص نيت 
پرداختند و طبيعتاً بسياري  داشتند در صف مقدم سپاهيان اسالم به نبرد با دشمنان مي

نبود زمان ، لهأعالوه بر اين مس .3رسيدند از ايشان نيز چونان صحابه به شهادت مي
نار در ك، كافي جهت نهادينه كردن مفاهيم و معارف شريعت اسالم در ميان مردم

موجب شد تا بحراني فكري و عقيدتي در جامعه ظهور پيدا نمايد كه ، عوامل ديگر

                                           
 ). ۱/۳۵۸(حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة  -١
 ). ۱/۳۵۸(حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة  -٢
 . ۳۳۴، اليمن فی صدر اإلسالم -٣
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ها و اركان نظام و دولت متزلزل شوند كه نتايج آن را در  خود باعث گرديد تا پايه، اين
  1.توان مشاهده نمود هاي اواخر خالفت عثمان مي ها و فتنه آشوب

  ظهور نسل جديد -3
، هاي جديدي به قلمرو دولت اسالمي ضمام سرزمينپس از گسترش فتوحات و ان

نسل نوي در جامعه به وجود آمد كه از نظر اعتقادات و اخالق با نسل صحابه كامالً 
نمود  اين نسل كه آرام آرام قدرت سياسي و اجتماعي را تصاحب مي .متفاوت بودند

تمايزي هاي م زيست و از خصوصيات و ويژگي در دنيايي غير از دنياي صحابه مي
فهم درست از ، قدرت ايمان، صحابه را تاگر مهمترين خصوصيا .2برخوردار بود

معارف شريعت و تسليم بودن در برابر نظام و دولت برخاسته از دستورات قرآن و 
تر از نسل نخستين به چشم  ها در نسل جديد بسيار كمرنگ سنت دانست اين ويژگي

ي دور و دراز بسياري را جهت به دست اين نسل جديد كه در خود آرزوها .آمد مي
ر ماندن از تعليم و تربيت صحيح وبه دليل د، پروراند آوردن ثروت و مكنت مي

ها و باورهاي جاهليت  ثير فرهنگأهمچنان گرفتار تعصبات نژادي و قومي و ت، اسالمي
، اتشايد به دليل زياد بودن اين نسل و نيز سرگرم بودن فاتحان به نبردها و فتوح .بود

هر چه از ، در واقع جامعه مسلمانان .3سبب شد تا فرهنگ اصيل اسالم به آنان نرسد
، هاي تفرقه و اختالف در ميان ايشان عوامل و زمينه، شدند دورتر مي صعهد رسول

   .كرد افزايش پيدا مي، و احتمال هر نوع فتنه و آشوب 4شد بيشتر و بيشتر مي
ي برخوردار بود كه تضاد بسيار با بينش هاي اين نسل جديد از تفكرات و نگرش

هاي آن  با ديدي ديگر به دنيا و لذائذ و نعمت، اينان .و نگرش صحابه داشت
از  .نگريستند كه با نگرش صحابه كه بر گرفته از قرآن و سنت بود تفاوت داشت مي

به دليل همان دور ماندن از تعليم و تربيت صحيح و ، طرف ديگر اين نسل جديد

                                           
 ). ۱/۳۵۹(حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة  -١
 . ۱۳۲، يوسف العش، الدولة األموية -٢
 ). ۱/۳۵۶(حتقيق مواقف الصحابه فی الفتنة  -٣
 . ۹۹، مال اهللا، ذوالنورين عثمان بن عفان -٤
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ها  آنشد  قادر به هضم ديدگاه و تفكرات صحابه نبود و حاضر نمي، ار اسالميد ريشه
به ، طلب اين نسل جديد هاي منحرف و دنيا و به همين دليل افراد و گروه 1را بپذيرد

  .انگيزان و غوغا ساالران شدند سرعت جذب فتنه

  مهيا شدن فضاي جامعه براي پذيرفتن شايعات و اكاذيب -4 
جاي تعجبي نيست كه ، بافت ناهمگون و نامتوازن اجتماعي و فرهنگيبا شناخت اين 

انگيزان و  فتنه، به دليل نبود يك هويت واحد و انسجام محكم در ميان آحاد اين جامعه
هاي باطل خويش  بستر مناسبي را براي اشاعه افكار و نگرش، منافقان و دشمنان اسالم

چنين ، اكيد بر اين مسالهبن تيميه نيز با تا .2و نيز شايعات و جعليات گوناگون بيابند
را به  صبه اين دليل كه مردم هنوز عهد رسول خدا، در دوران ابوبكر و عمر: گويد مي

 صياد داشتند و از ايمان و تقواي بيشتري برخوردار بودند و هنوز دستور رسول خدا
يند آ از من ميعثمان و علي كه بعد ، عمر، ابوبكر، كه فرموده بود از خلفاي راشدين

انداز بود و در عين حال خلفاي مسلمين نيز در اجراي  اطاعت كنيد در گوششان طنين
كردند اوضاع آرام بود و با ثبات و امت از هر نوع  تر عمل مي قاطعانه، دستورات

ي مؤمن و با اخالص بر ها ناعهد غلبه انس، اين دوران .اي مصون ماند اختالف و فتنه
اد سست ايمان بود اما اين تفوق و برتري در اواخر خالفت عثمان و طلبان و افر دنيا

، عكس شد و شهوت و هوا و هوس و شبهات، سر تا سر دوران علي بن ابي طالب
هم واليان و امرا و هم مردم را بيالود و آن اخالص ايشان را تحت  ايمان و يقينِ

خود را پايبند ايمان و ، ردانمردم و دولتم، هر چند در اين ايام .الشعاع خود قرار داد
به تدريج از ، دانستند اما شائبه هوي و هوس و شك و شبهات اطاعت از اولواالمر مي

ميزان اين اعتقاد و اطاعت كاسته و ايشان را به راهي پر لغزشگاه سوق داد كه پس هر 
نين توان در اين سخن اميرالموم اين واقعيت تلخ را مي .3اي دهان باز كرده بود بوته

ديد كه چون مردي از او پرسيد چرا مردم عليه ابوبكر و عمر ، علي بن ابي طالب

                                           
 . ۱۳۳، يوسف العش، الدولة األموية -١
 . ۳۸۲، دراسات فی عهد النبوة و اخلالفة الراشدة -٢
 ). ۱۴۹-۲۸/۱۴۸(جمموع الفتاوی ابن تيميه  -٣
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: ايشان به او چنين پاسخي داد، اند نشوريدند اما در مورد او هر يك به راهي رفته
كردند اما من بر امثال شما حكم  ابوبكر و عمر بر افرادي چون من حكومت مي

ه خطاب ب، ز اوضاع و احوال جامعه آن روزعثمان نيز با شناخت دقيق ا .1رانم مي
هوشيار باشيد كه مردم دچار تفرقه شده و به : واليان و امراي خويش چنين نوشت

بدانيد كه علت اين تغييرات را نيز در سه  .اند سوي پرتگاه هوي و هوس گام برداشته
و لذائذ ها  شهوات و اميالي كه شيفته آن ثروت، ثروت و رفاه .چيز بايد جستجو نمود

بهوش باشيد كه  .هايي كه هر لحظه ممكن است طغيان كنند ها و دشمني اند و كينه شده
احتمال دارد كه مردم را به عصيان كشانند و آنان را نسبت به ، اين عوامل هر آن

  2.حكومت خويش بشورانند

  به خالفت رسيد سبعد از عمر سعثمان: سوم

يرانه و شديد عمر را تغيير و سياستي گ او سياست سخت، با روي كار آمدن عثمان
او هرگز چون عمر كه به شدت ، در پيش گرفت متر را در قبال مرد تر و مهربانانه ماليم

داد و آنان را  بين قرار مي نفس خود و نيز ديگر مردمان را زير ذره، و دقت بسيار
م و حرامي كه حاللي حرا جا آن نمود كرد بلكه تالش مي رفتار نمي، نمود محاسبه مي

نسبت به محاسبه و باز ، تر تا با روش ماليم .حالل نشود و حق هيچ كس ضايع نگردد
اين تفاوت  .كرد و با عطوفت و رحمت با ايشان برخورد مي رفتار نمودخواست مردم 

خداوند عمر را «: راجع به روش عمر چنين گفته است تا بدان حد بود كه خود عثمان
هاي نخستين  هر چند در سال .3»ند چونان او رفتار نمايدتوا هيچ كس نمي، بيامرزد

كه عثمان  جا آن نمودند تا مردم از اين شرايط جديد ابراز رضايت مي، خالفت عثمان
به تدريج از اين اخالق نيكو و واالي او سوء  اما، دانستند را مثل رافت و محبت مي
صر عثمان با روند كه جريان حوادث و پيشامدهاي ع استفاده نمودند به نحوي

رويدادهاي عهد عمر كامالً متفاوت بود و ميزان برش دستورات و اوامر دستگاه 

                                           
 . ۱۸۹، مقدمه ابن خلدون -١
 . ۶۴، التمهيد و البيان -٢
 ). ۵/۴۱۸(تاريخ طربی  -٣
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توان در ماجراي باز داشت مردماني ديد  اين تفاوت اقتدار را مي .كاهش يافت، خالفت
كه از فروش ما يملك و مستغالت خود به دولت كه قصد داشت مسجد الحرام و 

كه عثمان خطاب به  جا آن، مشاهده نمود، كردند امتناع ميمسجد النبي را توسعه دهد 
تنها گذشت و : اين افراد و در نكوهش مخالفت آنان با تصميم خليفه چنين گفت

  1.آرامش من شما را چنين جسور و نافرمان كرده است
نيات شوم خود را آشكار كردند و آن فتنه بزرگ را ، گران پوچچون شورشيان و 

پاسخ افتراها ، همگاند عثمان با داليل قاطع و دندان شكن آشكارا و نز به راه انداختند
جز رسيدن به هدف ، و انتقادات تند و نادرست آنان داد اما اين بد طينتان ناپاك

انديشيدند و دراين شرايط  به هيچ چيز ديگري نمي .خويش كه همانا قتل خليفه بود
او  .رود از يادها نمي دهد كه هرگز ميدرسي ديگر به مردم تاريخ ، است كه خليفه امت

وز در كمال گذشت و ت در پاسخ درخواست اطرافيان براي سركوب آن شورشيان كينه
كه كار در خور مجازاتي  دهيم و تا زماني آنان را مورد عفو قرار مي: فت چنين گفتأر
كنيم و به  اند در برابر اعتراضاتشان صبر پيشه مي نداده و كفر راعيان ننموده انجام را

  2.دهيم انتقادات ايشان پاسخ مي

  از مدينه ششششخروج بزرگان صحابه: چهارم

شد كه بزرگان قريش و مهاجرين از  مانع آن مي، تا زمان وفات سعمر بن خطاب
چون اعتراض  .دار هم به صورت محدود و مدت حجاز خارج شوند مگر با اذن او آن

: اخواند و خطاب به ايشان چنين گفتو گاليه ايشان به گوش عمر رسيد آنان را فر
دانم چه مراحلي را گذرانده  ام و مي هاي نخستين اسالم با آن بوده بدانيد كه من از سال

اي خطرناك و حساس قرار دارد و خطر  امروز اسالم در مرحله .و به كجا رسيده است
ظار دارند كه آيا قريشيان انت .كند ضعف و احتمال و تفرقه و نزاع امت آن را تهديد مي

المال را به روي ايشان بگشايد تا آنان آن را تصاحب نمايند و ديگر  عمر درهاي بيت
اما قريشيان بدانند كه عمر زنده است و  .؟بندگان خد را از سهم خويش محروم سازند

                                           
 ). ۵/۲۵۰(ی تاريخ طرب -١
 ). ۱/۳۶۴(حتقيق مواقف الصحابه فی الفتنة  -٢
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به ناحق از گلوي ، المال گذارم يك مثقال از بيت كه من خليفه هستم نمي تا زماني
ست تا نگذارد قريشيان خود را در آتش غضب و انتقام ا عمر اينجا .دايشان پايين برو

با خروج از ، عمر از آن بيم داشت كه بزرگان صحابه .1گرفتار سازند �خداوند
در بالد مختلف پراكنده شوند و به جمع مال و ثروت و به دست آوردن امالك ، حجاز

آيد و از او  ن نزد عمر ميكنند كه چون يكي از ايشا نقل مي .و زمين مشغول گردند
بدهد عمر به او هاي فتوحات را به او  نمود تا اذن حضور در جنگ درخواست مي

اي اما امروز  داده انجام وظيفه خود را صتو در غزوات رسول اهللا: داد چنين جواب مي
سياستي برخالف ، اما عثمان .2صالح تو در آن است كه تو و دنيا يكديگر را نبينيد

 .يش گرفت و به بزرگان صحابه اجازه داد تا به ديگر نقاط عزيمت كنندعمر در پ
او به قريشيان و ، سبا به خالفت رسيدن عثمان: شعبي در اين رابطه چنين گفته است

با ورود آنان بدان  .ها عزيمت كنند صحابه اذن داد تا به ديگر بالد و سرزمين
مردم عثمان را به خاطر ، در واقع .مردمان بسياري گرد ايشان جمع شدند، ها سرزمين

نتيجه اين سياست  .3داشتند دوست مي سبيشتر از عمر، هاي ماليم خويش آن سياست
ما يملك فراواني را به دست آورند و ، اي از قريشيان در بالد مختلف آن شد كه دسته

كنند كه  روايت مي .4سبب گرديد مردمان زيادي گرد آنان جمع شوند، همين عامل
اي از آنان به  دسته، ثمان اذن خروج از حجاز را به قريشيان و بزرگان دادچون ع
ها مردمان  با حضور ايشان در آن سرزمين .هاي دور و نزديك عزيمت نمودند سرزمين

كه در اسالم از سابقه و اعتبار و   در اين ميان آناني .بسياري گرد ايشان را فرا گرفتند
ه اين بزرگان ملحق شدند و آنان را به كسب امالك و منزلت بااليي برخوردار نبودند ب

اين قبيل افراد چنين اعتقاد داشتند كه چون  .هاي متعدد تشويق و ترغيب كردند زمين
ها و مايملك بسياري به دست آورند مردم آنان را بهتر  زمين، اين مردان بزرگ و بنام

مزاياي مال و ثروت  ند تا ازوش ميخواهند شناخت و از همين رو گرد ايشان جمع 

                                           
 ). ۵/۴۱۳(تاريخ طربی  -١
 ). ۵/۴۱۴(تاريخ طربی  -٢
 ). ۵/۴۱۴(تاريخ طربی  -٣
 ). ۵/۴۱۴(تاريخ طربی  -٤
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اي بود كه بر پيكر اسالم وارد شد و نخستين  مند شوند و اين نخستين خدشه آنان بهره
  1.دانند له ميأاي را كه در ميان مردمان ظهور كرد همين مس فتنه

  تعصبات جاهليت: پنجم

اي جاهليت چنين گفته  ثير تعصبات قبيلهأابن خلدون در تاريخ خويش در مورد ت
  : است

هاي  ن حكومت اسالم توانست اركان خويش را استوار نمايد و سرزمينچو
شام و مصر كه مرز ، كوفه، هاي فاتح در مناطقي چون بصره عرب، بسياري را فتح كند

 .شدند سكني گزيدند هاي به تصرف در آمده محسوب مي شبه جزيره با ديگر سرزمين
و نيز قريش و مردمان حجاز  تنها مهاجرين و انصار و ديگر صحابه، در ميان ايشان

مي كردند اما ديگر  را درك نموده و به راه و روش او اقتدا صپيامبر خدابودند كه 
قضاعه و ، تميم، كنده، ازد، ربيعه، عبدالقيس، ها چون قبايل بني بكر بن وائل عرب

نقش فعال ايفا ، هاي فتوحات اينان كه در جنگ .بهره بودند بي، ديگران از اين نعمت
چون از تعليم و تربيت ، از طرف ديگر ايشان .دانستند حق خود ميرا  آنمودند نتايج ن

همچنان نسبت به حقانيت رسالت حضرت ، ددناسالمي و درستي برخوردار نبوژرف 
دچار ترديد و حيرت بودند و چون حركت ، قرآن و ديگر معارف شريعت، صمحمد

ها و  جايگزين آن جنگ، ومتمتوقف شد و سلطه همه جانبه حك، خروشان فتوحات
احساس كردند كه رياست و مديريت ، نشين اين قبايل باديه، ها گرديد لشكركشي

ها و  در انحصار مهاجرين و انصار و قريش قرار گرفته و آنان از مقام، حكومت
ي اين مردمان را از ها ناج، اين احساسات و عرق جاهليت .اند بهره مانده بي، مناصب

انگيز در  اولين گرايشات فتنه، ن حكومت باز داشت و به اين ترتيباطاعت كارگزار
اين رويدادها و حوادث كه با دوران خالفت عثمان  .ميان مسلمانان بروز پيدا كرد

مصادف بود در ابتدا با انتقاد و ايراد از واليان و عدم اطاعت از آنان و درخواست عزل 
 اعترارض عليه خود عثمان و خالفت اوو بركناري ايشان آغاز شد اما به تدريج به 

                                           
 ). ۵/۴۱۴(تاريخ طربی  -١
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م خويش استعفا دهد و اكه صحابه مدينه از عثمان خواستند تا از مق جا آن يد تاانجام
هاي تحقيق و تفحصي را  هيأت، اما چون عثمان .واليان و امراي خود را بر كنار سازد

شد كه  به بالد مختلف فرستاد تا از حقيقت اين جريانات اطالع حاصل نمايند روشن
جو  هاي ستيزه تنها هياهو و جاروجنجال افراد و گروه، تمام اين انتقادات و اعتراضات

  1.باشد و غوغا ساالر مي

  توقف روند فتوحات: ششم

روند فتوحات ، به دليل وجود موانع انساني و طبيعي متعدد سدر اواخر خالفت عثمان
بروز شايعات و اكاذيب  له باعثأاين مس .متوقف شد، در اقصي نقاط قلمرو خالفت

كردند  آنان چنين شايع مي .دينشين گرد بسياري در ميان مردم و باالخص اعراب باديه
هاي فتوحات را در ميان اطرافيان تقسيم  زمين، كه عثمان بنا به ميل و خواست خود

ثير شگرفي أت، ها و افتراها اين دروغ .2محروم ساخته استها  آننموده و ديگران را از 
اوقات ، ها و فتوحات نشين گذاشت كه به دليل توقف جنگ روحيه اعراب باديه بر

گذراندند و يا به گوش دادن به شايعات و حرف و  خود را به خوردن و خوابيدن مي
از بزرگان صحابه و ، عثمان .كردند هاي مربوط به عثمان و واليان او سپري مي حديث

 .راهكارهايي ارائه دهند، مسايلي حل اين واليان و امراي خود درخواست نمود كه برا
هاي ناروا  در اين ميان جنگ نگه دارد تا ديگر دست از اين هياهو و جاروجنجال

زيرا از اين قبيل افراد كه شناخت درست ، تنها راه حل نيز همين بود، در واقع .3بكشند
ودند انتظار هر بهره ب و عميقي از دين نداشتند و از تزكيه و تربيت ديني و اسالمي بي

توان داشت و تنها يك تلنگر كافي بود تا اين  نوع رفتار نادرست و ناپسندي را مي
هاي بسياري را ايجاد نمايند و عمالً  ها و آشوب سر به شورش بر آورند و فتنه، اعراب

از اين خصلت ناپسند ، با ترفندهاي زيركانه، انگيزان و منافقان نيز چنين شد و فتنه

                                           
 ). ۲/۴۷۷(تاريخ ابن خلدون  -١
 ). ۱/۳۴۴(حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة  -٢
 ). ۲/۳۴۰(طربی تاريخ  -٣
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هاي عظيمي  ها و آشوب برداري را نموده و آنان را درگير فتنه يت بهرهاعراب نها
  1.ساختند

   برداشت نادرست از مفهوم ورع: هفتم

ست از امتناع از امور ت است خوب و پسنديده و آن عبارا در شريعت امري، ورع
ورع عبارت ، در واقع .حالل و مباح تا از خطر هر نوع حرام و گناهي در امان ماند

، لهأاين مس .در راه خداوند و به خاطر او از امور جائز اجتناب ورزيد كه اينباشد از  مي
انواع ، اما خود ورع .توان ديگران را بدان مجبور نمود مربوط به خود افراد است و نمي

باشد كه امري  ورع افراد نادان و جاهلي ميها  آنترين  و اقسامي دارد كه خطرناك
اي از اصحاب فتنه  و اين همان ورعي است كه دسته ؛كنند يحالل و واجب را حرام م

دشمنان دين نيز با سوء استفاده از اين افراد آنان را در راستاي  .2در آن گرفتار آمدند
اين قبيل افراد كه ورعي جاهالنه و خالف شريعت را در  .اهداف خويش به كار بستند

آميز عثمان را خروج  ا مصلحتپيش گرفته بودند اقدامات جائز و مطابق شريعت و ي
آنان چنان در اين تفكرات  .دانستند و خلفاي پيشين مي صاز دين و سنت رسول خدا

اين ورع  .خود پيش رفتند كه خون عثمان را مباح دانسته و در قتل او مشاركت نمودند
توان در ميان مسلماني ديد كه احكام و قوانين  خطرناك و جاهالنه را امروز نيز مي

آداب و رسوم  ي هاساس اميال و تفكرات باطل خود و يا از دريچ عت را برشري
  3.سنجند خويش مي

  هاي افراد جاه طلبي: هشتم

نسل دوم مسلمانان كه بيشتر از فرزندان صحابه بودند خود را اليق و درخور كسب 
ي دانستند اما درهاي ورود به اين جايگاه را به رو مقامات و مناصب عاليه حكومتي مي

در ، هاي مناسب ديدند و به همين دليل و براي به دست آوردن فرصت خويش بسته مي

                                           
 ). ۱/۳۵۳(حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة  -١
 ). ۴/۱۴۷۶(األساس فی السنة  -٢
 . ۵۱۷، احداث و احاديث فتنة اهلرج -٣
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 .نمودند كرد مشاركت مي پذير مي هر جرياني كه احتمال تغيير آن وضعيت را امكان
هاي اين نسل در حوادث  ها و فعاليت گيري بدون شك مطالعه و پژوهش در موضع

  1.اهميت است بسيار حائز، در شناخت بهتر حقايق، مختلف

  توز توطئه دشمنان كينه: نهم

اسالم آوردند كه هميشه و در هر ، منافقاني به ظاهر، صاز همان دوران رسول خدا
اينان كه از هوش و ذكاوت  .موقعيتي در پي ضربه زدن به تنه اين درخت مبارك بودند

آن را ، كردند با شناخت نقاط ضعف امت اسالم تالش مي ندبااليي نيز برخوردار بود
هميشه بودند جاهالن و افراد ، و در اين راه نيز نقطه آغازين يك فتنه و آشوب سازند

دادند و سخنان ايشان را  هاي آنان مي ها و دروغ گويي سست ايماني كه گوش به ياوه
خطرناك ديگري متشكل از  ي جبهه، به تدريج، در كنار اين منافقان .2كردند باور مي
كه خصومت و كينه آنان نسبت به شكل گرفت هايي  غير عرب مسيحيان و، يهوديان

كردند تا از هر فرصتي  ها هميشه تالش مي اين گروه .آشكار بود، اسالم و حكومت آن
براي ضربه زدن به اسالم و مسلمين سوء استفاده نمايند و در اين راه نيز از هيچ 

يكي از واليان ، كه خليفه مواقعي بود، ها بهترين اين فرصت .اقدامي فروگذار نبودند
 انجام مصر و مدينه را به دليل، كوفه، خود در شهرها و مناطق مهمي چون بصره

ها و ديگر  در اين هنگام اين گروه .نمود مجازات مي، رفتاري در خور حد و تعزير
ها و  بستند تا فتنه زدند و تمام توان خود را به كار مي در بوق و كرنا مي، دشمنان

ها  در ميان اين گروه .ال برندؤپا كنند و مشروعيت نظام خالفت را زير س آشوبي به
انگيزي شهرت يافتند كه هر كس با ايشان  نان به غوغا ساالري و فتنهومردماني چ

، 1سفله و پست، 3خو  گرگان درنده، طلب جنگ، برخوردي داشت آنان را غوغاساالر

                                           
 ). ۴/۱۶۷۶(األساس فی السنة  -١
 ). ۴/۱۶۷۶(األساس فی السنة  -٢
 . ۳۹۲ص، دراسات فی عهد النبوة و اخلالفة الراشدة -٣
 . ۳۹۲ص، ة و اخلالفة الراشدةدراسات فی عهد النبو -١
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قلمداد ، هرج و مرج 1اراذل و اوباش، جاهالن و ناداناني كه از دين شناختي ندارند
  2.نمودند مي

و در  3كه كامالً در اختيار شياطين روزگار قرار داشتند ندآنان بد طينتاني بود
 ناد و مدارك تاريخي به هنگام سخندر اس .نهادند مين منافع شوم آنان گام ميأجهت ت

ز فردي بنام عبداهللا بارها و بارها سخني ا، گفتن راجع به اين شورشيان و غوغاساالران
 .اين مرد از يهوديان يمن بود كه بنا به داليلي اسالم آورد .بن سبأ به ميان آمده است

او در بيشتر شهرهاي مهم  .كرد هيچ كس خطر اين مرد را احساس نمي، در آن زمان
پرداخت و در صدد بود تا مقدمات نيات شوم خويش را  قلمرو اسالمي به سياست مي

   .صحبت خواهيم نمود، راجع به اين شيطان مجسم، ما در صفحات بعد .4فراهم آورد

  سانگيزان عليه عثمان ها و تدابير زيركانه فتنه نقشه: دهم

بود كه  اياوضاع و احوال جامعه به گونه، در اواخر عهد عثمان، طور كه گفتيم همان
ران نيز كه در ابتدا انگيزان و غوغاساال فتنه .بودند يمردم پذيراي هر نوع افترا و دروغ

واليان و امراي دستگاه خالفت را مورد ، امر به معروف و نهي از منكر ي به بهانه
انتقادات شديد و گاه اتهامات ناروا قرار داده بودند به تدريج نوك پيكان حمالت 

به سوي شخص خليفه مسلمين گرفته و به او افترا و دروغ را ناجوانمردانه خود 
توان در پنج حوزه زير  رين انتقادات و اتهاماتي كه متوجه خليفه بود ميمهمت .بستند مي

  : بندي نمود خالصه و طبقه
مانند عدم ، داده بود انجام پيش از به خالفت رسيدن، اقداماتي كه عثمان -1

  .سي چون حديبيههاي حسا حضور در تعدادي از غزوات و موقعيت
  .زدهادستم چون شيوه پرداخت، هاي مالي عثمان سياست -2

                                           
 . ۳۹۲ص، دراسات فی عهد النبوة و اخلالفة الراشدة -١
 ). ۳/۷۱(طبقات ابن سعد  -٢
 ). ۵/۳۲۷(تاريخ طربی  -٣
 . ۳۹۴ص، دراسات فی عهد النبوة و اخلالفة الراشدة -٤
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هاي اداري او چون به كار گماشتن خويشان و نزديكان و نيز شيوه او  سياست -3
 .در انتصاب واليان و امرا

توسعه مسجد ، چهار ركعت در خصوص قصر نمازاجتهادات و فتاواي او  -4
  .و تدوين مصحف واحد قرآن الحرام و مسجد النبي

  1دابوذر و ابن مسعو، اي چون عمار نوع رفتار او با صحابه -5
در جاي خود سخني گفتيم و تنها حقيقت رابطه ، فوق مسايلدر مورد هر يك از 

كه  با وجودي .را در فرصتي مناسب تبين خواهيم نمود ماند كه آن عثمان و عمار مي
چه در دوران حيات آن حضرت و ، موج اتهامات دروغين عليه عثمان و عملكرد او

اد و همه جانبه بود اما هرگز تا بدان حد بسيار زي، الي روايات و اخبار چه در البه
   .نرسيد كه مرگ او را توجيه نمايد

اند و در  اسناد ضعيف نقل شده باتمام روايات و اخباري كه از افراد مجهول و
اند حقايق و واقعيات تاريخ خلفا و  منابع كتب تاريخي چون تاريخ طبري ثبت گرديده

اي از ابهام فرو  را چنان در هاله اختالفات ها و به خصوص جريان فتنه، پيشوايان دين
در واقع اين جعل  .نماياند اند كه درك درست از آن تاريخ را بس دشوار مي برده

در راستاي اهداف غاليان و منحرفان از دين قرار دارد كه تالش دارند چهره ، روايات
هاي  و زمينهعثمان نيز با درك اين فتنه  .درخشان صحابه را مشوه و زشت نشان دهند

رواج و تبعيت از ، رفاه و وفور نعمت، در نامه خود خطاب به امرا و واليان، بروز آن
هوي و هوس و وجود كينه و نفرت در ميان مردم را مهمترين عوامل گرايش آنان به 

رخان با ؤم: گويد ها چنين مي ابن عربي نيز در مورد اين نوع روايت .داند شر و فتنه مي
دچار ، كنند كه عثمان در دوران خالفت خود پردازان بيان مي ايت دروغبه رو داستنا
باطل و ، اما بايد دانست كه سند و متن تمام اين سخنان؛ ها و كارهاي زشت شد ظلم

   .دنباش نادرست مي
هيچ كس ، صبعد از نبي اكرم، ما: گويد له چنين ميأسابن تيميه در تبيين اين م

ممكن است مرتكب اشتباه و گناه ، لفا و غير ايشانخ ي همه؛ دانيم را معصوم نمي

                                           
 . ۴۰۰ص، مهان -١
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كارهاي  انجام توانند از گناهان خود توبه كنند و يا با اما بايد دانست كه آنان مي؛ شوند
خداوند متعال با ، از طرف ديگر .اشتباهات گذشته خود را جبران كنند، نيك و پسند

گناهان و ، كند مان نازل ميمصائب و دردهاي متعدد و نيز موارد ديگري كه بر سر مرد
   .گرداند هاي آنان را پاك مي بدي

اين شايعات را نيز بپذيريم و او را ستمكار و  ي حال اگر در قضيه عثمان همه
مگر نه اين است كه او از نخستين مسلمانان و پيشگامان اسالم ، كار تصور كنيم گناه

 صه اين است كه رسول خدامگر ن، ميادين كارزار حضور يافتبسياري از بود كه در 
شد به بهشت بشارت داد و مگر همو نبود  داو را به خاطر مصيبتي كه بر او نازل خواه

دادند اظهار  به او نسبت مي يا و نداده بود انجام عام از تمامي كارهايي كه كه در مأل
م همانا او در برابر آن فتنه بزرگ صبر پيشه نمود تا سرانجا، توبه و استغفار نمود

ترين كفاره گناهان و  بزرگ، خود، مظلومانه جان به جان آفرين تسليم نمود و اين
   .اشتباهات اوست

  هاي مختلف براي تحريك مردم ل و روشيبه كارگيري وسا: يازدهم

اشاعه شايعات و رواج آن در ميان : د ازها و ابزارها عبارت بودن مهمترين اين شيوه
، تهمت زدن به واليان و امرا، در مقابل ديدگان مردم مناظره و مجادله با خليفه، مردم

، لآميز عليه عثمان و انتساب آن به بزرگاني چون عائشه جعل نامه اعتراض
تر از  شايسته، اعالم اين مطلب كه علي در امر خالفت، سو علي سزبير، سطلحه

و تشكيل ، باشد بعد از وفات او مي صاو جانشين رسول خدا كه اينعثمان است و 
بصره و مصر و اعزام ، هاي مهم كوفه هاي متعدد در سرزمين سازماندهي دسته و گروه

ها  ناچهار كاروان از هر يك از مناطق مذكور به مدينه و رواج اين شايعه كه اين كارو
غوغاساالران ، و ابزارها  در كنار اين شيوه .اند تنها بنا به دعوت صحابه به مدينه آمده

كردند  تكبير را وضع نمودند و در ميان مردم چنين وانمود مي شعارهايي چون گفتن
، مبارزه با ظلم و ستم، كه آنان تنها به خاطر اقامه امر به معروف و نهي از معروف

، هر چند كه اين درخواست .اند درخواست عزل و تغيير واليان به شهر مدينه آمده
شورشيان چنان پا را  .شد بعدها به درخواست عزل خود عثمان از مقام خالفت منجر
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فراتر نهادند كه خواهان مجازات و مرگ خليفه شدند و چون خبر حركت مردمان 
كه براي ياري و كمك خليفه به جانب به آنان رسيد هاي بالد اسالمي  ديگر سرزمين

تنها راه نجات خود را در ترور و قتل عثمان ديدند كه ، مدينه روانه شده بودند
  .1نيت شوم خود دست يابندتوانستند به اين 

  تاثير سبئيت بر روند ماجراي فتنه: دوازدهم

  ميان حقيقت و خيال سبئيت -1
اند كه شخصيتي بنام عبداهللا بن سبأ  علماي قديم بر اين واقعيت اجماع نظر داشته

 .اند وجود داشته است و در اين ميان تنها تعدادي از معاصرين در وجود او شك نموده
زاييده ذهن فردي بنام ، اد از افراد اين است كه شخصيت عبداهللا بن سبأدليل اين تعد

چندان مورد اعتماد و ، باشد كه خود او از نظر علماي حديث سيف بن عمر تميمي مي
بارها و بارها از ، چون آثار ابن عساكر اريخياما بايد دانست كه در ت .باشد اطمينان نمي

در هيچ يك از اين روايات و اخبار  كه ايندون عبداهللا بن سبأ نام برده شده است ب
نامي از سيف بن عمر ذكر شود و خود شيخ ناصر الدين آلباني نيز صحت سند 

هاي رجال و  در خود كتاب، از طرف ديگر .تعدادي از روايات را تأييد نموده است
ز سيف اثري ا كه اينشود بدون  از عبداهللا بن سبأ نام برده مي، به كرّات، حديث شيعه

   .بن عمر را در اين روايات و اخبار ديد
همانطور كه بيان شد تعدادي از محققان معاصر در وجود شخصيتي بنام عبداهللا 

زاييده توهمات ، تشكيك ايجاد نمود و آن را بدون هيچ دليل و برهاني محكم 2بن سبأ
شناس غالب اين دسته از محققان يا شيعه هستند و يا خاور .اند رخان دانستهؤم

 شرمي اين در كمال پررويي و بي .باشند كه بايد افراد غرب زده را نيز بدانان افزود مي

                                           
ه پس از مسلمان شدن در دوران خالفت از يهوديان صنعاء بود ک، ملقب به ابن السوداء، عبداهللا بن سبأ -١

های وسيعی در شام و عراق مصر دست زد و توانست افکار خمربی را در ميان مسلمانان اشاعه  به فعاليت، عثمان
حتقيق مواقف الصحابه فی الفتنة . دهد و آنان را از دين راستين منحرف ساخته و ميان ايشان تفرقه افکند

)۱/۲۸۴ .( 
 ). ۱/۷۰(صحابه فی الفتنة حتقيق مواقف ال -٢
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كنند كه زندگينامه و اقدامات او در  در حالي وجود اين شخصيت را انكار مي و، است
، رخانؤراويان بسياري كارها و اقدامات او را نقل كرده و م، كتب تاريخ به ثبت رسيده

انساب و ادبيات كه در ، طبقات، ملل و نحل، فرق، تاريخ هايان كتابنويسندگ، محدثان
از طرف ديگر نام  .اند كيد كردهأاند بر وجود اين شخصيت ت مورد سبئيت صحبت كرده

بنابراين ، اين شخصيت هم در كتب اهل سنت موجود است و هم در كتاب شيعه
ر آن جريان را تنها به توان ماجراي فتنه قتل عثمان و نقش عبداهللا بن سبأ د نمي

بلكه اخبار و رواياتي كه ، روايات تاريخ طبري و سيف بن عمر تميمي محدود بدانيم
هاي تاريخ اسالم و تاريخ فرق و  الي كتاب در رابطه با اين شخصيت هستند در البه

ها به اين مساله شهرت  نحل وجود دارند و تاريخ طبري تنها به اين دليل از ديگر كتاب
انكار بدون دليل ، بنابراين .كه بيشتر از ديگران به تفصيل و بسط آن پرداخته است يافته

ال بردن همه رويدادهاي آن ؤدر واقع زير س، و برهان قاطع اين حوادث و اتفاقات
رخان و علما و نيز وارونه ؤبرهه از زمان و تخريب شخصيت بدون دليل راويان و م

هاي اهل سنت اشاره  از كتاب يجا به ذكر چند ندر اي .1نشان دادن حقايق تاريخ است
  : يافتها  آنتوان نام عبداهللا بن سبأ را در  كنيم كه مي مي

در شعري كه پس از فرار از كوفه به بصره در  ) ه 83در ( 2اعشي همدان -
  : برد هجو مختار ثقفي و ياران او سروده است از سبئيت نام مي

  ٣ا شرطه الکفر عارفو انی بکم ي    شهدت عليکم انکم سبئيه
را خوب من شما دهم كه شما از سبئيان هستيد كه اي گروه كافران  شهادت مي(

  ).شناسم مي
و ابو  2داند ابن سبأ را فرزند يك زن حبشي مي ) ه 245د( 1همچنين ابن حبيب

كند كه علي بن  نقل مي» االستقامه«در كتاب ) 253د(عاصم خشيش بن اصدم 

                                           
قراء و فضالتی بنام دوران خويش بود و چون شب کور بود ، فقها، عبدالرمحن بن عبداهللا بن حارث از شعرا -١

 . به قتل رسيد) ه ۸۳(او در سال . و از قبيله مهدان با اعش مهدان شهره شد
 . ۱۴۸ص، ديوان اعشی مهدان -٢
 ). ۲/۲۷۷(تاريخ بغداد . لغت و شعر بود، اخبار، مای انسابحممد بن حبيب بن اميه هامشی از عل -٣
 . ۳۰۸ص، ابن حبيب، احملرب -١
 ). ۲/۱۲۹(شذرات الذهب ، )۲/۵۵۱(ذهبی ، تذکرة احلفاظ -٢
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نيز من جمله افراديست ) 255د(ياران ابن سبأ را سوزانيد حافظ اي از  طالب دسته ابي
  .1كه در مورد عبداهللا بن سبأ صحبت كرده است

 اي هألمس ساي زنادقه در دوران خالفت علي بن ابي طالب قضيه سوزاندن دسته
خود  .2كنند يد آن را تاييد ميسنن و مسان، ات صحيحي در كتب صحاحست كه روايا

ابن تيميه  .يافته است عميق ست كه با نام عبداهللا بن سبأ پيونديا اي كلمه، لفظ زندقه
زنديق ، گذار آن و بنيان) لعن و تكفير صحابه(منشأ رفض : گويد در اين رابطه مي

ذهبي نيز عبداهللا بن سبأ را از غاليان زندقه و فردي  .3باشد عبداهللا بن سبأ مي، مشهور
پندارد و بيان  حجر نيز او را از غاليان زندقه مي ابن .4داند گمراه و منحرف از دين مي

اينان بر اين  .دارد كه ابن سبأ را ياران و پيرواني بود كه به سبئيت شهرت داشتند مي
علي نيز در  .باور غلط بودند كه علي بن ابي طالب از مقام الوهيت برخوردار است

نين نام عبداهللا بن سبأ همچ .5دوران خالفت خود تعدادي از اين گمراهان را سوزانيد
 354د[ابن حبان ، به عنوان مثال .توان در ميان كتب جرح و تعديل محدثان يافت را مي

او از سبئيان بود كه : گويد چنين مي ) ه 146د(ئب كلبي در مورد محمد بن سا ) ه
اعتقاد داشتند علي بن ابي طالب نمرده است و پيش از فرا رسيدن روز قيامت به دنيا 

انتساب سبئيت به خود  حتوان به وضو در ميان كتب انساب نيز مي .6خواهد گشتباز 
در  ) ه 562د(عبدالكريم بن محمد سمعاني ، به عنوان نمونه .عبداهللا بن سبأ را يافت

در   ) ه 571د(نيز ابن عساكر  .خود به اين قضيه اشاره نموده است 1كتاب األنساب
عبداهللا بن سبأ از رافضيان غالي بود كه سبئيت را  :يدگو مورد عبداهللا بن سبأ چنين مي

نكته  .2او از يهوديان يمن بود كه بعدها به دين اسالم گرويد .سازند بدو منتسب مي

                                           
 ). ۳/۸۱(البيان و التبين  -١
 ). ۱/۲۹۰(حتقيق مواقف الصحابه فی الفتنة  -٢
 ). ۲۸/۴۸۳(جمموع الفتاوی  -٣
 ). ۲/۴۲۶(ميزان اإلعتدال  -٤
 ). ۳/۲۹۰(لسان امليزان  -٥
 ). ۲/۲۵۳(اروحين  -٦
 ). ۷/۲۴(األنساب  -١
 ). ۹/۳۲۸(تاريخ دمشق  -٢
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تنها منابع ابن عساكر در ، مهم در آثار ابن عساكر اين است كه سيف بن عمر تميمي
ابن  .1كند راويان نقل مي باشد و او روايات ديگري را از ساير مورد اخبار ابن سبأ نمي

را منافقان زنديق ايجاد  يهدر اين خصوص معتقد است كه رافض ) ه 728د (تيميه 
 ساو در شأن علي بن ابي طالب .نمودند و عبداهللا بن سبأ نيز خود زندقه را بنيان نهاد

كرد كه علي بن ابي طالب براساس  راه مبالغه را در پيش گرفت و چنين وانمود مي
همچنين ابن سبأ ادعا  .امام و جانشين پس از اوست صسفارش نبي اكرم قرآن و

يز در خصوص ن ) ه 79د (شاطبي  .2باشد كرد كه علي از مقام عصمت برخوردار مي مي
تبارك و » اهللا«بدعتي است كه باور دارد در كنار ، سبئيت: سبئيت چنين معتقد است

نيز آمده  ) ه 845د (مقريزي  »طخط«در كتاب  .3باشد الهي ديگر موجود مي، تعالي
كرد كه  است كه عبداهللا بن سبأ در دوران خالفت علي بن ابي طالب چنين تبليغ مي

همچنين ابن  .علي را وصي و جانشين خود اعالم نمودند، پيش از وفات صپيامبر
رجعت و بازگشت مجدد به دنيا و پيش از وقوع قيامت و نيز تناسخ را به  مسايلسبأ 

  4.داد ابي طالب نسبت ميعلي بن 
: توان موارد زير را ذكر نمود د ميان در مورد كتب شيعي كه از ابن سبأ ياد كرده

كند كه سعد بن  كشي در كتاب رجال خود به نقل از محمد بن قولويه روايت مي
و او از علي بن مهزيار و او از  سيعبداهللا از يعقوب بن يزيد و او از محمد بن عي

خداوند : كند كه أبو عبداهللا گفت و او نيز از أبان بن عثمان نقل مي فضاله بن ايوب
امير  .كرد عبداهللا بن سبأ را لعن و نفرين كند كه ادعاي ربوبيت اميرالمؤمنين مي

هر كه بر ما دروغي بندد خداوند او را به  .اي بود فرمانبردار حق تعالي المؤمنين بنده
گويند كه ما  د كه در شأن ما سخناني ناروا ميمردماني هستن .آتش دوزخ گرفتار آورد

الزم به ذكر است كه سند اين  .1دانيم را ميبخود را از ايشان و سخنان نادرست آنان م

                                           
 ). ۱/۲۹۸(حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة  -١
 ). ۴/۴۳۵(جمموع الفتاوی  -٢
 ). ۲/۱۹۷(االعتصام  -٣
 ). ۲/۲۵۶(املواعظوا االعتبار  -٤
 ). ۱/۳۲۴(رجال الکشی  -١
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خود همين خبر را » الخصال«قمي نيز در كتاب  .1باشد روايت صحيح و درست مي
ن كتاب بيان نيز در اي» روضات الجنات«مؤلف  .كند البته با ذكر سندي ديگري نقل مي

كند كه عبداهللا بن سبأ به خاطر دروغ و تزويري كه در شأن علي بن ابي طالب به  مي
كار بست و نيز تأويالتي كه در رابطه با آن حضرت جعل نمود مورد لعن و نفرين 

عبداهللا بن سبأ و «عوده در كتاب خود دكتر سليمان بن حمد  .2امامان مذهب قرار دارد
هاي بسياري را در رابطه با عبداهللا بن  روايت» نه في صدر االسالماثره في احداث الفت

كه بخواهد  سبأ از كتب و منابع شيعي استخراج كرده است كه در واقع هر كس را
، وجود اين شخصيت را انكار نمايد، ا از روي منابع ضعيفبدون دليل و برهان و ي

ر منابع سني و هم در منابع هم د، شخصيت عبداهللا بن سبأ، در واقع. 3كند محكوم مي
خاورشناساني چون يوليس ، از طرف ديگر، شخصيتي است حقيقي و واقعي، شيعي

نيز  9و دوايت رونلدسن 8رينولد نيكلسون، 7گولدزيهر، 6ديالفيدا، 5فان فولتن، 4فلهاوزن
، هر چند در اين ميان ، اند بر وجود چنين شخصيتي در صدر اسالم تاكيد نموده

وجود عبداهللا بن  1و فريد لندر 10برنارد لوئيس، مانند كيتاني اناورشناسمعدودي از خ
هاي آنان در نگارش  اند اما به دليل تزلزل داليل و شيوه سبأ را مورد شك قرار داده

   .توان كرد چندان به ديدگاه اين قبيل افراد اعتنايي نمي، تاريخ اسالم
نظري بيافكند ، ه متأخرچه قديم و چ، هر كس در منابع و كتب شيعي و سني

، حديث، ها اعم از كتب عقايد بيند وجود عبداهللا بن سبأ در سرتاسر اين كتاب مي

                                           
 . ۳۰ص، حممد علی املعلم،  بن سبأ احلقيقة اهولعبداهللا -١
 . ۶۲سليمان العودة ص ، عبداهللا بن سبأ -٢
 . ۶۲سليمان العودة ص ، عبداهللا بن سبأ -٣
 . ۱۷۰يوليوس فلهاوزنف ص، اخلوارج و الشيعة -٤
 . ۸۰ص ، فان فولنت، السيادة العربية و الشيعة و اإلسرائيليات -٥
 ). ۱/۳۱۲(بة فی الفتنة حتقيق مواقف الصحا -٦
 . ۲۲۹ص، گولدزيهر، العقيدة و الشريعة اإلسالمية -٧
 . ۲۳۵ص، تاريخ االدب العربی فی اجلاهلية و صدراإلسالم -٨
 . ۵۸ص، عقيدة الشيعة -٩

 . ۸۶ص ، أصول اإلمساعيلية -١٠
 ). ۱/۳۱۲(حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة  -١
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به عنوان شخصيتي حقيقي و واقعي به ثبت رسيده و محققان ، أنساب و ادبيات، رجال
واضح  .اند گران بسياري در اين مسأله هيچ گونه شكي به خود راه نداده و پژوهش

ين نخستين افرادي بودند كه در وجود شخصيت عبداهللا بن سبأ است كه مستشرق
تشكيك ايجاد كردند كه بعدها محققان شيعه و اعرابي كه شيفته نظريات خاورشناسان 

گري كه در مورد داليل  اما هر پژوهش .ديدگاه آنان را در اين زمينه پذيرفتند، بودند
ايشان در انكار شخصيت ابن سبأ  بيند كه تنها دليل اين قبيل افراد تحقيق نمايد مي

پيشنهاد  .1باشد ايجاد شك و سپس بيان حدس و گمان و فرضيات در اين رابطه مي
شيعي و نيز آثار خاورشناسان در ، شود جهت مطالعه بيشتر در زمينه منابع سني مي

» المتحقيق مواقف الصحابه في الفتنه في صدر االس«مورد عبداهللا بن سبأ به كتاب 
تر و مبسوطي در  عوده مراجعه شود تا اطالعات عميقدكتر سليمان بن حمد نوشته 

   .اختيار محققان قرار گيرد

  نقش عبداهللا بن سبأ در ماجراي فتنه -2
اوضاع و احوال  سهمانطور كه در مباحث پيشين بيان شد در اواخر خالفت عثمان

هاي فتنه  يز كه زمزمهيهوديان ن .بالد اسالمي به سرعت در حال تغيير و دگرگوني بود
شنيدند دست به كار شدند و با تظاهر به اسالم و سوء استفاده از  و اختالف را مي

منتظر فرصتي بودند تا زهر خود را به پيكره اسالم وارد ، هاي اين فتنه عوامل و زمينه
نظر اي كه در اين ميان بايد در  نكته .عبداهللا بن سبأ بود، اين يهوديان ي از جمله .كنند

 ي نبايد نقش او را چنان برجسته نمود كه همه، داشت اين است كه از يك طرف
نقش او در جريانات فتنه  از او بدانيم و از ديگر سو نبايدحوادث و رويدادهاي فتنه را 

، اما بايد دانست كه اين مرد .كوچك شمرد كه گاه در وجود او شك نمود چنان آنرا 
رين افرادي بود كه توانست با سوء استفاده از فضاي ت ترين و برجسته جزو خطرناك

ثيري بس شگرف در روند اتفاقات آن ايام به جا أت، موجود آن روزگار و عواملي ديگر
او توانست با نشر باورها و افكار باطلي كه از ذهن بيمار خود جعل كرده بود  .گذارد

ميان امت اسالم بود  ايجاد تفرقه و اختالف ف شوم و منحوس خود كه همانابدان هد

                                           
 . مهان -١
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روش كار او بدين صورت بود كه آن افكار و باورهاي غلط و ، در واقع .1نائل آيد
گذاشت و به اين ترتيب توانست  ي درست بنيان ميمسايلنادرست خود را براساس 

، همچنين او در اين روند .گرا و يا دنياپرستان را گرد خود جمع كند افراط، افراد نادان
افكار ، ويالت دور و باطل از حقايق دينأبرد و با ت نج و پيچيده سود مياز روشي بغر

  : او با استناد به اين آيه، به عنوان مثال .داشت نادرست خود را به ديگران عرضه مي

m�A��B��C��D��E��F��G��IH��l ٨٥: القصص   
تو را به محلّ ، قرآن را بر تو واجب گردانده است) تبليغ(همان كسي كه (

نمايد  كنندگانت داوري مي و ميان تو و تكذيب(گرداند  برمي) قيامت(گشت بزرگ باز
  ). رساند و به مقام محمود و بهشت موعودت مي
به دنيا بيشتر است  صامكان بازگشت محمد، چنين استنباط كرد كه طبق اين آيه

وصي و جانشين  سكرد كه علي يا او ادعاي مي .2به دنيا �تا امكان بازگشت عيسي
هر پيامبري را وصي و جانشين بوده است و ، به اعتقاد ابن سبأ .است صرسول خدا
بنابراين بايد او را جانشين نبي ، بوده صهميشه همراه و همگام نبي خدا سچون علي

او گام بعدي را برداشت ، چون اين قضيه در ميان پيروان او جا افتاد .3دانست صاكرم
ستم روا داشته و او را از حق  سه در حق عليو آن اين بود كه اعالم نمايد صحاب

هاي بعدي ادعا كرد كه عثمان خالفت را به  سپس در گام .اند خالفت محروم كرده
مر به معروف و نهي از پس بايد مسلمانان قيام كنند و با اقامه ا، ناحق غصب نموده

ان داده و حقايق را به مردم نش، خواست و محاسبه امر او و واليان عثمانمنكر و باز
كه از  با تمام افرادي، او در اين مرحله .1با خود همراه ساخت، آنان را در اين قيام

كرد و آنان نيز  ه ميمكاتب، به طور مخفيانه، بودند ثير پذيرفتهأافكار فاسد و باطل او ت
پيش رفتند كه در  جا آن اين افراد تا .خواندند ن عقايد باطل خويش فرا ميمردم را به آ

كردند اشتباهات و عيوب واليان و امراي  مكاتباتي كه با هم داشتند تالش مي طول

                                           
 ). ۱/۳۱۲(الفتنة  حتقيق مواقف الصحابة فی -١
  ). ۵/۳۴۷(تاريخ طربی  -٢
  ). ۵/۳۴۷(مهان  -٣
  ). ۵/۳۴۸(تاريخ طربی  -١
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مسلمانان را دچار  ي بتوانند همه، سرزمين خود را به هم بازگو كنند و به اين ترتيب
بدون ترديد در ، اما اينان .شك و ترديد نسبت به لياقت دستگاه خالفت عثمان نمايند

  .پروراندند هدفي ديگر را در سر مي، ها و ادعاهاي مهم ين گفتهاوراي 
او از يك ؛ شود شيوه پليد اما زيركانه ابن سبأ بر ما آشكار مي، به اين ترتيب

و  تبر سر قدر، كند كه گويا ميان دو صحابي جليل القدر چنان وانمود مي، طرف
مظلوم است  سعلي، خصومت و اختالفي بزرگ وجود دارد كه در اين ميان، حكومت
باالخص مردم ، كند تا مردمان غاصب و ستمكار و از ديگر سو تالش مي سو عثمان

، او در اين برنامه شوم .بشوراند سكوفه را تحريك نمايد و عليه واليان و امراي عثمان
او نه تنها توانست اعراب زاهد و مؤمن  .برد نهايت استفاده را مي، نشين از اعراب باديه

بلكه ، امر به معروف و نهي از منكر با خود همراه سازداما نادان و كم خرد را به بهانه 
 مسايلدر  سموفق شد تا اعراب دنياپرست و جاه طلب را متقاعد سازد كه عثمان

كرد كه عثمان به شدت به  مثالً چنين شايع مي .دارد مختلفي نسبت به آنان ظلم روا مي
لمين را در اختيار آنان المال مسبيت كه اموال خويشاوندان خود تمايل دارد به نحوي

ها و مايملك  كرد كه عثمان منافع حاصل از زمين قرار داده است و چنين تبليغ مي
او به پيروان ، ها ها و تهمت در كنار اشاعه اين دروغ .داند حكومت را حق خود مي

ها  آنآميز از وضعيت موجود و ارسال  هاي اعتراض خود دستور داد تا با نوشتن نامه
چنان فضا را مسموم كنند كه مردم واقعاً در اين مورد دچار شك و ترديد  ،براي هم

، باشد و در اين ميان شوند و باور كنند كه اوضاع و احوال مملكت به شدت وخيم مي
شدند اولين  زيرا اگر مردم اسير اين تبليغات مي، بردند اين سبئيان بودند كه سود مي

توانستند به اهداف شوم خود كه  سبئيان مي شد و هاي فتنه و آشوب برداشته مي گام
نيز  سعثمان .1همانا كاشتن بذر نامبارك نفاق و تفرقه بود در ميان امت اسالم بكارند

به : خطاب به امت چنين گفت، نمود س ميگر را احسا كه زمزمه اين فتنه ويران

                                           
  . ۶۸ص ، يوسف العش، الدولة األموية -١
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آرزو  .اند هاي آسياب فتنه و آشوب به گردش در آمده بينيم چرخ خداوند سوگند كه مي
  1.كنم كه بميرم اما آب به اين آسياب منحوس نريزم مي

مصر را ، بنا به داليلي مختلف، هاي پليد خود نقشه انجام براي، اما ابن سبأ
قيام خود را سازماندهي كرد و مردم را تشويق نمود تا به جانب  جا آن او در .برگزيد

و غصب خالفت از جانب او را  او ادعاي باطل ظلم عثمان به علي .مدينه حركت كنند
او به جعل ، در كنار اين تهمت ناروا .2اساس اين حركت مخرب خود قرار داد

شوند تا به  مردم تشويق مي، از زبان بزرگان صحابهها  آنهايي پرداخت كه در  نامه
اما چون مردم فريب خورده قدم به مدينه گذاشتند ديدند كه هيچ يك از  .مدينه بيايند

از  .3ها مبرا اعالم كردند ز آنان استقبال ننمود و خود را از حقيقت آن نامهصحابه ا
پرداخت و حقايق را بر آنان آشكار  عثمان به گفتگو و مناظره با آنان مي، طرف ديگر

ذهبي بر اين باور است كه عبداهللا بن سبأ عامل آشوب و بلوا در مصر بود و  .نمود مي
بت به واليان و امراي عثمان را در دل مردم كاشت و همو بود كه بذر كينه و نفرت نس
اما بايد دانست كه  .4به عصيان و شورش واداشت سسپس مردم را عليه خود عثمان

 گران اي از منافقان و توطئه ابن سبأ اين سلسله كارها و اقدامات را به كمك شبكه
ان متحجر و كم هاي بسيار توانست اعراب و مؤمن ها و دسيسه داد و با نيرنگ انجام

ابن كثير  .هاي خود به كار گيرد خرد را با خود همراه سازد و در راستاي تحقق نقشه
در اين رابطه معتقد است كه وجود شخصيتي بنام ابن سبأ و حضور او در مصر و 

داد از مهمترين عوامل شورش مردم عليه  عقايد باطلي كه او در ميان مردم رواج مي
انگيز توانست مردمان بسياري را در  كه اين مرد شرور و فتنه جا آن بود تا سعثمان

  1.مصر فريب دهد و با خود همراه سازد

                                           
  ). ۵/۳۵۰(تاريخ طربی  -١
  ). ۵/۳۴۸(تاريخ طربی ، )۱/۳۳۰(حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنه  -٢
  ). ۵/۳۶۵(طربی تاريخ ، )۱/۳۳۰(حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة  -٣
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له اتفاق نظر دارند كه شخصيتي بنام أرخان بنام امت بر اين مسؤتمامي علما و م
عبداهللا بن سبأ در ميان مسلمانان ظهور كرد و توانست با نشر افكار و عقايد خود در 

ن را از دين راستين و اطاعت امام عصر خويش منحرف ساخته و بذر ايشا، بين آنان
آشوب طلبان و افراد فرصت ، در اين ميان .تفرقه و اختالف را در ميان آنان بكارد

از مهمترين عوامل ، طلب نيز گرد او جمع آمدند و فرقه سبئيت را شكل دادند كه خود
العه در مورد اين فرقه گمراه آنچه از مط، به طور خالصه، قتل امام عصر امت بود

كردند و دليل اين  توان فهيمد اين است كه آنان كامالً منظم و سازمان يافته عمل مي مي
 .ادعا مهارت و قدرت آنان در تفهيم و تبليغ عقايد و افكار خود به ديگران است

مي و به سرتاسر بالد اسالرا دامنه فعاليت خود ، همچنين آنان توانستند به طور وسيعي
كوفه و سرزمين مصر گسترش دهند و با سوء استفاده از ، شهرهاي مهمي چون بصره

نشين و حس عدم تمكين آنان در برابر حكومت و نيز  اي اعراب باديه تعصباب قبيله
توانستند ، هاي نو مسلمان هاي بردگان و غير عرب استفاده از احساسات و خواسته

  .1ور سازند اسالم شعله پيكردر ميان آتش فتنه و آشوب و تفرقه و جنگ را 
  

                                           
  ). ۱/۳۳۹(حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة  -١



 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  هفتمفصل 

  �قتل عثمان بن عفان 

  
 :اين فصل داراي چهار گفتار زير مي باشد

  آغاز فتنه: گفتار اول
 در برخورد با فتنه سروش عثمان: گفتار دوم
 اشغال مدينه به دست شورشيان: گفتار سوم

  �در قبال كشتن عثمان شابهمواضع صح: گفتار چهارم



 



 
  گفتار نخست

  آغاز فتنه

، سعثمان، توزان دروغگو در عزل وليد بن عقبه از واليت كوفه پس از موفقيت كينه
بر ، چون سعيد به كوفه رسيد .سعيد بن عاص را به واليت اين شهر منصوب نمود

رغم ميل خود و فقط به خاطر  عالم نمود كه او عليمنبر رفت و خطاب به مردم ا
كه : او همچنين خطاب به آنان گفت .اجراي دستور عثمان اين منصب را پذيرفته است

شنود اما مردم بايد بدانند كه او با شدت به مقابله  زمزمه فتنه و تمرد را در اين شهر مي
آن را در ميان خواهم برد و را از  يا من آناست و در اين مبارزه وبا آن بر خواهد خ

انگيزان خواهند توانست او را شكست دهند اما هرگز با  و يا فتنه كنم مينطفه خفه 
سعيد پس از مدت زماني كوتاه دانست كه  .1ايشان مدارا و مصالحه نخواهد نمود

توزان و سفلگان و بد طينتان و اعراب  اوضاع كوفه بسيار نابسامان است و كينه
  .2خشن و سنگدل بر اوضاع شهر مسلط هستندنشين  باديه

منين نگاشت و ضمن آن از اوضاع نابسامان ؤاميرام  اي به رو سعيد نامه از اين
افراد   چنان است كه، برند در وضعيتي ناهنجار بسر مي  اهل كوفه  اطالع داد كه  كوفه

اند و بر  دست گرفته  اند و پسينيان فرمان را به شريف و سابقين مغلوب واقع شده
گران و  تالش  توجهي به  گونه هيچ  كه  اند و و وضعيت طوري شده ديگران غالب آمده

  ... .شود و گران واقعي نمي دعوت
به او نوشت كه بايد تمام تالش خود را در ، نيز در جواب آن نامه سعثمان

جهت سروسامان دادن به اوضاع آن شهر و باز گرداندن پيشگامان در اسالم و 
از  .دان به صحنه قدرت و مقدم كردن آنان بر ديگران نهايت تالش خود را نمايدمجاه

آنان ، مردماني داراي پيشينه پرافتخاري در اسالم هستند: جمله در اين نامه آمده بود كه
ها را به دست ايشان فتح نمود و  زيرا كه خداوند آن سرزمين، بر ديگران مقدم بدار را

اند در مرتبه پس از آنان قرار  ها سكني گزيده در آن سرزمين آناني را كه پس از ايشان

                                           
  ). ۵/۳۸۰(تاريخ طربی  -١
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كه سابقين در اسالم از جهاد امتناع كردند و ديگران در ميادين  بده و تنها در صورتي
 .گاه اين مجاهدين را بر آن سابقين در دين مقدم گردان آن، كارزار حضور يافتند

ت كن و سهم هر يك را براساس منزلت و جايگاه هر انساني را بشناس و آن را رعاي
بدان كه شناخت مردم امكان اجراي عدالت در ؛ حق و عدالت به ايشان واگذار كن

 سمو به مو دستورات و سفارشات عثمانسعيد بن عاص .1سازد مورد آنان را ميسر مي
اهل حل و  سدر مدينه نيز عثمان .داد را به او اطالع مي ركرد و روند كا را اجرا مي

وخامت اوضاع كوفه و  و گرد هم آورد -كه متشكل از بزرگان صحابه بود-عقد را 
شرايط بغرنج و خطرناك آن سامان و نيز اقدامات پيشگيرانه سعيد در آن ديار را به 

خواستار برخورد قاطع ، ييد اقدامات او و سعيدأآنان نيز با ت ؛اطالع ايشان رسانيد
ه قدرت و كوتاه كردن دست ايشان از انگيزان و طرد آنان از صحن حكومت با فتنه

ها  آنهايي كه شايسته  المال شدند و از عثمان خواستند تا آنان را از مناصب و مقام بيت
موجب فساد و تباه شدن منافع ، زيرا سپردن امور به افراد نااليق، دور نگاه دارد، نيستند

اي مردم : د كهنمو همچنين عثمان خطاب به مردم مدينه اعالم .گردد و مصالح مي
پس خود را براي مقابله با ، انگيزي در ميان امت را دارند بدانيد افرادي قصد فتنه! مدينه

بدانيد كه من اخبار و اقدامات آنان را جزء به جزء و به  .اين قبيل افراد آماده سازيد
  .2طور مبسوط به شما اطالع خواهم داد

  كنند احساس خطر مي، يددنياخواهان و هواپرستان از اصالحات سع: نخست

م اصالحاتي كه سعيد در نظر داشت و طي آن افراد پيشگام در اسالم و جاان پس از
مختلف را بر   ها و مديريت مسئوليت، مجاهدين و فرزانگان و فرهيختگان جامعه كوفه

نسبت ، مسايلنشين احساس كردند كه در اين  افراد پست و اعراب باديه، عهده گرفتند
بعيض و اجحافي صورت گرفته است و بنابراين شروع به ايراد گرفتن از به آنان ت

نيز فرصت را غنيمت شمرده و تالش كردند  توزان و دشمنان كينه .واليان و امرا نمودند
دل مردم در بذر كينه و نفرت نسبت به خليفه و دولت او را ، با نشر اكاذيب و شايعات
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در ظاهر سكوت اختيار ، رو شدند وم مردم روبهبكارند اما چون با مخالفت و مقابله عم
كه  ثير قرار دادن اعراب و غوغاساالران و افراديأكردند اما در خفا همچنان به تحت ت

يهوديان و  .1ادامه دادند، بنا به داليل متعدد از جانب حكومت مجازات شده بودند
مسلمين بودند  ايبرتوز نيز كه هميشه در پي توطئه چيني  مسيحيان و زردشتيان كينه

پايه و اساس عليه خليفه و وافيان او  دست به كار شدند و به نشر شايعات بي
شمردند و با  را غنيمت مي اترين اشتباه و لغزش واليان و امر آنان كوچك .پرداختند

كردند مردم را بر  تالش مي، افترا عليه ايشانو دميدن در بوق و كرنا و جعل دروغ 
ه را در ميان ايشان قايند و به اين ترتيب بذر آشوب و تفرضد حكومت تحريك نم

در واقع آنان كينه ديني را در دل داشتند كه اديان باطل ايشان را به چالش  .بيافشانند
آنان در راه ضربه ، هاي فاسد و ستمكارشان را از ميان برداشته بود كشيده و حكومت

افراد پست و نادان ، كومت اسالمهاي ح زدن به وحدت مسلمانان و متزلزل كردن پايه
كه را كه نسبت به خليفه و حكومت او  را آلت دست خود ساختند و توانستند هر آن

آنان  .گرد خود جمع كنند و جمعيتي پنهان را تشكيل دهند، اي به دل داشت كينه
تا امثال اين جمعيت پليد را در ديگر  دهمچنين پا را فراتر گذاشتند و تالش كردن

هاي اين جمعيت  مهمترين شكبه .2هاي تحت سلطه خالفت تشكيل دهند سرزمين
خبيث در كوفه و بصره و مصر قرار داشت كه بعدها توانستند عناصري را نيز در مدينه 

  3.و شام با خود همراه سازند

  انگيزان فتنه گروهسر سلسله  عبداهللا بن سبأ :دوم

كه بايد اين فتنه را گسترش داد و كرد  ابن سبأ به پيروان و همفكران خود توصيه مي
 .و واليان حكومت را مورد طعن و انتقاد شديد قرار داد ابراي اين كار نخست بايد امر

بايست چنين وانمود كنيد كه قصد امر به معروف و نهي از منكر را  اما در ظاهر مي
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اين نقشه  عبداهللا بن سبأ جهت اجراي .1داريد تا بتوانيد مردم را با خود همراه سازيد
ت و به مكاتبه با پيروان دعوتگران خود را به سرتاسر بالد اسالمي گسيل داش، شوم

خيزند و در جهت  ها پرداخت و به آنان اعالم نمود كه بايد به پا ن سرزمينخود در آ
اين مردمان  .برانگيختن قيامي فراگير عليه حكوت تمام تالش خود را مبذول دارند

قصد ، اقامه امر به معروف و نهي از منكر داشتند اما در نهان به ظاهر ادعاي، ناپاك
آنان در اين راه به نشر  .داشتند مردم را فريب دهند و آنان را گرد خود جمع كنند

زدند و با مكاتبه با همفكران خود  و واليان حكومت دست مي ترا عليه امرافاكاذيب و ا
گستراندند تا  ر بالد اسالمي مياستاين شايعات را در سر، هاي مختلف در سرزمين

ها و تبليغات سوء خود قرار  پردازي ثير اين دروغأبتوانند مردم ديگر بالد را تحت ت
دار  وحدت مسلمانان را خدشه، به اين ترتيب اين بد طينتان و اين سبئيان ناپاك .دهند

را به  �ندكردند و مردم را عليه واليان و امراي خود شوراندند و توانستند زمين خداو
ي داشتند كه كمتر كسي ا نهاآنان در اين دعوت خود چنان مهارت استاد .فساد كشانند

را توان آن بود تا باطن زشت و خطرناك اين ظاهر فريبنده سخنان و اقدامات آنان را 
، ببيند و هدف شوم آنان را كه همانا عزل عثمان و نابود كردن حكومت اسالم بود

  2.تشخيص دهد
، نخست قصد شام نمود اما معاويه، جهت اجراي نقشه پليد خودابن سبأ 

ابن سبأ پس از اين ماجرا به  .3بالفاصله پي به نيات او برد و او را از شام اخراج كرد
چون به  .4بصره رفت و نزد حكيم بن جبله كه فردي دزد و جنايتكار بود سكني گزيد

كيم بن جبله اقامت كرده است او عبداهللا بن عامر خبر دادند كه مردي ناشناس نزد ح
همراه سپاهيان اسالم به ، كه حكيم بن جبله است گفتن اين نكته الزم .را فرا خواند

گشت او خود را از سپاه  رفت و چون سپاه به جانب بصره باز مي ميادين فتوحات مي
اهل ذمه و  .پرداخت كرد و به غارت و چپاول و اذيت و آزار اهل ذمه مي جدا مي
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مطرح كردند و او نيز به عبداهللا بن عامر دستور داد تا  سمانان قضيه را نزد عثمانمسل
اصالح شود  كه اينحكيم را در بصره نگاه دارد و نگذارد كه از شهر خارج شود مگر 

ابن سبأ نيز از اين خوي زشت حكيم سود  .و دست از اين اقدامات خود بر دارد
حكيم نيز توانست افرادي منحرف و  .نمودجست و او را در جهت منافع خود مهيا 

عيت پنهان در راستاي اهداف به اين ترتيب جم ران را به ابن سبأ ملحق كند و هوس
با شنيدن خبر ورود ابن ، طور كه گفتيم ابن عامر همان .گردد شوم ابن سبأ تشكيل مي

او و قصد او را احضار نمود و در مورد هويت ، سبأ به شهر و اقامت او در خانه حكيم
يشتر از اهل كتاب پكرد كه او  ابن سبأ نيز وانمود مي .ال نمودؤاو از سفر به بصره س

با رغبت به اين دين گرويده است و قصد دارد در ، بوده اما پس از شناخت اسالم
در مورد شما   هايي است كه حرف  اين چه: گفتعبداهللا بن عامر  .بصره سكني گزيند

ابن عامر وي . جا خارج شو و چيزي از خود باقي نگذار از اينزودتر   شنوم؟ هرچه مي
  اما ابن سبأ زماني بصره. در آن شهر اقامت گزيند  بيرون راند و نگذاشت كه  را از بصره

اي از حزب  بود و شاخه  وجود آورده  پيرواني را براي خود به  گفت كه را وداع مي
  .بود  كاشته جا آن سبئي يهودي را در

بود كه فضا را مناسب افكار و عقايد  جا آن أ سپس عزم كوفه كرد و درابن سب
سعيد بن عاص خبر ورود ابن سبأ به كوفه را شنيد  كه اينباطل خود ديد اما به محض 

او قصد سرزمين ، پس از اخراج ابن سبأ از كوفه .دستور داد تا او را از شهر بيرون كنند
شوم خود را اجرا كند و افراد بسياري را گرد هاي  توانست نقشه جا آن مصر كرد و در

مكاتبات پنهاني داشت و  هابا پيروان خود در ديگر شهر جا آن او در .خود جمع نمايد
هاي ابن سبأ و پيروان او شش سال به  تالش .1كرد دستورات الزم را به آنان ابالغ مي

غوغاساالران و ، سرانجام در سال سي و پنج بعد از هجرت كه اينيد تا انجام طول
را به منتها اليه  آن سانگيزان شورش خود را از كوفه آغاز كردند و با قتل عثمان فتنه
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نيز همچنان به شيطنت و  سوقاحت رسانيدند و در دوران خالفت علي بن ابي طالب
  1.نددخباثت خود ادامه دا

  كشند مجلس سعيد بن عاص را به آشوب مي، انگيزان فتنه: سوم

اي ميان عموم  زهاي سال سي و سوم بعد از هجرت كه سعيد در جلسهدر يكي از رو
اي از  كرد عده هاي مختلف گفتگو و بحث مي يافته و با آنان در زمينه مردم حضور

   .كشاندندرا به آشوب  گران وارد اين جلسه شده و آن منحرفان و افراط
يس بن حبيش ماجرا از اين قرار بود كه ميان سعيد و فردي بنام خن، در واقع
ب ازدي كه ندگراياني چون ج در مجلس نيز افراط؛ اي در گرفت اسدي مجادله

قصاص و كشته شده بود و نيز افرادي مانند مالك ، خاطر ارتكاب قتلبه فرزندش 
آنان اين فرصت را ، ابن كواء و صعصعه بن صوحان حضور داشتند، اشتر نخعي

به ، به ظاهر و براي حمايت از سعيد ،غنيمت شمردند و براي بر انگيختن آتش فتنه
پدر خنيس نيز كه براي دفاع از فرزندش وارد معركه شده بود  .ور شدند خنيس حمله

، و پسر از شدت ضربات كه پدر به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت به نحوي
سعيد نيز هر چه كوشيد نتوانست مانع اين اقدام وحشيانه جندب و ، بيهوش شدند
كوفه در آستانه جنگي ، اين اقدام باعث شد .و ديگر همدستانشان شودمالك اشتر 

 .آتش آن فتنه در نطفه خفه شد، اي قرار گيرد كه با درايت و عملكرد بموقع سعيد قبيله
را براي او بازگو نمود و عثمان نيز به او  واقعه ساي خطاب به عثمان سعيد طي نامه

له را به صورتي آرام و بدور از هر نوع أسسفارش نمود كه تا حد امكان سعي نمايد م
اقدام به نشر شايعات و ، پس از اين ماجرا منحرفان از دين .2تشنج حل و فصل كند

مردم ، و مردم و بزرگان كوفه كردند و به همين دليل ساكاذيب بر ضد سعيد و عثمان
مان مرا از آنان پاسخ داد كه عث هسعيد ب .از سعيد خواستند تا آنان را مجازات نمايد

ورزيد  ايجاد تشنج و بحران در شهر منع كرده است اما اگر در تصميم خود اصرار مي
را در جريان اوضاع و احوال  سمردم نيز عثمان .از خود عثمان كسب تكليف نماييد
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انگيزان و آشوب  شهر قرار دادند و از او خواستند تا به سعيد فرمان دهد كه اين فتنه
خراج كند و عثمان نيز درخواست آنان را پذيرفت و به سعيد دستور طلبان را از كوفه ا

سعيد نيز اين عده را كه حدود ده تا  .داد تا آن آشوب طلبان را از شهر تبعيد نمايد
اي به معاويه به او چنين  مهشدند به شام و نزد معاويه فرستاد و طي نا پانزده نفر مي

آنان را از  .اهل فتنه و آشوب هستندفرستم كه  اي را نزد تو مي من عده: نوشت
مجازات بترسان و تالش كن تا اصالح شوند و اگر احساس كردي به راه راست 

به شام كه   جمله افرادياز  .1اند بار ديگر به ايشان فرصت جبران مافات را بده آمده
، صعصعه بن صوحان، جندب ازدي، مالك اشتر نخعي: تبعيد شدند اين عده بودند

  .2عمير بن ضابيء و ابن كواء، زياد كميل بن

  ندشو انگيزان به شام تبعيد مي نهفت: چهارم

معاويه آنان را در مكاني بنام كليساي مريم سكني داد و طبق ، با ورد اين افراد به شام
او  .بودند  در عراق با آن مواجه  نمود كه احكام را بر آنان اجرا ميدستور عثمان همان 
يك  .خورد تا بتواند شناخت درستي از آنان به دست آورد ذا ميروز و شب با آنان غ

شما عرب هستند و شجاع و فصيح كه : وز معاويه خطاب به اين جماعت گفتر
با دين اسالم به شما عزت و شرف داد و با اين دين توانستيد بر ديگر  �خداوند

كه نسبت به  مبين اما مي، نان را در دست گيريدهاي آ ها غلبه نماييد و ثروت ملت
دانيد اگر قريشيان نباشند شما به همان  آيا مي .كنيد قريشيان احساس كينه و نفرت مي

  3.دوران ذلت و ضعف پيش از اسالم باز خواهيد گشت
ذكاوت و هوش و ، دانست معاويه با آن فصاحت و بالغت عثمان مي، در واقع

حل و فصل نمايد و به تواند هر مشكلي را  گذشت و آرامش و صبر كم نظير خود مي
آن را به پسر ابوسفيان محول ، اي به محض وقوع هر نوع آشوب و فتنه، همين خاطر

تمام توان خود را به ، معاويه نيز در رابطه با اين مسأله .كرد تا گره آن را بگشايد مي
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او نخست ورود آنان به  .بست تا بتواند اين افراد آشوب طلب را سر راه آورد كار مي
سپس تالش نمود با مجالست و مصاحبت با ايشان از كنه اسرار ، را گرامي داشتشام 

شناختي درست و بدور از ، و نيات آنان با خبر شود و پيش از محكوم كردن اين افراد
به اين ترتيب كوشيد ترس و خوفي را  .آنچه در مورد آنان شنيده بود را به دست آورد

، يوار عدم اعتمادي را كه ميانشان بود از ميان برداردكه در دل آنان بود از ميان برد و د
انگيز اين قبيل افراد همانا  فهميده بود كه علت اين اقدامات فتنه، او پس از اين مدت

بنابراين براي اصالح كردن آنان  .تعصبات قبيله و حس جاه طلبي و قدرت طلبي است
   .دو مساله را مطرح نمود

  .ت عربرقدثير اسالم در عزت و أت: نخست

  .نقش قريشيان در نظر اسالم و حل و فصل مشكالت و معضالت مسلمانان: دوم
ثير بسزاي اسالم در وضعيت أو ت اين آشوب طلبان با شنيدن اين سخن

عزتمندانه خود و مقايسه اين وضعيت با آن شرايط نابسامان و قتل و غارت پيش از 
  .1داشتند ت بر مياسالم قاعدتاً بايد از آن اقدامات مخرب خود دس

رهبران امروز شما بسان سپر شما : فتگو با آنان چنين گفتمعاويه در ادامه گ
رهبران امروز شما در برابر عصيان و ظلم  .نرانيد دهستند پس سپرهاي خود را از خو

شما را مجازات خواهد كرد و  �و ستم شما صبور هستند اما بدانيد كه خداوند
گرداند كه با وجود صبر شما در برابر ظلم و جورشان  يحاكماني را بر شما مسلط م
كنند و آن وقت است كه شما نيز با اين صبر نابجا در ظلم  باز هم شما را سركوب مي

 اما: يك نفر از آن جمع به معاويه گفت .و ستم آنان نسبت به مردم شريك هستيد
حال بر  .ند نبودقريش كه جمعيت اندكي دارد و در دوران جاهليت نيز چندان قدرتم

توانيم  سپر خود را از هم بدريم مي -به قول تو-ما حاكم شده است؟ حال اگر ما اين 
دانم كه شما تنها از روي  حال مي: او پاسخ داد معاويه به، حكومت را به دست آوريم

تو كه سخنگوي قومت هستي اين ، ايد جهالت و ناداني دست به چنين كارهايي زده
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دوران جاهليت را به ياد آوريد و ؛ ات چه برسد به ديگر افراد قبيله يانديش گونه مي
من از عزت و مكنتي كه اسالم به شما داده ، ببينيد اسالم شما را به كجا رسانيده است

كنيد  فكر مي .كشيد من ميروي اما شما دوران جاهليت را به ، كنم است صحبت مي
توانيد صاحب آن شويد اما سپري  اگر سپر حكومت از هم دريده شود آنگاه شما مي

رو شما  د كه خداوند مردماني را كه دنبالهبداني .آيد شكسته باشد ديگر به كار نمي
  .1گرداند باشند و عليه خليفه خود قيام كنند خوار و ذليل مي

قانع كند پس در ادامه تواند آن افراد را  دانست كه اين سخنان نمي معاويه مي
ه قريش در جاهليت و اسالم تنها و تنها به خاطر الطاف بفهميد ك: چنين فرمود

، ترين ترين اعراب نبود اما با اصل و نسب قريش قوي .عزت يافت �خداوند
نايت خداوند عتنها و تنها به خاطر ؛ جوانمردترين قبايل بود، مهمترين، ترين نجيب

امان بماند  كردند در يكديگر را قتل و غارت مي، توانست در دوراني كه قبايل عرب
او هرگز ذلتي نبيند و به هر كه رفعت و منزلت ، هر كه را عزيز گرداند �كه خداوند

هر يك به بال و مصيبتي بزرگ ، تمامي ملل عرب و عجم .هرگز حقير نشود، واال دهد
، اند اما به خاطر فضل خداوند اند و سرزمين و حكومتشان را از دست داده گرفتار آمده

را در مورد قريش نمايد خوار و ذليل گردد و چون خداوند چنين  هر كه چنين قصدي
اراده نمود كه ايشان را از ذلت دنيا و عذاب آخرت برهاند محمد را كه بهترين خلق 

از قريش ، اوست از ميان ايشان برگزيد و ياراني را گرد او جمع آورد كه بهترين ايشان
خالفت ، توار است و به همين خاطراين حكومت نيز به خاطر درايت ايشان اس .بودند

خداوند آنان را در جاهليت از شر سالطيني كه به دين شما  .در ميان قريشيان قرار دارد
مطمئناً از ايشان حمايت و  .بودند حفظ نمود و امروز نيز كه بر دين حق هستند

رين قبيله تو بدت! تو اي صعصعه .از شما و دار و دستتان بيزارم .حفاظت خواهد نمود
در دورترين نقطه ساكن ، رويد بدترين نوع گياهان در سرزمينتان مي .قبيله عرب است

هر كه را كه ، بدترين رفتار را با قبايل همجوارتان داريد، شرورترين قبايليد، هستيد
ترين اصالت را داريد و چون در مرز  پست، نزديك شما باشد خوار كنيد و دشنام دهيد
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ايد اما چون دعوت رسول  هميشه ذليل و خوار ايشان بوده مملكت فارس قرار داريد
هر چند  .ها فضيلت داد شما را رفيع گردانيد و بر ديگر ملت، ات رسيد به قبيله صاهللا

اي حال قصد  ات و آن هم از روي ناچاري ايمان آورده بعد از قبيله !كه تو اي صعصعه
بدانيد كه  .يگر به ذلت افكنيدرا منحرف سازيد و خود را بار د زداريد اين دين عزي

شيطان بر شما مسلط  .ذليل گردانيد و به او آسيبي رسانيدرا توايند قريش  هرگز نمي
اما او باعث  .است و راه شر و فتنه را به شما نشان داده و توانسته است شما را بفريبد

پس تواند شما را از خواست خداوند برهاند  او نمي .مرگ و هالكت شما خواهد شد
اگر شري ايجاد كرديد بدانيد كه خداوند نيز در مقابل شري بدتر را نصيب شما 

كند تا در ضعف  گرداند و آنگاه شيطان شما را رها مي خواهد نمود و شما را خوار مي
  1.و ذلت نتوانيد كاري از پيش ببريد

معاويه تمام تالش خود را نمود تا اين افراد آشوب طلب را سر ، به اين ترتيب
  : عقل آورد

   .نخست در مورد وضعيت قريش در جاهليت و اسالم سخن گفت -
بار قبايل آنان در دوران جاهليت و نيز شرايط  سپس در مورد وضعيت خفت -

محل سكونت آن قبايل و ذلت و حقارت ايشان در برابر ايرانيان صحبت كرد و آن 
  .ه كردمقايس، ان عطا نمودا با عزت و كرامتي كه اسالم به آناوضاع ر

گوي دوستانش بود مورد خطاب قرار داد او صعصعه بن صوحان را كه سخن -
ميان قبيله  هب كه ايناو امتناع كرد تا ، اش ايمان آوردند آور شد كه چون قبيله  و به او ياد

  .خود بازگشت و به ناچار اسالم آورد
هاي شوم صعصعه و همدستانش را كه قصد ايجاد آشوب در  معاويه نقشه -

به آنان گوشزد نمود ، ان امت و منحرف كردن ايشان از دين داشتند بر مال ساختمي
 ي كند همه ها شيطان است كه آنان را فريب داده و تحريك مي كه سر منشأ اين فتنه
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ها و افتراها مردم را از دين خدا منحرف  نان را رسوا نمود كه قصد دارند با اين دروغآ
  1.هاي باطل جاهليت باز گردانندساخته و به همان عقايد و باور

  اي ديگر ميان معاويه و آشوب طلبان جلسه
يا پاسخي : وب طلبان رفت و به آنان چنين گفتبار ديگر معاويه نزد آن آش

بنگريد كه خير و صالح  .درست به من بدهيد و يا ساكت باشيد و بيشتر بيانديشيد
پس به دبنال به ، ستا چيزيتان و همه امت اسالم در چه هخود و خانواده و قبيل

   .دست آوردن آن باشيد تا بتوانيم در صلح و صفا در كنار هم زندگي كنيم
 .عت نخواهيم كردهرگز در عصيان و گناه از تو اطا: صعصعه جواب داد كه

و تقواي او و حفظ  صمن كه شما را به اطاعت از خدا و رسولش: معاويه پاسخ گفت
را  تو بر خالف ادعايت ما: اما صعصعه جواب داد كه .خوانم ميوحدت ميان امت فرا 

معاويه در پاسخ به او  .اي دهدعوت كر صبه تفرقه و عدم اطاعت از خدا و رسولش
كنم و  هايم توبه مي حال من از آن حرف، بر فرض كه ادعاي تو درست باشد: گفت

، تفرقهحفظ وحدت و اجتناب از ، و تقواي او صشما را به اطاعت از خدا و رسولش
 .خوانم مساعدت ايشان و ارشاد آنان فرا مي، اطاعت و احترام نسبت به رهبران خويش

تر از  خواهيم از مقام كنار رفته تا فردي اليق حال ما نيز از تو مي: صعصعه جواب داد
او : ا آن فرد اليق كيست؟ ايشان گفتندموافقم ام: معاويه گفت .تو به اين منصب برسد

قه هم خود و هم پدرش در اسالم از سابقه تو و پدرت بيشتر و ست كه سابا مردي
اي در اسالم دارم و  من پيشينه  خداوند كه  سوگند به: گفت  معاويه. تر است درخشان

هيچ كس چون ، اما مطمئن هستم در اين دوران، اي بهتر از من دارند ديگران نيز پيشنه
طاب نيز همين ديدگاه را نسبت به عمر بن خ .تواند بر اين اوضاع مسلط شود من نمي

داد كه عمر را  من داشت و اگر فردي تواناتر از مرا سراغ داشت او را بر من ترجيح مي
من ، از طرف ديگر .در امر دين و حكومت با هيچ كس سرسازش و مسامحه نداشت

ام كه مستحق عزل و بر كناري باشم و اگر امير المؤمنين و شوراي  هيچ خطايي نكرده
از  .كرد ديد بيقين مرا از اين منصب عزل مي ت چنين اشتباهي بزرگ را از من ميام
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خواهم كه اگر امير المؤمنين روزي بخواهد مرا عزل نمايد اين كار  خداوند نيز مي
براساس ، دانم كه اين سخنان اما مي، كامالً به صالح اسالم و مسلمين باشد

و اگر قرار بود امور حكومت و دين خودتان است  سهاي شيطان و هوا و هو وسوسه
تواند دوام  هاي نفس شما استوار باشد يك روز هم نمي براساس اميال و خواهش

امور دين و حكومت اسالم را براساس خواست خويش استوار  �اما خداوند، بياورد
بنابراين شما نيز خود را به امور خير و نيك عادت دهيد و تنها سخنان ؛ گردانيده است

ما مطمئن هستيم كه تو : ايشان گفتند .ن را بر زبان آوريدته و بايسته يك مسلماشايس
هاي شيطان  معاويه نيز به آنان هشدار داد كه مبادا از وسوسه .لياقت اين مقام را نداري

، تبعيت كنند و به عصيان پروردگار بپردازند كه عذاب و ذلت اين كار در دنيا و آخرت
را گرفتند  ايشان به معاويه حمله كردند و ريش و موي سر او .دامنگير آنان خواهد بود

به خداوند سوگند اگر مردم شام با ، اينجا سرزمين كوفه نيست: اما او به آنان گفت
ايد شما را خواهند كشت و در آن صورت نيز  خبر شوند كه با من چه رفتاري داشته

كه هرگز نزد آنان نخواهد سپس بلند شد و گفت  .من نخواهم توانست مانع آنان شوم
بينيم كه معاويه تمام توان و نيروي خود را به كار بست تا بتواند اين قوم  مي .1رفت

آشوب طلب را از آن راه نادرست خود باز گرداند و به تقوا و اطاعت خداوند و حفظ 
ند كه هرگز در عصيان و دوحدت امت اسالم فرا خواند اما آنان در مقابل پاسخ دا

دانست ايشان تنها  كه مي معاويه با وجودي .2ن معاويه از او اطاعت نخواهيم كردگناها
خواهند از راه باطل خويش باز گردند باز صبر  قصد سفسطه و مجادله دارند و نمي

آرامش و متانت به آنان اعالم نمود كه اگر ادعاي آنان در مورد عصيان با و  پيشه كرد
كند و  او توبه مي باز، درست باشد كه نيست صلو تمرد او از دستورات خدا و رسو

و اجتناب از تفرقه و آشوب در ميان  صخود آنان را به تقوا و اطاعت خدا و رسول
دارد تا شايد بتواند به قلب چون سنگ او نفوذ كند و آنان را تحت  امت بر حذر مي

زيبا و  و اما آنان در مقابل روش نرم و ماليم معاويه و سخنان تاثير قرار دهد
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درون را هويدا كردند و اعالم كردند  ه او چنان جسور شدند كه صراحتاً رازخيرخواهان
 .تر جاي او را بگيرد تا فردي اليق .تا از مقام خود كنار برود خواهند كه از معاويه مي

معاويه نيز كه نيت و قصد آنان را شناخته بود اصرار داشت تا آنان اين فرد اليق را به 
هرگز نام اين فرد را آشكار ، انگيزان منافق بينيم كه اين فتنه بشناسانند اما مياو نيز 

كردند كه اگر  آنان ادعا مي .نكردند و تنها به يك مشت شعار دهن پركن اكتفا كردند
معاويه كنار برود فردي جايگزين او خواهد شد كه هم خود او و هم پدرش در اسالم 

معاويه با  .سبت به معاويه و پدر او برخوردار استتري ن از سوابق بيشتر و درخشان
وجود جسارت و رفتارها و سخنان ناشايست ايشان باز در قبال آنان آرامش و صبر 

هاي معاويه  پاسخ .گفت خود را حفظ نمود و با داليل محكم به ادعاهاي آنان پاسخ مي
رد زير خالصه و توان در چند مو پايه و اساس آن آشوب طلبان را مي به ادعاهاي بي

  : بندي نمود جمع
اي در خور توجه در اسالم  معاويه به آن افراد بيان نمود كه او را نيز سابقه -1

در برابر روميان از ، يزيد بن ابي سفيان، است و هموست كه از زمان وفات بردارش
   .كند ميمرزهاي قلمرو اسالمي دفاع 

تري نسبت  تر و درخشانكه در اسالم از سابقه بيش بدون شك هستند افرادي -2
ست كه ا به معاويه برخوردارند اما با اين وجود معاويه معتقد بود او تواناترين فردي

، او از بدو به قدرت رسيدن در شام .تواند از مرزهاي شام حفاظت به عمل آورد مي
چنان اوضاع آن ديار را سروسامان بخشيد كه مردمان آن سرزمين را دوست و حامي 

  .بودخود ساخته 
در تعيين واليان و كارگزاران دولت خويش  سبن خطاببيقين روش عمر  -3

ديد هرگز  حال اگر او در معاويه انحراف و ضعفي مي .بسيار سختگيرانه و دقيق بود
اما با وجود آن سياست موشكافانه  .كرد يك روز نيز او را به واليت شام منصوب نمي

والي شام ، وانست در دوران خالفت اومعاويه ت، و ريزبينانه عمر در امر حكومت
نيز مشاغل را بر عهده  سو ابوبكر صيشتر و در دوران رسول خداهر چند پ .بماند

 جا آن به او بود تا سو ابوبكر صديق صداشت و اين بيانگر ميزان اعتماد رسول خدا
  .او را كاتب خويش نمود صكه رسول اهللا
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بنا به عواملي صورت پذيرد كه د يبا، عزل و بركناري از هر سمت و منصبي -4
حال عاملي كه  .بر كناري يك نفر از مقام خود را عادالنه و درست جلوه دهد

 ! گيري معاويه شدند چه بود؟ انگيزان را بر آن داشت تا خواستار استعفا و كناره فتنه
ان و امراي دولت را داشت امير المؤمنين يوالتنها فردي كه حق عزل و نصب  -5
را حق دخالت در اين ، جمله آن آشوب طلباناز ، و هيچ كس ديگربود  سعثمان

  .له نبودأمس
، تصميم بگيرد كه معاويه را عزل نمايد سكه امير المؤمنين عثمان در صورتي -6

بدون شك بايد پذيرفت كه اين تصميم كامالً به صالح اسالم و مسلمين است و 
  1.خواست خليفه گردن نهد معاويه نيز به عنوان اميري فرمانبردار بايد به اين

سف برانگيز أان معاويه و آشوب طلبان بسيار تمي نتيجه اين جلسات و گفتگوها
معاويه كه بارها و بارها آنان را از خشم و عقاب پروردگار بيم داد و به آنان  .بود

هاي شيطان تبعيت كنند و موجبات تفرقه و آشوب  هشدار نمود تا مبادا از وسوسه
در مقابل اين ، اين قوم لجوج و خودسر باز، لمانان را فراهم آورندميان صفوف مس

نصايح دلسوزانه به او حمله بردند و ريش و موي سر او را كشيدند و ازآن پس بود 
كه جز  ت و تهديد با اين قبيل افرادينراند و با خشو كه معاويه آنان را از خود مي

معاويه پس از چند جلسه  .كند مي فهمند برخورد زبان زور هيچ زبان ديگري را نمي
بد طينتان دانست كه آنان را با حق كاري نيست و هرگز در راه  نگفتگو و مجادله با اي
پس برخود الزم ديد تا حقيقت وجودي اين نابكاران و خطري  .حق گام نخواهد نهاد

كند به امير المؤمنين  را كه از جانب ايشان كيان وحدت مسلمانان را تهديد مي
  2.اطالع دهد سثمانع

  در رابطه با آشوب طلبان كوفه سنامه معاويه به عثمان -
بن  از معاويه بن ابي سفيان به امير المومنين عثمان: بسم اهللا الرحمن الرحيم

شما قومي را نزد من فرستاديد كه با زبان شيطان سخن ! اي امير المومنين: عفان
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مردم را ، كنند اما در واقع ا مردم صحبت ميآنان به زعم خود با زبان قرآن ب .گويند مي
برند و  مردم نيز به كنه سخنان آنان پي نمي ي سفانه همهأمت .سازند دچار شبهات مي

آنان تنها قصد دارند امت را دچار تفرقه كنند و  .كنند ادعاهاي ايشان را باور مي
ياري از مردم آنان بس .خواهند اسالم و مسلمين را به محاق ضعف و ذلت بفرستند مي

اند و حال از آن بيم دارم كه مردم شام را نيز بدان  كوفه را چنان خود از راه بدر برده
  1.خواهم كه آنان را به سرزمينشان باز گردانيد پس از شما مي، راه ضاللت بكشانند

  كند آشوب طلبان را به جزيره تبعيد مي سعثمان: پنجم

اما چون آنان به  .سعيد بن عاص باز گردانند عثمان دستور داد تا آشوب طلبان را نزد
 .كوفه بازگشتند بار ديگر زبان عليه سعيد و عثمان گشودند و به دروغ و افترا پرداختند

سعيد بار ديگر از دست آنان به عثمان شكايت برد و عثمان اين بار فرمان داد تا آنان 
 چون آنان به حضور .2را به حمص و نزد عبدالرحمن بن خالد بن وليد تبعيد كنند

گفت و از آنان چنين او با ايشان با خشونت و پرخاش سخن ، عبدالرحمن رسيدند
در اينجا هيچ كس از حضور شما خوشحال ! اي آلت دست شيطان: استقبال نمود

اگر عبدالرحمن نتواند شما  .شويد و همچنان در باطل هستيد شما اصالح نمي .نيست
دانم شما از چه قوم و ملتي  نمي .كار خواهد بود يانرا رام كند و به ذلت كشاند ز

ن مراقب باشيد با من همچو .عربيد يا عجم كه اين چنين اصالح ناپذيريد، هستند
هاي  هستم كه رشادت سمن فرزند خالد بن وليد .سعيد و معاويه برخورد نكنيد

ماه  كآنان ي .نظيري را از خود نشان داد و همو بود كه مرتدين را قلع و قمع نمود بي
نزد عبدالرحمن ماندند و او در طول اين مدت با درايت و قاطعيت با ايشان رفتار 

او هر جا  .د نرمش نشان ندادونمود و هرگز چون سعيد و معاويه در قبال آنان از خ مي
داشت  برد و آنان را در جنگ و صلح نزد خود نگاه مي رفت آنان را با خود مي كه مي

نمود آنان را  رفتار و كردارشان باشد و در هر شرايطي كه اقتضا مي تا كامالً مراقب
ه ديد ب صعصعه بن صوحان را مي، گردانيد و هر وقت كه سر دستشان خوار و ذليل مي
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شر و ، به راه راست نياورد، بدان هر كه را خير و صالح! اي فرزند گناه: گفت او مي
اليمت اصالح نگردد بايد با خشونت و كند و هر كه با نرمش و م بال او را اصالح مي

گونه كه با سعيد و معاويه  چرا همان: گفت نيز به آنان مي .او را سر عقل آورد تشد
  ! دهيد؟ هاي مرا نمي كنيد و جواب حرف كنيد با من صحبت نمي مجادله مي

و باعث گرديد تا آشوب  شداين شدت و برخورد قاطعانه عبدالرحمن مفيد واقع 
ر ندامت كنند و از عبدالرحمن بخواهند كه آنان را ببخشايد و رفتاري طلبان اظها

عبدالرحمن نيز از ميان آنان مالك اشتر را نزد  .تر با ايشان در پيش بگيرد ماليم
فرستاد تا به او اطالع دهد كه آنان از كردار سابق خود توبه كرده و پشيمان  سعثمان

 .آنان اجازه داد تا به شهر خويش باز گردند نيز آنان را بخشود و به سعثمان .اند شده
درخواست كرد تا عثمان به آنان اجازه دهد در جزيره و نزد  سانماما مالك اشتر از عث

پس از اين اتفاقات بود كه  .1عبدالرحمن بمانند كه او با اين تقاضاي آنان موافقت كرد
، بعد از هجرت در حوادث سال سي و سوم، در واقع .شعله فتنه كوفه فروكش كرد

انگيزان كه شاهد تبعيد رؤساي خود بودند سكوت را بهترين راه حل   منافقان و فتنه
  2.نجات خود دانستند

  چينند توطئه مي» اشج عبدالقيس«انگيزان بصره عليه  فتنه -1
انگيزان آن شهر به رهبري حكيم بن جبله بر ضد فضال و صلحاي  در بصره نيز فتنه

از  .دادند هاي بسياري را به آنان نسبت مي ها و تهمت و دروغ چيدند شهر توطئه مي
عامر بن عبدالقيس ملقب به اشج عبدالقيس بود كه همراه هيأت ، جمله اين فضال

رفته و مدتي را نزد ايشان معارف دين را  صنمايندگان قبيله خود نزد رسول خدا
ه ايشان در مورد اشت كقرار د صاين فرد چنان مورد احترام رسول خدا .فراگرفته بود

  : او چنين فرمودند
  .»احللم واألناة: إن فيك خصلتني حيبهما اهللا ورسوله«
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پسندند و آن دو  را ميها  آن صتو را دو خصلت نيكوست كه خدا و رسولش«
  1»خصلت عقل و صبر و آرامش و متانت توست

كه در عامر بن عبدالقيس از فرماندهان قادسيه و ديگر نبردهاي فتوحات بود 
اما منحرفان از دين و منافقان  .شد بصره جزو صلحا و پرهيزكاران آن ديار محسوب مي

اتهاماتي ناروا را بر او ، در راستاي تخريب شخصيت و اعتبار بزرگان و معتمدان شهر
عثمان نيز او را به شام و نزد معاويه فرستاد و چون معاويه با او به گفتگو  .وارد كردند

كه اين  اما سر دسته افرادي .ستا او از تمام آن اتهامات مبرا نشست دانست كه
دين و  ها را به عامر بن قيس نسبت دادند حمران بن ايان بود كه جزو افراد بي تهمت

او به عقد خود در آورد و   كه زني را در ايام عده جا آن آمد تا شرور به حساب مي
طالق داد و امر نمود تا حمران را ه او بآن زن را ، چون عثمان از اين ماجرا با خبر شد

سر دسته ، بود كه با حكيم بن جبله جا آن تازيانه زنند و به بصره تبعيد كنند و در
  2.سبئيان بصره آشنا شد و به جرگه آنان پيوست

ابن سبأ سال سي و چهارم بعد از هجرت را زمان آغاز شـورش و قيـام اعـالم     -2 
  كند مي

هاي شورش و قيام عليه نظام  سبأ تصميم گرفت اولين گامدر اين سال بود كه ابن 
كه در مصر مستقر شده بود به طور دائم با پيروان خود  او از زماني .خالفت را بر دارد

سرانجام به  كه اينكرد تا  در كوفه و بصره و مدينه در ارتباط بود و با آنان مكاتبه مي
، ب طلبان به شام و سپس به جزيرهپس از تبعيد آن آشو .يك نقشه واحد دست يافتند

اوضاع ، در سال سي و چهارم .3سردسته سبئيان كوفه مردي به نام يزيد بن قيس بود
زيرا در اين سال مؤمنان راستين و ، خورد م ميكوفه كامالً به نفع آشوب طلبان رق

كه در شهر  د و بيشتر افراديدنبزرگان شهر به قصد جهاد از كوفه خارج شده بو
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ثير سبئيان و منافقان أي سست ايمان و آشوب طلب بودند كه تحت تها ناانس، دماندن
  .1قرار داشتند و توانستند آنان را بر ضد سعيد بن عاص تحريك كنند

  اوضاع و شرايط كوفه هنگام شورش آشوب طلبان -3
در اين سال : نويسد دث سال سي و چهارم چنين ميطبري در تاريخ خود راجع به حوا

به را سرداران خود  ساما پيش از رفتن نزد عثمان .عاص به مدينه رفت سعيد بن
، سعيد بن قيس را به ري، او اشعث بن قيس را به آذربايجان .مناطق مختلف فرستاد

، مالك بن حبيب را به ماه، سائب بن اقرع را به اصفهان، نسير عجلي را به همدان
سلمان بن ربيعه را به ، به گرجستان جرير بن عبداهللا را، حكيم بن سالمه را به موصل

او قعقاع بن عمرو  .عتيبه بن نهاس را به حلوان اعزام كرد، )نخجوان(باب االبواب 
عمير بن حريث را جانشين خود در  را به عنوان امير لشكر كوفه گماشت و تميمي

 ،بينيم كه با خروج بزرگان و سرداران كوفه اين شهر مي، به اين ترتيب .كوفه نمود
در اين شرايط  .2گيرد انگيزان قرار مي در اختيار آشوب طلبان و فتنه، عمالً بدون محافظ

به پيروان و ، پس از توافق با عبداهللا بن سبأ، رهبر سبئيان اين شهر، يزيد بن قيس
  3.دهد تا عليه حكومت قيام كنند همدستان خود دستور مي

  كند وب ميقعقاع بن عمرو اولين تحركات شورشيان را سرك -4 

بود  جا آن به مسجد رفت و در، چون يزيد بن قيس عليه حكومت اعالم خروج كرد
قعقاع بن عمرو از  كه اينبه محض  .كه ديگر سبئيان و شورشيان گرد او تجمع كردند

يزيد چون  .به مسجد رفت و آنان را باز داشت نمود، اين اقدام آنان با خبر شد
نيت پليد خويش را پنهان نمود و ادعا كرد ، فته بودقاطعيت و بصيرت قعقاع را در يا

 ستنها خواستار عزل سعيد بن عاص است و قصد نداشته عليه حكومت و عثمان
قعقاع نيز آنان را آزاد كرد اما بديشان دستور داد به منازل خويش باز  .طغيان كند
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ود خليفه گردند و هيچ جا تجمع نكنند و اگر خواستار عزل سعيد هستند آن را از خ
  .1درخواست بكنند

  كند تبعيد هستند مكاتبه مي يزيد بن قيس با آشوب طلباني كه در -5
يزيد بن قيس ، كوفه را سركوب كند چون قعقاع توانست اولين حركت سبئيان در

او فردي ، به همين دليل .تصميم گرفت در تحركات خود جانب اعتدال را رعايت كند
او در آن نامه  .به شورشياني كه در تبعيد هستند برسانداي را  مور كرد تا نامهأرا م

گريخته و خود را به كوفه ، خطاب به آنان گفته بود كه به محض دريافت اين نامه
ا ام كه قيام عليه عثمان ر چرا كه با دوستانمان در مصر به اين توافق رسيده، رسانند

سرعت خود را به كوفه رسانيد به ، امه را دريافت كردچون مالك اشتر اين ن .آغاز كنند
گاه همه با هم در مسجد تجمع كردند و در  آن، و بار ديگر به يزيد بن قيس پيوست

او به آنان  .مالك اشتر توانست افراد سست ايمان و ساده لوح را بفريبد، اين ميان
چنين وانمود كرد كه او از مدينه به كوفه آمده است و اطالع يافته كه سعيد و عثمان 

المال را از دويست درهم به يكصد درهم  اند تا سرانه مردم كوفه از بيت صميم گرفتهت
هرگز در اين زمينه با هم صحبت ، واقعيت اين است كه سعيد و عثمان .كاهش دهند

مردمان ساده لوح و سست ايمان و ، نكردند اما مالك اشتر توانست با جعل اين دروغ
، چون مسجد به آشوب كشيده شد .همراه سازدافراد آشوب طلب بسياري را با خود 

يزيد بن قيس آنان را فراخواند تا راه ورود سعيد به كوفه را بر او ببندند و خواستار 
توانست جمعيتي قريب به يك هزار نفر را به اين كار ، عزل او شوند و به اين ترتيب

، سي اشعريهر چقدر بزرگان و صلحاي شهر چون ابومو، در اين ميان 2تشويق كنند
قعقاع بن عمر و ديگران كوشيدند تا آن مردمان را از اين اقدام ، عبداهللا بن مسعود

  3.نادرست منصرف كنند نتوانستند توفيقي به دست آورند
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  داند ن رؤساي اين آشوب را تنها راه حل ميكشت، قعقاع بن عمرو -6
مردم خواست تا  عمير بن حريث بر منبر رفت و از، اپس از آغاز اين آشوب و بلو

، ادر اين اثن .1انگيزان بپرهيزند وحدت خود را حفظ كنند و از تفرقه و تبعيت فتنه
در مسير جريان سيل بايستيد و ، خواهيد آيا مي: قعقاع بن عمرو خطاب به او گفت

من اطمينان  .بايد جلوي آن را از سرچشمه و سر منشأ آن گرفت .جلوي آن را بگيرد
بايد برق شمشير را ، حل خاموش كردن آتش اين فتنه است ها راهتن، دارم كه شمشير

حال اگر به حرف من گوش  .به آنان نشان داد تا ديگر دست به چنين كارهايي نزنند
  2.انجامد دهيد صبر كنيد و ببينيد كه سرانجام اين قصور ما به كجا مي نمي

  شوند آشوبگران مانع ورود سعيد بن عاص به كوفه مي -7 
بن قيس و مالك اشتر همراه يك هزار نفر از كوفه خارج شده و در راه كوفه به يزيد 

چون ، د از مدينه شدنديتوقف كرده و منتظر بازگشت سع» جرعه«مدينه در محلي بنام 
چرا كه ، مدينه باز گردد به كه: سعيد از مدينه بازگشت راه را بر او بستند و به او گفتند

د شد و به او اعالم كردند كه به عثمان اطالع دهد تا نخواهآنان مانع ورود او به كوفه 
كه : سعيد به آنان گفت .ابوموسي اشعري را به جاي او به واليت كوفه منصوب كند

اي ديگر به جاي من انتخاب شود لزومي نداشت يك هزار مرد خواهيد والي اگر مي
 ساي به عثمان في بود نامهجا بيايند تا اين مطلب را به من اطالع دهند كا عاقل به اين

نموديد و يك نفر نيز اين  كرديد و درخواست خود را در آن مطرح مي ارسال مي
  3.داد مطلب را به من خبر مي

صالح و خير امت را در آن ، در واقع سعيد چون آن وضعيت را مشاهده نمود
ور  لهشع، نشود تا آتش آن فتنه بيشتر از قبل وارد جروبحثبا آنان  ديد كه ديگر

عثمان ، ان ما وقع قرار دادياو عثمان را در جر، پس از بازگشت سعيد به مدينه .4نگردد
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، و سعيد پاسخ داد كه به ظاهر ؟از او پرسيد كه آيا قصد طغيان عليه خالفت را دارند
ال كرد كه چه ؤعثمان از او س، باشند اي ديگر مييتنها خواهان عزل من و تعيين وال

ان واليت ابوموسي هاند خوا ارند و سعيد بيان داشت كه آنان گفتهكسي را مد نظر د
عثمان نيز موافقت كرد تا ابوموسي اشعري را به جاي سعيد به واليت ، اشعري هستند

كنيم اما  كوفه انتخاب كند اما هشدار داد كه ما در برابر اين اقدام كوفيان صبر پيشه مي
  1.شود ن پذيرفته نمياز آنا يا نهااز اين به بعد ديگر هيچ به

نامه عثمان مبني بر عزل سعيد و تعيين ابوموسي اشعري به واليت  كه اين پيش از
اي كه در شهر بودند تالش كردند تا اوضاع را آرام و  صحابه، كوفه به اين شهر برسد

انگيزان چنان بر شهر حاكم شده بودند كه اصالح  سر و سامان دهند اما منافقان و فتنه
در مسجد  صدر آن زمان دو نفر از صحابه رسول خدا؛ نمود چندان آسان نمي، اوضاع

ابو  .يفه بن يمان و ابو مسعود عقبه بن عمرو انصاري بودندذآن دو ح؛ حضور داشتند
مسعود كه سخت از اين اقدام شورشيان به خشم آمده بود معتقد بود كه عثمان سپاهي 

اما حذيفه بن ؛ كند رشيان را سركوب ميشو ي را به جانب كوفه خواهد فرستاد و همه
 ي راانديشيد و اطمينان داشت كه عثمان چنين كار يمان بر خالف ابو مسعود مي

احتمال وقوع  صها پيش و از زبان خود رسول اهللا حذيفه سال، در واقع، نخواهد كرد
او ؛ اند تحقق يافته صديد كه سخنان رسول خدا اي را شنيده بود و حال مي چنين فتنه

  : به ما فرمودند صكه رسول خدا: گفت
» �� ����	 
� �� ���� ��� �� ����	 �� ���� ����	 �  , �"#$� ��

%�&'(	 ,	)* +	 �&,$�� ��&- ./0�� )"12 ,)3 4�2 	56 �7/���8�  
رسد كه فرد مسلمان چون شب كند بر اسالم باشد و چون روز  روزگاري فرا مي«

او قبالً از دين  .گاه با ديگر مسلمانان به كارزار بپردازد آن؛ كفر باشد بعد فرا رسد بر
كند و او را به هالكت  برگشته است اما خداوند شر او را از سر مسلمانان كم مي

  2»رساند مي
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فتنه را آرام ، كرد با مدارا ها آشنا بود تالش مي حذيفه كه كامالً به جريانات فتنه
  1.اي متعجب نشد هرگز از وقوع چنين فتنه صرسول خدا كند و با عنايت به سخنان

  كند اوضاع را آرام مي، ابو موسي اشعري -8 
! اي مردم: بر منبر رفت و به مردم چنين گفت ابوموسي اشعري، پس از اين ماجرا

وحدت خود را حفظ ؛ كنيد و از عصيان و تمرد بپرهيزيدديگر اقدام به چنين كاري ن
تان اجتناب ورزيد و مسايلاز شتاب و تعجيل در  .اطاعت نماييد كنيد و از رهبران خود

مردم از او خواستند كه  .بدانيد كه بزودي عثمان اميري را بر شما تعيين خواهد نمود
امام جماعت آنان را بر عهده گيرد اما او نپذيرفت و شرط گذاشت كه مردم اعالم كنند 

ز چنين كردند و اعالم نمودند عثمان مردم ني .از دستورات عثمان اطاعت خواهند كرد
  2.هر چه بگويد از او اطاعت كنند

انگيزان به دروغ و براي فريب مردم چنين  اما حقيقت چيز ديگري بود و فتنه
كه عثمان او را به واليت كوفه تعيين  به اين ترتيب ابوموسي تا زماني .عهدي بستند

ون نامه عثمان مبني بر انتصاب نمود امامت جماعت مردم شهر را بر عهده داشت و چ
 .او به واليت آن ديار به او رسيد توانست اوضاع و احوال شهر را سر و سامان دهد

پس از آرامش اوضاع نيز حذيفه بن يمان به آذربايجان بازگشت تا روند فتوحات ادامه 
همچنين ديگر واليان و امرا نيز هر يك به مناطق تحت امر خود در ايران  .يابد
  3.جعت نمودندمرا

  به شورشيان كوفه سنامه عثمان -9 
اي خطاب به آنان نوشت كه  عثمان نامه، انگيزان كوفه پس از شورش منافقان و فتنه
همچنين در اين  .ستو رويدادهاي آن روزگار ا مسايلبيانگر ميزان درك باالي او از 

 .را مشاهده نمود ها ها و آشوب در مهار فتنه سش حكيمانه عثمانورتوان به  نامه مي
ها در راه است و او قادر نخواهد بود مانع  هر چند او يقين داشت كه طغيان فتنه
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را كه خود به جاي  فرديمن «: گويد او در اين نامه چنين مي .شودها  آنور شدن  شعله
بدانيد كه من آبرويم را به خطر ، مبه امارت بر شما تعيين نمود، بر گزيديد سعيد

شما هر چه را ، كنم تا بتوانم شما را اصالح كنم ر پيشه ميبدر برابر شما صاندازم و  مي
كه مخالف دستورات  كه دوست داريد از من بخواهيد و من نيز آن را تا زماني

پسنديد به من بگوييد تا آن را  نباشد به شما خواهم داد و هر چه را كه نمي �خداوند
گويم تا ديگر شما را بر من  اين را مي .ازممادام كه گناهي در آن نباشد از شما دور س

هايي با اين مضمون را به ديگر مناطق ارسال  نامه، عالو بر كوفه، عثمان .»حجتي نباشد
خشنود باشد كه اين چنين  ساز عثمان �خداوند .1نمود تا بر مردم قرائت شوند

   .صدر داشتها و افتراهاي سبئيان به چه ميزان سعه  نيكوكار بود و در برابر دروغ
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  گفتار دوم

  در مواجهه با فتنه و آشوب سروش عثمان

  
توان دريافت كه عثمان براي مواجهه با اين فتنه و  از مطالعه اسناد و مدارك تاريخي مي

  : چندين روش را در پيش گرفت كه عبارتند از، آشوب

هاي تحقيق و تفحص را به مناطق  هيأت ششششبه پيشنهاد صحابه سعثمان: نخست
  كند تلف اعزام ميمخ

با شيوع شايعات و اكاذيبي كه سبئيان در اقصي نقاط بالد اسالمي پراكنده بودند محمد 
ال كردند كه آيا آن ؤنزد عثمان آمدند و از او س سبن مسلمه و طلحه بن عبيداهللا

عثمان نيز كه تا آن زمان آن شايعات به گوشش نرسيده بود  ؟شايعات را شنيده است
اخبر شد با ب مسايلچون عثمان از آن  .دنگو كنرا براي او بازها  آنست تا از ايشان خوا

صحابه به او پيشنهاد  .بيابدها  آنصحابه مشورت نمود تا راه حلي را براي مقابله با 
هايي را براي تحقيق و تفحص و تشخيص صحت و سقم اين اخبار  كردند تا او هيأت

اي را كه كامالً  عثمان نيز چنين كرد و صحابه .و شايعات به مناطق مختلف اعزام نمايد
را كه در  ساو محمد بن مسلمه .ها فرستاد مورد اعتماد و اطمينان او بود به آن سرزمين

 .مسئول محاسبه و بازخواست از واليان و امرا بود به كوفه اعزام نمود سعهد عمر
ا بسيار هم خود او و هم پدرش ر صأسامه بن زيد بن حارثه را كه رسول خدا

او را امير ، كه پيش از وفات جا آن داشت و بدو اعتماد كامل داشت تا دوست مي
به صحابه ، لشكري نمود كه قصد داشت به جانب روم بفرستد و در هنگام وفات نيز

ياسر را بن عمار  .به بصره فرستاد، سفارش فرمود كه حتماً لشكر اسامه را اعزام كنند
آمد به مصر  و جزو مجاهدين در راه خدا به حساب مي كه از سابقين در اسالم بود

 .گسيل داشت و عبداهللا بن عمر را كه مردي صالح و با تقوا بود به شام اعزام نمود
دادند و همزمان  انجام كار مهم و طاقت فرساي خود را با موفقيت، تمامي اين صحابه

بعد از آنان نزد ، كوتاهخيري أبا هم به مدينه بازگشتند و تنها عمار بود كه پس از ت



    سعفانبن  انمثع
  

 

564

ها و تحقيق و تفحص از  وجو از ساكنان آن سرزمين آنان پس از پرس .عثمان برگشت
  1.اجماعاً به يك نتيجه واحد رسيده بودند، عملكرد واليان و امرا

ها هيچ  بدانيد ما در آن سرزمين! اي مردم: ن خطاب به مردم مدينه چنين گفتندآنا
عدالت را در حق ، و واليان امرا .دين و مصالح امت باشد اي نيافتيم كه خالف لهأمس

نمايند و به  مردم رعايت كرده و به طور تمام و كمال حق و حقوقشان را پرداخت مي
رواياتي وجود دارند كه ، كنند هر چند در اين ميان طور شايسته امور ايشان را اداره مي

اما بايد دانست كه سند و متن اين  ،قيام كرد سياسر عليه عثمان بن كنند عمار ادعا مي
  2.باشند روايات ضعيف است و از اشكاالت بسياري برخوردار مي

چون بازرسان نزد عثمان بازگشتند به او اطالع دادند كه هيچ مورد خاصي را در 
آنان اعالم كردند كه مردم  .دنتا خليفه آنان را عزل نماي ندارتباط با واليان مشاهده نكرد

برند و بذر اين شايعات و شبهات را تنها  رفاه و آرامش و عدالت بسر مي در امنيت و
افشانند تا نتوان آنان  در ميان مردم مي و توزان و دشمنان اسالم و مسلمين در خفا كينه

به اعزام اين بازرسان اكتفا ننمود و  ساما عثمان .را شناخت و با ايشان برخورد كرد
  3.تلف ارسال كردهاي مخ هايي را به سرزمين نامه

  هاي مختلف ارسال نامه به سرزمين: دوم

: به عموم مسلمانان بود چنين نوشت اي خطاب ها كه به مثابه اعالميه عثمان در اين نامه
آيند آنان را مورد بازخواست  بدانيد كه هر وقت كارگزاران من به حج مي! اي مردم«

ام  كه خليفه امت شده من از زماني .ام خبر نبوده ام و هرگز از عملكرد آنان بي قرار داده
ام و چون فردي از من يا  براساس امر به معروف و نهي از منكر حكومت كرده

من حق و  .كارگزاران حكومتم درخواستي نموده است به خواست خود دست يافته
ام و هرگز در خصوص حقوق  ام ترجيح داده حقوق مردم را بر حقوق خود و خانواده

زنند و  هاي ناروا مي بينم كه افرادي به من تهمت اما حال مي .ام نمودهآنان ظلمي ن

                                           
  ). ۵/۳۴۸(خ طربی تاري -١
  ). ۱/۱۱۷(فتنة مقتل عثمان  -٢
  ). ۵/۳۴۹(تاريخ طربی  -٣



    �بن عفان  عثمانقتل  
 

 

 565

كنم كه هر كس از من  از همين جا اعالم مي .رانند شايعاتي را در مورد من بر زبان مي
ام به حج امسال بيايد و آن را از  كند كه حق او را پايمان كرده شكايتي دارد و گمان مي

د و اگر هم خواست آن را بر من ببخشد كه خداوند من و يا كارگزاران دولتم بگير
ها با  نقل است چون مردم از محتواي اين نامه .»نيكوكاران را پاداش نيك عطا فرمايد

  1.خبر شدند بسيار گريستند و عثمان را دعا نمودند
درايت و شجاعتي را به خود ، صبر، حال بايد نگريست كه آيا دنيا چنين گذشت

توان  آيا مي! يرمرد هشتاد و دو ساله از خود به نمايش گذاشت؟ديده است كه اين پ
آيا مردم تا به ! حاكمي را يافت كه چنين تالش دارد تا ريشه ظلم و ستم را بخشكاند؟

اين عدالت تا بدان حد عظيم بود ! اند؟ چنين عدالت وااليي را به چشم خود ديده، حال
از حق و حقوق خود و ، ق مردمدارد كه در راه احقاق حقو كه خليفه اعالم مي

گذرد و تنها حد و مرز اين عدالت را حدود شريعت پاك اسالم  اش نيز مي خانواده
له اكتفا نكرد كه بازرساني أعثمان به اين مس .ن گذاشتداند كه نبايد پا را فراتر از آ يم

، ار شودامين و قابل اعتماد را به ميان مردم بفرستد تا از اوضاع و احوال ايشان خبرد
دارد كه هر كس را عليه او و كارگزارانش شكايتي  مردم اعالم مي ي بلكه رسماً به همه

 ي نيز دستور داد تا همه .است به حج آن سال بيايد و آن را در مألعام مطرح نمايد
واليان و امرا در قلمرو خود همين رويه را در پيش گيرند و به شكايت مردم گوش فرا 

در اين را گشاي خود  هاي راه را به خود خليفه اطالع دهند و ديدگاه  آنگاه  داده و آن
  .2بر خليفه عرضه دارد مسايل

  با واليان و امراي خود سمشورت عثمان: سوم

شام و مصر را كه ، واليان بصره، همچنين عثمان در راستاي اقدامات پيشگيرانه خود
ان و عبداهللا بن سعد بن ابي سرح معاويه بن ابي سفي، عامر نعبارت بودند از عبداهللا ب

را فراخواند و در رابطه با ، واليان پيشين، يز سعيد بن عاص و عمرو بن عاصنو 
ان به كند با آن مهم جامعه مسلمانان و خطراتي كه وحدت ايشان را تهديد مي مسايل
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عثمان  .1كاري اساسي براي حل آن بحران بيابندراه ندمشورت پرداخت تا بتوان
اب به واليان اعالم نمود كه نگران آن است كه اين اخبار و شايعات نخست خط

واليان نيز با  .درست باشد و واليان او در حق مردم ظلم و ستمي روا داشته باشند
بيان داشتند كه بدون شك اين شايعات دروغ محض است ، استناد به گزارش بازرسان

، پس از اين گفتگو .اعتنايي نمودا ه ناباشند و نبايد بد پايه و اساس مي و كامالً بي
كه : سعيد بن عاص به او چنين گفت .عثمان نظر و پيشنهاد هر يك از آنان را خواست

گاه  شوند و آن اين شايعات در خفا و پنهان جعل شده و در ميان مردم پراكنده مي
او ؛ كنند و مجالس مختلف بازگو ميها  نارا در مك آنخبرند  ايشان كه از همه جا بي

اعالم نمود كه به اعتقاد او تنها راه حل اين معضل اين است كه هر كس اين شايعات 
كنند دستگير و سپس كشته شود تا ديگر مردم دست از اين حرف و  را جعل مي

عبداهللا بن سعد نيز بيان نمود كه بايد در قبال حقوقي كه  .هاي دروغين بردارند حديث
ست تا به وظايف خويش نسبت به حكومت عمل شود از آنان خوا به مردم اعطا مي

: معاويه هم در مقام سخني بر آمد و گفت .كنند و نبايد آنان را به حال خود رها نمود
از ايشان  كه مردم شام مردماني مطيع و فرمانبردار هستند و عثمان تنها اخبار نيك

بال آنان ه حكومت در قيدكند و علت آن را رفتار خوب و عملكرد پسند دريافت مي
انتقاد كرد و به او  سعمرو بن عاص نيز چون به سخن آمد از عملكرد عثمان .داند مي

كند و  كه او نسبت به مردم بسيار مهربانانه و با رأفت زياده از حد برخورد مي: گفت
قاطعيت و شدت از ، باز گردد كه در هنگام لزوم سبايد به همان شيوه حكومت عمر

بايد  .دنمو كرد با نرمي و ماليمت رفتار مي شرايط اقتضا مي داد و چون خود نشان مي
كه  با افراد شرور و بد ذات با خشونت و شدت بر خورد نمود و در مقابل مردماني

اما تو نسبت به ؛ خواهند با عطوفت و ماليمت برخورد شود خير و صالح امت را مي
در اين  .اي ائل نشدهاي و هيچ فرقي ميان ايشان ق همه به يك صورت رفتار نموده

خطاب به ، ارعثمان شروع به سخن گفتن نمود و پس از حمد و ثناي پروردگ، هنگام
را راه  اي اما بدانيد كه هر مسأله .تمام پيشنهادات شما را شنيدم«: حاضرين چنين گفت
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گير امت شده است ماليمت و مدارا با  لي كه گريبانحلي است و راه حل اين معض
اما نبايد اين مدارا و مسامحه از چارچوب حدود خداوند بزرگ فراتر  باشد ايشان مي

چرا كه هيچ كس را چنين حقي نيست كه در ، روند و آن مرزها را زير پا بگذارد
سعادت امت را بسته  درِ، لهأبدانيد اگر مس .اجراي حدود پروردگار خللي ايجاد نمايد

يقين  .گشايد روي ايشان مي هرا ب محبت و مدارا و مسامحه با خلق خدا اين در، است
، دارم كه هيچ كس را بر من حقي نيست كه آن را حجت و دليل شورش خود گرداند

د و امت اسالم از شاهد است كه در راه خير و صالح خو، خود، �چرا كه خداوند
هاي آسياب فتنه و آشوب به  اما بدانيد اگر چرخ .ام گذار نبودههيچ كوششي فرو 

من از  .هيچ كس را توان آن نيست كه آن را از حركت باز ايستاند، حركت در آيد
، ر تا سر جهان اسالم را فراگيردآتش اين فتنه س كه اينكه پيش از م خواهان �خداوند

كش اين آتش ويرانگر  هرگز به اين بال گرفتار نيايد كه هيزم، ان مرا بستاند تا عثمانج
حق و ، كنيد كه مردم از اين فتنه دور بمانند تالش، شما نيز با ماليمت و محبت .باشد

از اشتباهات ايشان در گذريد اما ، حقوق ايشان را تمام و كمال به آنان پرداخت نماييد
  1.»به هوش باشد كه در مورد حدود شريعت خداوند با هيچ كس مصالحه ننماييد

روش  او همان، هر چند عثمان پيشنهاد عمرو بن عاص را نپذيرفت اما در واقع
، چرا كه در هنگام بروز فتنه و آشوب ميان امت، ابوبكر و عمر را در پيش گرفت

بايست از در محبت و مدارا و عفو و گذشت به مقابله با آن پرداخت و نبايد با  مي
عثمان آرزو داشت كه بميرد اما  .بر شدت آن فتنه افزود، اعمال خشونت و شدت عمل

كيد داشت كه نبايد از أت، اما در عين حال .ت نباشدعامل شدت يافتن آن فتنه ميان ام
او معتقد بود كه  .را زير پا گذاشتها  آنخارج شد و  �چارچوب دستورات خداوند

بهترين پاسخ به ، و عفو و گذشت باشد مي ماليمت و مدارا بهترين روش مقابله با فتنه
د محروم ساخت و نبايد مردم را از حق و حقوق خوها  ناآن است و در طول اين بحر
  2.آنان را تحت فشار قرار داد
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توزان و دروغگويان به كار افتاد  باز دستان كينه، الزم به ذكر است كه در اين ميان
، يا غير معتبر هستند و يا گمنام و نامعلومها  آنو با جعل رواياتي ضعيف كه راويان 

 جا آن جلوه دهند تارا بد  سو عمرو بن عاص ساند تا روابط ميان عثمان تالش كرده
او فرصت را  سرا به قتل رساند اما با ترور عثمان سكه عمرو قصد داشته عثمان

ادعاي خونخواهي ، طلبانه خود غنيمت شمرده و در راه رسيدن به آمال و آرزوهاي جاه
رخان و محدثان رد كرده و آن را نادرست ؤاين روايت را م .1كند خليفه مقتول را مي

آن افرادي غير معتبر و يا گمنام هستند  نين در روايتي ديگر كه راويانهمچ .2دانند مي
تو از طريق خاندان بني اميه بر مردم حكومت : عثمان گفتآمده است كه عمرو به 

اند و به هر  كردهاز تو مبرا  اي داده انجام هركاري كه توها  اي و در طول اين سال رانده
يا شيوه حكومت خود ، حال و در اين شرايط .اند اي قدم گذاشته نهاده مراهه كه گا بي

صورت تصميمي قاطع بگير و آن را  در غير اين، را اصالح كن و يا از اين مقام كنار رو
پيشنهاد كرد  سدر همان روايت نيز آمده است كه عبداهللا بن عامر به عثمان .3اجرا كن

ول شوند و از اين حرف و ديگر مشغ مسايلتا مردم را به ميادين كارزار بفرستد تا به 
  4.دست بر دارند، گويند هايي كه راجع به حكومت تو مي حديث

واليان و امراي خود را فرمان داد تا با ، ها اما عثمان بر خالف تمام اين دروغ
در  .5ماليمت و مدارا با مردم رفتار كنند و از بازداشت يا قتل آشوب طلبان بپرهيزند

دانست كه دير يا زود  ر فرد با بصيرت و خردمندي ميه، در آن شرايط حساس، واقع
  6.گيرد ور خواهد شد و سر تا سر جهان اسالم را در بر مي اي بزرگ شعله آتش فتنه
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  پيشنهادهاي معاويه را نمي پذيرد سعثمان -1 
پيشنهاد  سمانند ديگر واليان به قلمرو خود باز گردد به عثمان كه اينمعاويه پيش از 

من : ين پيشنهاد را رد نمود و بدو گفترا همراه خود به شام ببرد اما عثمان اكرد تا او 
اين كار به قيمت جانم  هرچندرا ترك نخواهم كرد  صهرگز سرزمين رسول خدا

شنيد از او خواست تا به او اجازه  سرا از عثمان يچون معاويه چنين پاسخ .تمام شود
اما  .كنان مدينه بدان ديار گسيل داردخليفه و ديگر سا زدهد لشكري را جهت دفاع ا

من هرگز ارزاق : نين فرمودعثمان بار ديگر اين درخواست را نپذيرفت و به معاويه چ
اند كم نخواهم  سكني گزيده صمردماني را كه در سرزمين رسول اهللا هاي نيازمنديو 

 صالمال بر مهاجرين و انصار رسول اهللا كرد و هرگز در پرداخت حقوق و سهم بيت
هايش براي قانع كردن خليفه به جايي  ديد تالش معاويه كه مي .گيرم سخت نمي

اين ، دانم با اين اوضاع و احوال مي! اي امير المومنين: گفت كه سبه عثمان، رسد نمي
 .د و يا به شما اعالن جنگ خواهند دادنكن انگيزان سرانجام يا شما را ترور مي فتنه

مرا در برابر ايشان  �خداوند: و قاطعيت چنين پاسخ داد با صالبتعثمان اين بار نيز 
  1.ستا بس است كه او بهترين كار ساز مشكل گشا

كه در پشت تمام اين  بود معاويه نيز چون ديگر بزرگان صحابه مطمئن، در واقع
دستان پليدي نهفته است كه قصد دارد وحدت امت اسالم و بنيان ، ها شائعات و دروغ

فكري ديگر در سر ، يافته ره ي هاين خليف، اما عثمان .از ميان برداردبه حق خالفت را 
انگيزان به مدارا و مسامحه  خواست تا آخر راه با آن آشوب طلبان و فتنه او مي؛ داشت

اين بد ، ي نباشد و به اين ترتيبا نهابپردازد تا ديگر ايشان را بر او هيچ حجت و به
نمود و اين  نزد خداوند و مردمان خوار و رسوا ميطينتان گمراه را در دنيا و آخرت و 

  2.آمد تصميمي بود شجاعانه كه تنها از چنين مرد دادگر و بزرگواري بر مي
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  سازد مال ميگران را بر نقشه توطئه سعثمان -2 
گران در مدينه حضور دارند و در حال تحريك مردم عليه  دانست كه توطئه عثمان مي

هاي آنان اطالع يابد  بتواند از جزئيات نقشه كه اينليل براي به همين د .باشند او مي
گر فرستاد تا در بين ايشان  مردي مخزومي و مردي زهري را به ميان منافقان توطئه

هيچ كينه و  نداين دو مرد بر اثر تربيت خاصي كه نزد عثمان يافته بود .نفوذ كنند
عثمان آن ، در واقع .اد عثمان بودندنفرتي از خليفه به دل نداشتند و كامالً مورد اعتم

مجازات و محاكمه نموده بود و ، به خاطر ارتكاب گناه، ها پيش دو مرد را سال
آن  .تواند در جلب اعتماد منافقان به آن دو مؤثر واقع شود دانست همين سابقه مي مي

 دو مرد نيز در اين مأموريت خود سربلند بيرون آمدند و توانستند با جلب اعتماد
منافقان به آن دو  .خبر دهند ستعداد آنان و جزئيات نقشه ايشان را به عثمان، منافقان

ست به او ها ناگفته بودند كه قصد دارند نزد عثمان بروند و شايعاتي را كه بر سر زب
گاه به نزد مردم باز گردند و به ايشان بگويند آنان حقايق را به عثمان  آن، منتقل كنند

عثمان قصد ندارد از اقدامات پيشين خود دست بر دارد و اشتباهاتش  بازگو كردند اما
، توانستيم ذهن مردم را تحت تاثير خود قرار دهيم كه اينپس از  .را جبران نمايد

خود را به عثمان ، در هيأت حجاج، در اين مرحله .كنيم دوم نقشه را آغاز مي ي همرحل
از مقام خالفت استعفا دهد و در صورت كنيم كه علناً  رسانيم و او را وادار مي مي

همچنين آنان نزد آن دو مرد اعتراف كردند كه آنان در ، مقاومت او را خواهيم كشت
چون عثمان از اين نقشه با خبر شد لبخندي زد و  .تنها سه نفر هستند، حال حاضر

د و تقاضا نمود تا آن منافقان را هدايت كن �آنگاه دست به دعا برداشت و از خداوند
سپس به مسجد رفت و كوفيان و بصريان را  .از شقاوت دنيا و آخرت برهاند

گوش  سصحابه نيز گرداگرد آن جمعيت جمع شدند تا به سخنان عثمان، فراخواند
همه فرياد زنان از او ، به آن مردمان گفت را چون عثمان حقيقت ماجرا .فرا دهند

ا عثمان با اين درخواست مخالفت نمود و ام .خواستند تا آن چند نفر را به قتل برسانند
خواهم كه ديگران در  به ايشان پاسخ داد كه آن منافقان به ظاهر مسلمان هستند و نمي

مورد اين اقدام من بگويند كه عثمان چند مسلمان را به خاطر مخالفت با او به قتل 
نيم و آنان را ك پوشي مي بلكه از اين اقدام آنان چشم، كشيم ما آنان را نمي .رسانيد
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بخشانيم و تالش خواهيم كرد تا آنان را به راه راست آوريم و چشمانش را به  مي
كه  هيچ كس حق ندارد مسلماني را به قتل برساند جز آن .حقيقت ناب روشن سازيم

  1.مرتكب قتل شود و يا ارتداد و كفر خويش راعيان نمايد

  گران اقامه حجت و برهان بر ضد توطئه: چهارم

صحابه و  ي سبئيان را دعوت نمود تا در مسجد و جلوي ديدگان همه، گاه عثمان آن
ديگر مسلمانان ادعاهاي خود را اثبات كنند و گناهان و اشتباهات و ظلم و فساد او و 

عثمان نيز ، چون آن منافقان چنين نمودند .دستگاه خالفتش را به همگان نشان دهند
او تك تك  .نه پاسخ آنان و اتهامات ايشان را دادگرا با ارائه داليل و توضيحات روشن

داد و تمامي ها  آنهاي محكمي را به  اتهامات سبئيان عليه او را تبيين نمود و جواب
صحابه و بزرگان اسالم را گواه و شاهد آن ادله و توضيحات خود گرفت كه هيچ 

  2.باشند دروغ نميها  آنكدام از 
من نماز در سفر را برخالف سنت رسول كنند كه  او گفت از من انتقاد مي -1

بايد بگويم من نماز را هنگام مسافرت به  .ام و ابوبكر و عمر كامل خوانده صخدا
ساكن  جا آن دانند اقوام و خويشان من در مكه كامل خواندم و همانطور كه همه مي

هستند و در واقع من در ميان اقوام و نزديكان خود اقامت داشتم و مسافر محسوب 
   .ييد كردندأصحابه نيز سخنان او را ت .شدم مين

هاي وسيعي را به شتران  كنند كه چراگاه او بيان داشت كه او را متهم مي -2
كه : بايد گفت .حكومت اختصاص داده و ديگر مردمان را در تنگنا قرار داده است

و ابوبكر و عمر نيز وجود داشتند و من تنها  صچراگاه شتران در عهد رسول خدا
ه تچرا كه شتران زكات و جهاد به ميزان بسيار زيادي افزايش ياف ؛را توسعه دادمها  آن

ها  از طرف ديگر من هرگز فقرا و مساكين را منع نكردم كه نبايد از آن چراگاه .بودند
ها به چرا نفرستادم و همانطور  خود من هرگز حيواناتم را در آن چراگاه .استفاده كنند

مسلمانان شتر و گوسفند داشتم  ي به خالفت رسيدن بيشتر از همهدانيد قبل از  كه مي
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را نيز ها  آنتنها دو شتر برايم مانده كه ، اما حاال فقط گوسفند دارم و از آن همه شتر
صحابه ، پس از گفتن اين سخنان .ام داشته براي رفتن به مكه و اداي مراسم حج نگه

  .را تصديق نمودنداو كالم 
م و تنها يك نسخه از ا ههاي قرآن را سوزاند نسخه ي د كه همهكنن مرا متهم مي -3

كالم خدا و از جانب او بر پيامبر ، مگر نه اين است كه قرآن .ام را باقي گذاشتهها  آن
تنها كاري كه من كردم  .باشد اين كتاب واحد است و چند چيز نمي .نازل شد صخدا

وردم و مانع تفرقه و اختالف آنان مسلمانان را بر يك نسخه گرد آ ي اين بود كه همه
قرآن را در يك مصحف  ي ههمين كار را كرد و هم سپيش از من نيز ابوبكر .شدم

  .جمع نمود
از مكه به طائف  صگويند كه من حكم بن ابي العاص را كه رسول خدا -4

مگر نه اين است كه حكم اهل مكه است و از  .تبعيد كرده بودند به مدينه آوردم
از بعيد نمود اما بعد او را از مكه به طائف ت صرسول خدا .ه نيستمردمان مدين

صحابه نيز سخنان او  .او را به مكه باز گردانيد، واقع شد صكه مورد ستايش پيامبر اين
  .را تصديق كردند

ه من افراد جوان و كم و سن و سال را در مقامات و مناصب كگيرند  ايراد مي -5
را به  دصبور و مقاوم و مورد اعتما، ها افراد خردمندمن تن .ام مختلف به كار گماشته

توانيد لياقت آنان را از افرادي كه زير دست آنان  ام و مي ها گماشته اين مسئوليت
نيز افراد  سو ابوبكر و عمر صاز طرف ديگر خود رسول خدا .ال كنيدؤس، اند بوده

اسامه  صضرت رسولمثالً خود ح، هاي مختلفي به كار گرفتند جوان را در مسئوليت
تر بود امير لشكر  جواناني كه من استخدام كردم كم سن و سال ي بن زيد را كه از همه

كنند در حق ايشان روا  نمود و انتقاداتي به مراتب شديدتر از اين انتقاداتي كه از من مي
گفتند كه اين مردمان هر آنچه را كه  سصحابه نيز با تاييد سخنان عثمان .داشتند

  .گيرند وانند درك كنند به باد انتقاد ميت نمي
گويند كه من خمس غنايم فتح آفريقا را به عبداهللا بن سعد بن ابي سرح  -6

شد به او دادم و اين  اما من تنها يك پنجم خمس را كه يكصد هزار درهم مي .بخشيدم
وبكر پيش از من نيز اب .مبلغ را به عنوان پاداش تالش او در فتح آفريقا به او بخشديم
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كه سربازان از اين  هر چند هنگامي .كردند چنين پاداشهايي را تعيين مي سو عمر
پاداش با خبر شدند به اين اقدام من اعتراض كردند و حال آنكه آنان را چنين حقي 

آن پاداش را در ميان خودشان تقسيم ، ها و اعتراضات آنان من نيز به خاطر گاليه .نبود
  .نرسيدكردم و به ابن سعد چيزي 

ام را دوست دارم و به آنان پول پرداخت  گيرند كه من خانواده از من ايراد مي -7
ام هرگز باعث نشده كه حق ديگران را ضايع  بدانيد كه اين محبت به خانواده .كنم مي

بلكه بالعكس گاه حق و ، خود بدهم  كنم و به آنان ستم روا دارم و آن را به خانواده
دهم از  ام ميپولي را نيز كه به خانواده .ام هديگر مسلمين داد ام را به حقوق خانواده

چرا كه ، ام خود نداده  المال چيزي به خانواده كنم و هرگز از بيت مين ميأثروت خود ت
من ، باشد مسلمانان نيز حرام مي المال نه تنها بر من حرام است بلكه بر ديگر اموال بيت

كردم و امروز  هاي بسياري مي بخشش سو ابوبكر و عمر صدر دوران رسول خدا
ام و قصد دارم اموالم را  امروز كه پير شده .ام نسبت به آن دوران بسيار خسيس شده

گيرند كه چرا اموالت را  ميان خانواده و نزديكانم تقسيم كنم اين مردمان از من ايراد مي
را كه از ديگر همة اموالي ، سوگند به خدا جز خمس غنايم! اي؟ ات داده به خانواده

باز گردانم تا در همان ديار هزينه شود و خمس  جا همان آمد به ها به مدينه مي سرزمين
 .نمودند كردند و به مستحقان آن پرداخت مي تقسيم مي، غنايم را نيز خود مسلمانان
ام  من و خانواده .ام ها دريافت نكرده ارزش نيز از آن خمس بدانيد كه من يك فلس بي

  .ايم المال اخذ ننموده ايم و هيچگاه پولي از بيت نها از ثروت خود استفاده كردهتنها و ت
ام و ديگر مهاجرين و  ها را به افرادي خاص بخشيده گويند كه من زمين مي -8

من  .ام  اند محروم نموده ها شركت داشته انصار و مهاجريني را كه در فتح آن سرزمين
اما در اين  .مند ساختم بهرهها  آنهمه فاتحان را از  ها را تقسيم كردم گاه كه آن زمين آن

 .اي ديگر به شهرهاي خود بازگشتند ماندند و دسته جا همان اي از ايشان در ميان دسته
  1.ها را فروختند همچنين از ميان اين دسته هم هستند افرادي كه آن زمين

                                           
امحد ، الفتنة ۱۵۸ص، اخللفاء الراشدون) ۵/۳۵۵(تاريخ الطربی  ۱۱۱-۶۱ص ، العواصم من القواصم -١

  . ۱۴- ۱۰ص، عرموش
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شود و  ح ميمطر سمهمترين انتقاداتي بود كه عليه عثمان بن عفان، مسايلاين 
 ي پاسخ گفت و همهها  آن ي عثمان با داليلي محكم و توضيحاتي روشن به همه

ي حق ها نااما چه سود كه سبئيان انس .هاي سبئيان را برمال ساخت اراجيف و دروغ
آنان  .كه با ديدن داليل و شواهد روشن آن را بپذيرند و به راه راست آيند ندطلبي نبود

تمام تالش ، را از ميان ببرند و در راستاي اين هدف سد عثمانتنها و تنها قصد داشتن
حقا كه هر كس را خداوند  .1داشتند تا مردم از او رويگردان شوند خود را مبذول مي

  . به راه ضاللت برد كس نتواند او را به راه راست هدايت كند
ان سخنان عثم، مردم اعم از صحابه و مسلمانان و رؤساي نفاق و سبئيت ي همه
سخنان عثمان چنان  .نيز صدق گفتار او را تاييد كردند گيرا شنيدند و هم سبن عفان

اما سران  .حضار در مسجد را تحت تاثير خود قرار داد ي محكم و نافذ بود كه همه
نفاق و سبئيت كه هرگز به دنبال حقايق نبودند و تنها قصد داشتند ميان امت تفرقه 

اختالف و شكاف سوق دهند با اين سخنان نيز  همهلك ايجاد كنند و آنان را به دام
، ها و افتراهاي آنان پس از افشا شدن دروغ .دست از شرارت خود بر نداشتند

انگيز سبئيت را به قتل رساند  خواهان آن شدند كه او سران فتنه سمسلمانان از عثمان
رنگ آرامش و امنيت ، تا امت اسالم از شر آنان در امان بماند و بالد مسلمين بار ديگر

او باور داشت كه در  .نمود اما عثمان با درخواست آنان مخالفت مي .به خود ببيند
فتنه آنان به سرعت سر تا سر جهان اسالم را ، انگيز صورت قتل آن افراد منافق و فتنه

او به آنان اجازه داد تا به  .گيرد و ايشان به اهداف خود دست خواهند يافت در بر مي
در را هاي خود  دانست كه ايشان نقشه كه مي هاي خود باز گردند حال آن نسرزمي

  2.راستاي ضربه زدن به بدنه وحدت امت اسالم دنبال خواهند كرد

  هاي معترضان اجابت تعدادي از درخواست: پنجم

هاي معترضان چون تقاضاي عزل واليان و انتصاب  عثمان به تعدادي از درخواست
توانست در راه اقامه  مي، در واقع اين اقدام .آنان پاسخ مثبت دادافرادي ديگر به جاي 

                                           
  . ۹۹-۹۸ص ، حممد أبو زهرة، تاريخ اجلدل -١
  . ۱۵۹-۱۵۸ص، اخللفاء الراشدون -٢
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سفانه در وراي اين أرعايت حقوق مردم مفيد واقع شود اما مت عدل و قسط و
ها اهدافي پليد وجود داشت كه تنها ايجاد شكاف ميان صفوف مسلمين و  درخواست

اي بود  اين همان فتنهور كردن آتش فتنه و جنگ ميان ايشان را مد نظر داشت و  شعله
در  سخبر از وقوع آن و شهادت حضرت عثمان، ها قبل سال صكه رسول خدا

  1.داده بودندرا جريان آن 

  كرد با فتنه برخورد ميها  آنبر اساس  ساصولي كه عثمان: ششم

كه استنباط نمود توان اصولي را  در جريان وقوع فتنه مي سبا دقت در عملكرد عثمان
  :اين اصول عبارتند از .كرد عمل ميها  آنبراساس ، رخورد با آن فتنهب ي او در نحوه

  ثابت شدن شايعات و اتهامات -1
هاي گوناگون فرستاد تا در  هاي تحقيق و تفحص متعددي را به سرزمين هيأت، عثمان

ها  همچنين شخصاً با مردم آن سرزمين .مورد صحت و سقم اين شايعات تحقيق نمايند
هاي شوم سبئيان ببرد و  و توانست به شكلي زيركانه پي به نقشه به گفتگو پرداخت

اما هرگز در صدور حكم عليه آنان شتاب نكرد و  .حقيقت وجودي آنان را بشناسد
   .منتظر اقدامات آنان ماند

  عدل و انصاف بايد رعايت شود -2
 هاي مختلف اعالم نمود كه هر كس هاي خود خطاب به مردمان سرزمين او در نامه

اند به حج آن سال بيايد و آن  كند عثمان يا واليان او در حق او ظلمي روا داشته ادعا مي
  2.حق را از او و يا واليان او بگيرد

  صبر و گذشت و آرامش -3 
توان به وضوح در نامه او به مردم كوفه كه خواستار عزل سعيد بن  اين اصل را مي

او در آن نامه چنين  .مودمشاهده ن، ندعاص و انتصاب ابوموسي اشعري به جاي او بود

                                           
  . ۷۸ص ، لمیالس. د، خلفاه عثمان -١
  ). ۵/۳۴۹(تاريخ الطربی  -٢
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كنم شايد  اندازم و در برابر شما صبر پيشه مي من آبرويم را به خطر مي«: گويد مي
من آنچه را كه شما دوست داريد تا آن زمان كه خالف  .بتوانم شما را اصالح نمايم

آن هنگام پسنديد تا  دستورات خداوند نباشد به شما خواهم داد و آنچه را كه شما نمي
  1.»خواهم نموددريغ نن نباشد از شما آكه گناهي در 

  تالش براي حفظ وحدت و اجتناب از عوامل اختالف برانگيز -4 
بود كه دستور داد يك مصحف واحد از  يعثمان به خاطر حفظ وحدت امت اسالم

 .دهاي قرآن از ميان برون قرآن تدوين و در اختيار مسلمانان قرار بگيرد و بقيه نسخه
كه قتل  من هيچ كاري بدانيد«: ان فتنه و خطاب به مردم چنين گفتهمچنين در جري

، رود اگر مرا به قتل رسانيد وحدت ميانتان از بين مي .ام نداده انجام روا داردرا ما 
توانيد در يك صف واحد عليه دشمنانتان  همديگر را دوست نخواهيد داشت و نمي

  2.»بجنگيد

  مسايلز اطاله كالم در اين نوع سكوت و اجتناب ا -5 
ي كه موجب معرفت و هدايت مردم شود مسايلجز هنگام رد اتهامات و در  سعثمان

   .عادت داشت سكوت اختيار كند و از سخن گفتن بسيار بپرهيزد

  صالح و پرهيزگارافراد مشورت با  -6
زبير ، مختلف با علماي صالح و پرهيزكاري چون علي بن ابي طالب مسايلدر  ساو

 سعبداهللا بن عمر و عبداهللا بن سالم، محمد بن مسلمه، طلحه بن عبيداهللا، بن عوام
علما به اين دليل كه از علم و ، در واقع .شد ميو نظر ايشان را جويا  كرد ميمشورت 

معرفت و بصيرت و شناخت بيشتري نسبت به امور و قضايا برخوردار هستند 
تري از آن  ورت نمايد به فهم و درك بهتر و درستتوانند هر كه را كه با آنان مش مي

  1.سوق دهند مسايل

                                           
  ). ۵/۳۴۳(تاريخ الطربی  -١
  ). ۷/۱۸۴) البداية و النهاية -٢
  . ۷۲۸ص ، أحداث و أحاديث فتنة اهلرج -١
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  ها ايراد كرده بودند در مورد وقوع فتنه صتبعيت از احاديثي كه رسول خدا -7
انگيزان در پيش گرفت نه  هاي فتنه ها و آشوب روشي را كه عثمان در مواجهه با فتنه

براساس رهنمودهاي رسول   كهبل، اساس روند حوادث و فشارهاي اوضاع و احوال بر
صبر را پيشه خود نمود و رضوان  صعثمان طبق فرمايشات رسول خدا .بود صخدا

كرد و هرگز حاضر نشد با آشوب طلبان به جنگ بپردازد و  الهي را در آن جستجو مي
 صبه حقيقت كه عثمان به پيماني كه با رسول خدا .منتظر فرا رسيدن تقرير الهي ماند

سرانجام در همين راه در خون پاك و مطهر خويش  كه اينيبند ماند تا بسته بود پا
  1.ديتلغ

از مجموع اخبار و : دهد در همين رابطه چنين توضيح ميمحب الدين خطيب 
ميان  يتوان چنين برداشت نمود كه او تالش نمود از هر نوع فتنه و آشوب روايات مي

خالفت خويش دوست داشت از  هر چند كه در اواخر دوران، مسلمين اجتناب ورزد
انگيزان و آشوب طلبان را از آن   كه فتنه شدمي چنان ابهت و اقتداري برخوردار

هرگز حاضر نشد كه از ، او با وجود تمام آن خطرات .اقدامات مخرب خود باز دارد
نيروي اسلحه عليه معترضان و آشوب طلبان استفاده كند و چون معاويه به او پيشنهاد 

عثمان اين پيشنهاد را نپذيرفت و حاضر نشد ، لشكري را از شام به مدينه بفرستدداد تا 
برد جسارت  اما او گمان نمي .تنگ گرداند صتا عرصه را بر ساكنان شهر رسول خدا

اي انگشت شمار از برادران مسلمانش تا بدان حد برسد كه خون اولين  و جهالت عده
   .مهاجر الي اهللا را به ناحق بريزند

جنگي خونين ميان ، ديد كه اگر قصد دفاع از خويش را بنمايد چون مي سئشد[ة
مدافعان او و شورشيان در خواهد گرفت و به همين دليل به مدافعاني كه كامالً 

   .فرمانبردار او بودند دستور داد تا از هر نوع درگيري با معترضان بپرهيزند
وفناك در برابر عصيان و نيرويي قدرتمند و خ، بدون شك اگر در آن روزگار

آميز آنان را سر   توانست به طور مسالمت داشت و مي شورش آشوب طلبان وجود مي

                                           
  . ۱۱۶ص، استشهاد عثمان و وقعة اجلمل -١
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نمود هر چند كه او مطمئن بود سرانجام او  از آن استقبال مي سجايشان بنشاند عثمان
  1.شهيد خواهد شد، در اين بحبوبه فتنه و آشوب

  

                                           
  . ۱۳۸ص، العواصم من القواصم -١



 
  گفتار سوم

  ندكن مدينه را اشغال مي، شورشيان

  هاي خود انگيزان از سرزمين حركت فتنه: نخست

بر اين اصل متفق القول شدند كه ، انگيزان بر آغاز قيام عليه حكومت  پس از توافق فتنه
را به هر شكل ممكن وادار كنند كه از مقام خود  سعثمان، پس از ورود به مدينه

ن به اين صورت بود كه نقشه آنا .او را به قتل رسانند، استعفا دهد و در صورت امتناع
بصره و مصر آغاز شود و خود را همراه ، حركت آن به سوي مدينه از سه نقطه كوفه

ديگر حجاج به آن شهر برسانند و چون حجاج و اكثريت ساكنان مدينه به قصد اداي 
را به  سعثمان، توانند در نبود بيشتر مردان شهر عزم مكه نمودند مي، مناسك حج

در شوال  .1رند و او را مجبور كنند تا از مقام خالفت استعفا دهدمحاصره خود در آو
 .2انگيزان توانستند خود را به مدينه برسانند  فتنه، سال سي و پنجم بعد از هجرت

ركت كردند كه هر كاروان طلبان مصر در قالب چهار كاروان به جانب مصر ح آشوب
 .داهللا بن سبأ نيز حضور داشتخود عب، در ميان اين كاروانيان .واحد بود را اميري

كنانه بن بشر ، من بن عديس بلويحامراي اين چهار كاروان عبارت بودند از عبدالر
سودان بن حرمان سكوني و قتيره بن فالن سكوني كه تحت نظر غافقي بن ، جيبين

آشوب طلبان كوفه نيز چونان مصريان در قالب چهار  .كردند حرب عكي عمل مي
اين امرا عبارت  .زير نظر اميري بود به جانب مدينه رهسپار شدندكاروان كه هر يك 

زياد بن نضر حارثي و عبداهللا بن ، مالك اشتر نخعي، بودند از زيد بن صوحان عبدي
بصريان نيز چونان  .آن امرا را بر عهده داشت ي امارت همه، اصم كه عمرو بن اصم

و حكيم ، حركت نمودندوان ديگر همدستانشان در كوفه و بصره در قالب چهار كار
محرش بن عبد بشر بن شريح قيسي و ابن ، ذريح بن عباد عبدي، بن جبله عبدي

حنفي تحت نظر حرقوص بن زهير سعدي امارت چهار كاروان بصريان را به دست 
ها قريب به هزار نفر  مجموع نفرات آشوب طلبان هر يك از اين سرزمين .داشتند

                                           
  . ۱۵۹ص، اخللفاء الراشدون -١
  . ۱۵۹ص، اخللفاء الراشدون -٢
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مصريان از  .مد نظر بود سزدي جهت جانشيني عثمانشده است كه هر يك را نام مي
جانب ، هر يك به ترتيب، كردند و كوفيان و بصريان حمايت مي سعلي بن ابي طالب

هدف گردانندگان ، در واقع .1را گرفته بودند سو طلحه بن عبيداهللا سزبير بن عوام
ود صحابه هايي ايجاد اختالفات عميق ميان خ ابن بلوا و آشوب از چنين موضعگيري

صحابه ، �خداوند: گويد چنين سخن ميامام آجري در اين رابطه  .بود سبزرگوار
آن  .را از تمامي آن شايعات مبرا نمود سو طلحه سزبير، سبزرگواري چون علي

دادند تا مردم را فريب  ها را به صحابه نسبت مي آن نامه، منافقان تنها به اين خاطر
را از آن  صصحابه رسول اهللا، اما خداوند كريم .ماينددهند و صحابه را با هم درگير ن

  2.فتنه حفظ نمود
عثمان از حركت آنان خبردار شده بود اما هيچ ، پيش از ورود معترضان به مدينه

عثمان در ، چون معترضان به مدينه رسيدند .نداد انجام اقدامي براي مقابله با آنان
 .و رفتند از آنان استقبال نمودروستايي خارج از شهر حضور داشت و چون نزد ا

آنان نزد  .مصريان بودند، اولين گروه معترضان كرده و رخان نام اين روستا را ذكرؤم
نخست از او خواستند تا مصحفي بياورند و  .عثمان رفتند و با او به مجادله پرداختند

گاه  آن. را بگشاي) يعني سوره يونس( سابعه: دند به عثمان گفتندآور را چون مصحف
  : اين آيه را بر او خواندند

m�l��m��n��o��p��q��r��s� �t��u��v��w��x��y��z��
|{��}���~�����¡��¢��������l ٥٩: يونس   

آيا چيزهائي را كه خدا براي شما آفريده و روزي شما كرده : به من بگوئيد: بگو(
: بگو، داي را حالل نمودهها  آنرا حرام و بخشي از ها  آنبخشي از ) خودسرانه(است و 

يا اين كه بر خدا دروغ ) كه از پيش خود چنين كنيد(آيا خدا به شما اجازه داده است 
دستور نداده ها  آنكنيد كه خدا بد گوئيد و مي و از زبان خدا چيزهائي مي(بنديد  مي

  )؟ است

                                           
  ). ۵/۳۵۷(تاريخ الطربی  -١
  ۱۱۸ص، خالد الغيث، استشهاد عثمان و وقعة اجلمل -٢
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هايي را مختص شتران و اسبان  سپس از او پرسيدند بر چه اساس چراگاه
محروم نموده است؟ آيا خداوند چنين ها  آنان را از حكومت قرار داده و ديگر

اي؟ عثمان در مقام پاسخ بر آمد و  مجوزي را به تو داده و يا بر خداوند دروغ بسته
كه پيش از : شأن نزول و مصاديق اين آيه را براي ايشان تبيين نمود و به ايشان گفت

و چون در عهد او تعداد  هايي را ايجاد كرده بودند نيز چنين چراگاه سابوبكر و عمر
 .ها را افزايش دهد آن شتران و اسبان بسيار شدند ناچار شد كه وسعت آن چراگاه

چون قانع شدند عثمان با آنان ميثاقي بست و از آنان قول گرفت تا هرگز عليه او 
  . المروه رسيدند ترضان به منطقه ذيمع ي همه، پس از اين مالقات .شورش نكنند

  ابي طالب را براي گفتگو با فتنه انگيزان به شهرها فرستادعلي بن ، عثمان
را نزد  �علي، سعثمان شهادت عثمان آمدند نيم قبل از و ماه گروهي از ذومره يك

او همراه مردي ديگر كه نام او بر ما معلوم نيست  .آنان فرستاد تا با آنان مذاكره نمايد
در  .1خواند و آنان نيز پذيرفتندرات و آنان را به ارشادات قرآن فنزد معترضان رف

روايتي ديگر آمده است كه او چندين بار با آنان بحث و گفتگو كرد تا توانست آنان را 
  2.قانع كند كه قرآن را معيار اين رفتارهاي خود قرار دهند

سهم ، تبعيد شدگان به ديار خود بازگرداند: آنان در پنج مسأله به توافق رسيدند
در تقسيم ، المال ذخيره شود فيء و خمس در بيت، اخت شودمحروم شدگان پرد

 .ها جانب عدالت رعايت شود و تنها افراد امين و توانمند به كار گماشته شوند ثروت
همچنين آنان اعالم كردند كه بايد عبداهللا بن  .سپس اين مواد را به روي كاغذ آوردند

، به اين ترتيب .3ابقا شوند عامر در امارت بصره و ابوموسي اشعري در امارت كوفه
هاي معترض مصالحه نمود و آنان نيز هر يك راه ديار  با هر يك از گروه سعثمان

  4.خود را در پيش گرفتند

                                           
  . ۱۶۹ص، تاريخ خليفه. ۳۲۸ص، تاريخ دمشق؛ ترمجة عثمان -١
  ). ۱/۱۲۹(فتنه مقتل عثمان  -٢
  ). ۱/۱۲۹(فتنه مقتل عثمان  -٣
  ). ۱/۱۲۹(فتنه مقتل عثمان  -٤
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  كه حكم مرگ معترضان بود اي جعلينامه 
ريزي كردند  انگيزان نقشه ديگري را طرح فتنه، پس از بازگشت معترضان به ديار خود

اي  آنان نامه .بسته شده بود از ميان ببرند سمعترضان و عثمانتا آن صلحي را كه ميان 
او در ميانه راه از  .را جعل كردند و به دست مردي سپردند تا آن را به جانب مصر ببرد

نان را به خود جلب كرد كه نظر آ اي رفتار مي به گونهكنار كاروان مصريان عبور كرد و 
ترسد گويا كه نزد او چيزي است كه نبايد  كرد كه از مصريان مي او وانمود مي .نمود

اي را نزد او يافتند كه در  چون مصريان او را دستگير كردند نامه؛ مصريان آن را ببينند
دستور داده بود تا همه معترضان ، حاكم مصر، آن عثمان خطاب به عبداهللا بن ابي سرح

   .گردند يا به قتل رساند و يا مثله نمايد را كه به مصر باز مي
 .1عرضه داشتند سرا بر عثمان مصريان نيز خشمگين به مدينه بازگشتند و آن

اي را ننوشته است و به آنان پيشنهاد كرد كه يا دو  كه او چنين نامه: عثمان به آنان گفت
اورند و عليه او شهادت اند او اين نامه را نوشته نزد او بي مرد مسلمان را كه شاهد بوده

نامه را نوشته و نه ، كه او نه خود سوگند ياد كندهمتا  يكتا و بيبه خداوند  دهند و يا
اي خبر  او به آنان اعالم نمود كه از وجود چنين نامه .دستور نوشتن آن را داده است

اند و  د نيست كه ديگران اين نامه نوشته و به عثمان نسبت دادهينداشته است و هيچ بع
باز معترضان  سعثمان با وجود توضيحاتاما  .اند سپس مهر خاتم او را جعل كرده

  2.قانع نشدند و سخنان او را باور نكردند
مهمترين داليل مجعول بودن اين نامه كه عثمان در آن حكم مرگ معترضان 

را به دست عبداهللا بن ابن  مصري را امضا نموده و سپس آن را به غالم خود داده كه آن
  : عبارتند از، دسرح برساند تا او نيز آن حكم را اجرا كن

رفتارهاي خود شك مصريان را بر انگيخته و نمود كه عثمان باوانمود مي نامه -1
اين رفتار او اين ، در واقع .هراسد كرد كه گويا او از مصريان مي اي وانمود مي به گونه

كرده كه نزد او چيزي است كه نبايد مصريان از آن اطالع  گمان را نزد مردم تقويت مي

                                           
  ). ۵/۳۷۹(تاريخ الطربی  -١
  ). ۷/۱۹۱(البداية و النهاية ). ۱/۱۳۲(ثمان فتنه مقتل ع -٢



    �بن عفان  عثمانقتل  
 

 

 583

داد از راهي  نوشته بود به حامل آن دستور مي سواقعاً اين نامه را عثمان اگر .يابند
ن را دست عبداهللا بن ابي سرح ريان برخورد نكند و در اسرع وقت آبرود كه به مص

   .برساند تا آن را اجرا كند
ال را مطرح كرد كه عراقيان كه فاصله بسياري با مصريان داشتند ؤبايد اين س -2

چگونه اطالع يافتند كه  ندآنان كه در شرق بود .نامه با خبر شدندچگونه از وجود آن 
تر آنكه هر دو گروه همزمان و در آن واحد  اند؟ عجيب اي را يافته مصريان چنين نامه

كه اين نامه را جعل كرده و  توان چنين جواب داد كه آنان تنها مي .به مدينه رسيدند
نموده تا خبر اين ماجرا  مردي ديگر را اجير، را به دست فردي داده تا به مصر ببرد آن

از كوفيان و  سالي است كه علي بن ابي طالبؤاين همان س!! را به عراقيان اطالع دهد
بصريان پرسيد كه شما با وجود آن فاصله بسيار با مصريان چگون از وجود آن نامه با 

اجرا در پاسخ اين پرسش را چنين بيان داشت كه اين م، خود سعلي .1خبر شديد
 2.مردم دچار فتنه و آشوب شوند، ريزي شده بود تا بار ديگر مدينه طرح

ال مطرح است كه عثمان چگونه به عبداهللا بن ابي سرح دستور ؤاين س -3
كه خود عبداهللا پس از عزيمت  دهد تا معترضان مصري را به قتل برساند حال آن مي

مصر را ترك گفته و قصد  ،معترضان به مدينه و پس از شورش محمد بن ابي حذيفه
او در عقبه فلسطين منتظر بود تا عثمان به نامه او مبني بر اذن ورود  .مدينه نموده بود

  .به مدينه پاسخ دهد
فرمان ، در نامه خود به عبداهللا بن ابي سرح سچگونه ممكن است كه عثمان -4

به محاصره عثمان را ، كه در طول مدتي كه آنان قتل معترضان را داده باشد حال آن
او همه صحابه و ديگر مسلمانان را از جنگ با معترضان و ، خود در آورده بودند
  .نمود سركوب آنان منع مي

شود اين است كه حكيم بن جبله و مالك  جا مطرح مي ال ديگري كه اين وس -5
اشتر چرا و بدون هيچ دليل روشني در مدينه ماندند و با ديگر عراقيان به سرزمين 

                                           
  . ۲۲۷ص، عثمان بن عفان اخلليفة الشاکر الصابر -١
  ). ۱/۳۳۴(حتقيق مواقف الصحابة  -٢
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شايد بتوان چنين ادعا نمود كه آنان با پيشنهاد ابن سبأ آن نامه دروغين  .تندخود برنگش
اين سبئيان ، در واقع .را جعل كردند و سپس آن سناريوي ننگين را به راه انداختند

توانستند از طريق آن به اهداف پليد  بردند و مي سود مي، بودند كه از وجود اين نامه
  1.خود دست يابند

آنان با انتساب آن به مروان بن حكم قصد داشتند تا عثمان را  ،از طرف ديگر
خبر از حكومت خود و طبيعتاً نااليق جلوه دهند و چنين وانمود كنند كه  فردي بي

اي را نوشته  اگر مروان چنين نامه .را فراگرفته است سدستگاه حكومت عثمان، فساد
ه مصريان بر نخورد و در غير كرد از راهي حركت كند كه ب بود به حامل آن توصيه مي

گفته باشد تا مصريا را به  رسان اگر او عمداً چنين شيوه رفتاري را به نامه، اين صورت
بايد گفت كه خود مروان نيز همدست آشوب طلبان بوده است كه اين ، شك اندازد

   .نماياند كامالً غير ممكن مي، براساس شواهد و قراين و اقدامات بعدي او، احتمال
بلكه  كرد اولين نامه مجعولي نبود كه مسلمانان را دچار فتنه مي، ين نامها -6

و  سطلحه، ساي چون علي و صحابه لمنين عائشهؤام المانگيزان پيشتر از قول فتنه
مردم را به ، آن بزرگوارانها  آنهاي را جعل كرده بودند كه در  چنين نامه سزبير

در رد اين اتهام چنين  لخود عائشه بعدها .كردند تشويق مي سشورش عليه عثمان
كنند  سوگند به پروردگاري كه مؤمنان به او ايمان دارند و كافران او را انكار مي: گفت

هاي ديگري را به ساير  همچنين آنان نامه .2ام  اي را ننوشته من هرگز چنين نامه
كه دين  اند ها چنين گفته منتسب كرده بودند كه آن بزرگواران در آن نامه سصحابه

جهاد در ، مردم به مدينه بيايند كه در اين شرايط ي محمد در خطر است و بايد همه
: بطه چنين گفته استابن كثير نيز در اين را .3تر از جهاد در مرزهاست مدينه واجب

منتسب  سزبير و طلحه، اي چون علي هايي را جعل و سپس به صحابه انگيزان نامه فتنه
اما ، اند ها را آن صحابه به آنان نوشته كردند كه اين نامه د ميكردند و چنين وانمو مي

منافقان چنان گستاخ  .خود را از اين افترا مبرا نمودند، صحابه با انكار و رد اين اتهام

                                           
  . ۱۶۹ص، تاريخ خليفة بن خياط -١
  ). ۱/۳۳۵(حتقيق مواقف الصحابه  -٢
  ). ۱/۳۳۵(حتقيق مواقف الصحابه  -٣
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اي را از قول خليفه جعل كردند كه در آن حكم مجازات معترضان  بودند كه نامه
اي نيز  از وجود چنين نامه سعثمان كه حال آن، مصري به حاكم مصر ابالغ شده بود

كيدي است بر روايتي كه طبري و أهاي ابن كثير ت اين گفته، در واقع .1خبر نداشت
زبير و طلحه خود را از آن ، لعائشه، علي، اند كه طبق آن خليفه بن خياط نقل كرده

مي در آغاز هاي دروغين تاثير بسيار مه بيقين وجود اين نامه .2ندها مبرا اعالم نمود نامه
ها توانستند اذهان مردم را  منافقان از طريق جعل آن نامه .آن فتنه بزرگ داشت انجام و

بايد دانست كه در اين  .فريب دهند و افرادي ساده لوح و نادان را با خود همراه سازند
اما ، هاي مسلمانان گرديد كار ها و ندانم شهيد شد و فداي كج فهمي سميان عثمان
هايي است كه  تاريخ آن و نسل، خود اسالم، ها و شايعات قيقي اين نامهقربانيان ح

اما امروز ديگر نبايد چنين اسير و ، اند فريب اين روايات نادرست و مجعول را خورده
ها  بايد دست به كار شد و تاريخ واقعي و بدور از كينه، دربند اين تاريخ مشكوك شد

بايد با تحقيق و كاوش موشكافانه ؛ يافت و هوي و هوس دشمنان اسالم و مسلمين را
زبان و دست خود را به ، به مطالعه اين تاريخ پرداخت تا بار ديگر چون پيشينيان

اك سيرت تاريخ اين امت پهايي كه به ناحق در مورد بزرگ مردان  ها و دروغ تهمت
  3.اند نياالييم و در پيشگاه پروردگارمان سربلند باشيم جعل شده

  به امامت رؤساي فتنه در مورد اقامه نماز سحاصره و موضع عثمانآغاز م: دوم

اند اما شايد بتوان  رابيان نكرده سروايات معتبر كيفيت دقيق آغاز محاصره خانه خليفه
در روايت  .تا حدودي به اين مطلب دست يافت، با مطالعه حوادثي كه خواهيم ديد

مشغول ، در مسجد سروزي عثمان، اند كه پس از بازگشت شورشيان به شهر نقل كرده
ايراد خطبه بود كه ناگهان مردي بنام اعين بن ضبعيه تميمي سخنان او را قطع كرد و به 

اين چه كسي بود؟ : عثمان گفت، ديگر دروغ گفتن بس است !روباه پير اي: او گفت
مردم به سمت او  سپس، بلكه خودت اين هستي: فرمود، اعين بود: عرض كردند

                                           
  ). ۷/۱۷۵(البداية و النهاية  -١
  ). ۱/۳۳۵(يق مواقف الصحابة حتق -٢
  . ۲۲۸ص، عثمان بن عفان اخلليفة الشاکر الصابر -٣
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ند اما در اين ميان مردي از بني ليث او را از ميان جمعيت نجات داد و به ور شد حمله
توانست به مسجد برود و نماز گذارد  عثمان مي، قبل از آغاز محاصره .1خانه خود برد

ما جراي توانست نزد او برود اما با شروع  بود مي مي يو هر كس را كه با او كار
داي نمازهاي پنجگانه نيز از خانه خود توانست حتي براي ا او نمي محاصره ديگر

امامت جماعت مردم را بر عهده ، يكي از سران فتنه، در طول اين مدت .2خارج شود
ار نزد عثمان آمد و به او يكنند كه مردي بنام عبيداهللا بن عدي بن خ نقل مي .داشت
منع كه حاضر نيست پشت سر آن مرد نماز گذارد اما عثمان او را از اين كار : گفت

تو ، دادند انجام كه نماز بهترين كارهاست و چون مردم كار نيكي: نمود و به او گفت
كار ناشايستي  انجام آن كار نيك با ايشان سهيم باش اما اگر دست به انجام نيز در
در رواياتي ضعيف چنين بيان شده است كه غافقي بن  .3تو از آن اجتناب كن، زدند

واقدي نيز در روايتي كه سند آن ضعيف  .4دار بود  امامت جماعت را عهده، حرب
ابو ايوب ، سعلي بن ابي طالب، بيت خليفه محاصره كند در طول باشد ادعا مي مي

د ده بگيرد و خود نيز امامت نماز عيرا به عه تمور نمود تا امامت جماعأانصاري را م
مشكلي ديگر نيز با ، اما اين روايت عالوه بر ضعف سند روايت آن .5دار شد را عهده

دار امر  عهده سو يا ابو ايوب انصاري سروست و آن اين است كه اگر علي روبه
هرگز از حضور در نماز ، عبيداهللا بن عدي بن خيار، امامت جماعت مسجد بودند

  6.كرد دو امتناع نمي جماعت و اقامه نماز پشت سر آن

  كنندگان با محاصره سمذاكرات عثمان: سوم

ند او را تهديد درا به محاصره خود در آور سبيت عثمان، عترضانم كه اينپس از 
آنان او را ، كردند كه بايد از مقام خود استعفا دهد و در صورت امتناع از اين كار

                                           
  . ۲۴۷ترمجه عثمان ص، و تاريخ دمشق) ۱/۱۴۳(فتنه مقتل عثمان  -١
  . ۱۴۱ص، ترمجه عثمان، تاريخ دمشق -٢
  ). ۱۹۲حديث(کتاب الصالة ، صحيح البخاری -٣
  ). ۱/۱۴۵(فتنه مقتل عثمان  -٤
  ). ۵/۴۴۴(تاريخ طربی  -٥
  ). ۱/۱۴۵(فتنه مقتل عثمان  -٦
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اما عثمان به آنان پاسخ داد كه او هرگز لباسي را كه خداوند بر تن او  .1خواهند كشت
 صيادآور همان سفارش رسول خدا، ماين كال .2كرده است از تن بيرون نخواهد آورد

در  .ها پيش او را به صبر و مقاومت در برابر آن فتنه فراخوانده بود به اوست كه سال
چنين ديدگاهي نداشتند و معتقد  سچون مغيره بن اخنس اي از صحابه عده، اين ميان

  3.بودند كه عثمان بايد از مقام خود استعفا دهد تا جان او در امان بماند

  ي نكندگير خواند تا از مقام خود كناره عثمان را فرا مي، عبداهللا بن عمر -1
 .نزد او رفت تا با او مالقاتي داشته باشد سابن عمر، عثماني  خانهمحاصره در جريان 

شرم هستند كه  ببين اين مردمان چقدر گستاخ و بي: چون عثمان او را ديد به او گفت
آماده كه يا استعفا دهد و يا خود را براي مرگ  كنند خليفه منتخب امت را تهديد مي

اگر تو به درخواست نامشروع آنان تن داده و استعفا : ابن عمر به عثمان گفت .كند
قش دارند؟ عثمان آيا اين شورشيان در به بهشت رفتن و يا به جهنم رفتن تو ن، بدهي

 را كه خداوند برپس اين خلعتي : گاه ابن عمر به عثمان گفت آن، خير: هم پاسخ داد
سنتي ناپسند را در ميان مردم ، تو پوشانيده است از تنت بيرون نياور و با استعفاي خود

  4.به ناحق او را بكشند، رواج مده كه چون از امام و خليفه خود بيزار شدند
او  .خداوند از عبداهللا بن عمر خشنود باشد كه اين قدر دور انديش بود

عثمان اگر در برابر خواست  .گذار سنتي شوم باشد پايه سخواست كه عثمان نمي
منزلت ، در آن صورت، كرد آمد كه هرگز نيز چنين نمي نامشروع شورشيان كوتاه مي

شد كه در حد بازيچه و ملعبه  ارزش مي پس از او چنان بي، خلفا و برگزيدگان امت
امت هيچ اعتبار و يافتند و ديگر ايشان را نزد  تنزل مي، دست دنيا طلبان و بد طينتان

اما عثمان راهي نيك را در پيش گرفت و با صبر و استقامت در برابر  .بود منزلتي نمي

                                           
  ). ۳/۶۶(طبقات ابن سعد  -١
  . ۴۷-۴۶ص، التمهيد -٢
  ). ۱/۱۴۷(فتنه مقتل عثمان  -٣
  . باشد سند اين روايت صحيح می). ۱/۴۷۳(فضائل الصحابه  -٤
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از مقام خالفت كناره نگرفت و در عين حال نگذاشت خون ، تهديدات شورشيان
  1.مسلماني نيز بر زمين ريزد

امت  ي اجابت خواسته نامشروع آن شورشيان كه نه از جانب همه، در واقع
گفتند و نه جزو شوراي حل و عقد و از بزرگان و فرزانگان امت به حساب  ني ميسخ
سرنوشت امت اسالم و خالفت برخاسته از خود آنان را با خطري بسيار ، آمدند مي

ريخته شدن خون خليفه بود و ، ساخت و تنها راه مقابله با اين خطر رو مي بزرگ روبه
صالح اسالم و مسلمين را بر خود ترجيح م، او نيز با علم به اين سرنوشت محتوم

از افرادي بر بيقين اين تصميم جسورانه  .كند مي دهد و خود را فداي سعادت امت مي
بهترين ، خود، نظيري برخوردار باشند و اين آيد كه از قدرت اراده و شجاعت كم مي

و او  بستند هايي كه به آن راد مرد راه حقيقت مي آن تهمت ي همه برايپاسخي است 
او از چنان قدرتي ، بدون شك .خواندند سست اراده ميو ترسو، را مردي ناتوان

اوضاع را آن فتنه و گردانندگان آن را سركوب نمايد و ، برخوردار بود تا به يك اشاره
دانست كه اگر چنين كند ريشه آن فتنه  اما او خوب مي، تحت كنترل خويش در آورد

زند و  هاي ديگري از آن جوانه مي واهد كرد و فتنهدر بطن جامعه مسلمانان رسوخ خ
به برداشت نادرست عقاد ، با اين توضيح .به همين دليل از سركوب آن اجتناب ورزيد

در توصيف ، كه در كتاب خود جا آن، بريم ميپي از موضعگيري عثمان در قبال آن فتنه 
بود عظيم كه هيچ كس اي  فتنه، بيقين سماجراي قتل عثمان: اين فتنه چنين گفته است

 .ساحت پاك آن مرد راستيناهانتي است به ، خود، اين تعبير .2را ياراي مهار آن نبود
فتنه عظيمي بود اما عدم سركوب آن از افتخارات عثمان بن ، ن ماجراهر چند آ

توانست آن را مهار كند اما به خاطر حفظ مصالح  كه مي او با وجودي .است سعفان
شتن آنان از اختالفات و آشوب و نيز عمل به سفارشات رسول امت و دور نگه دا

  3.از سركوب آن بلوا اجتناب كرد مسايلدر اين نوع  صخدا
  

                                           
  . ۱۷۹ص، اخللفاء الراشدون -١
  . ۱۲۲ص، ذوالنورين عثمان بن عفان -٢
  . )۱/۱۴۹(فتنه مقتل عثمان  -٣
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  كنند را به قتل تهديد مي سعثمان، كنندگان محاصره -2
خانه خود شده بود صداي تهديدآميز شورشيان را شنيد يك روز كه عثمان وارد داالن 

او با غم بسيار نزد ساكنان منزل رفت و ماجرا را براي ، كردند تهديد به قتل مي راكه او
ما را در برابر اين ستمكاران  �كه خداوند: آنان نيز به او گفتند، ايشان تعريف نمود

من از خود رسول ! خواهند مرا بكشند؟ آنان چرا مي: عثمان به آنان گفت؛ كفايت است
  :فرمود شنيدم كه صخدا

أو ، أو زىن بعد إحصانه، رجل كفر بعد إميانه: ال يف إحدى ثالثال حيل دم امرئ مسلم إ«
  .»قتل نفسا بغري نفس

نخستين خون فرد مسلمان تنها در صورتي جائز است كه يا بعد از ايمان آوردن «
زنا گردد و يا فرد ديگري را به ناحق به قتل  مرتكب، كافر شود يا بعد از ازدواجش

   .»رساند
ام و نه در عهد  نه در دوران جاهليت مرتكب زنا شده سوگند به خداوند كه من

گاه دستم را به خون فردي  ام و هيچ هرگز ديني به غير از اسالم را آرزو نداشته، اسالم
  1!خواهند مرا بكشند؟ پس به چه دليل مي ؛ام گناه آغشته نكرده بي

، انبه گفتگو با شورشيان پرداخت و تالش نمود با مذكره با ايش سسپس عثمان
گاه از آنان خواست  آن، ايدو حقايق را بر آن مردمان نادان روشن نم آنان را آرام كند

آن مردمان نيز جواني بنام  .تا يك نفر از جانب ايشان نزد او بيايد تا با او گفتگو كند
نيز از آن جوان خواست تا علل  سعثمان .صعصعه بن صوحان را نزد عثمان فرستادند

  2.مردمان را به او بازگو كند شورش و اعتراض اين

  دهد نادرست و دروغ صعصعه پاسخ ميبه استدالل  سعثمان -3 
شما ما را تنها به اين دليل از سرزمين خود اخراج و تبعيد : صعصعه به عثمان گفت

گاه به اين آيه  آن .گفتيم و خواستار اقامه شريعت ناب بوديم ايد كه سخن حق مي كرده
  : استناد كرد

                                           
  ). ۱/۶۳(مسند امحد  -١
  ). ۱/۱۵۰(فتنه مقتل عثمان  -٢
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A��B��C��D��FE��G��H��I��J��K��  
كه مصداق اين آيه او  كرددليل او و همدستانش را رد نمود و اثبات  ساما عثمان

و ديگر مسلمانان راستين است كه چنين به ناحق مورد افترا و ستم آن شورشيان قرار 
 .سپس به تبيين آيه پرداخت تا اين دروغ صعصعه بر مردمان آشكار شود، گرفته است

  : آيه و آيات بعد از آن را كه با هم در ارتباط بودند قرائت نموداو اين 

m�A��B��C��D��FE��G��H��I��J� �K��L��M��N��O��
P��Q� � � �R��S� � � �T� �U��V��XW��Y��Z��[��\��]��^��_� �`��
a��b��c��d���e��f��g��ih��j��k��l��nm��o��p��
q� �r��s��t��u� � � ��v��w��x��y��z� ��{��|��}��
~��_��`��ba��c��d��e��f��������l ٤١ - ٣٩: احلج   

، گردد مي) تحميل(شود كه به آنان جنگ  به كساني داده مي) دفاع از خود(اجازه (
و آنان مدتهاي طوالني در برابر ظلم ظالمان شكيبائي (چرا كه بديشان ستم رفته است 

   .يروز كندو خداوند توانا است بر اين كه ايشان را پ) اند اند و خون دل خورده ورزيده
و از مّكه وادار به (اند  همان كساني كه به ناحق از خانه و كاشانه خود اخراج شده

 !اند پروردگار ما خدا است گفته و تنها گناهشان اين بوده است كه مي) اند هجرت گشته
و با دست مصلحان از (اصالً اگر خداوند بعضي از مردم را به وسيله بعضي دفع نكند 

گردد و صداي حق را در گلو خفه  جاگير مي باطل همه، ري ننمايدمفسدان جلوگي
و ) مسيحيان(و كليساهاي ) راهبان و تاركان دنيا(ديرهاي ) و آن وقت، كند مي

، شود خدا بسيار ياد ميها  آنكه در ) مسلمانان(و مسجدهاي ، )يهوديان(كنشتهاي 
كز پرستش خود را اما خداوند بندگان مصلح و مرا( .گردد تخريب و ويران مي

با دفاع از آئين و (دهد كساني را كه  و به طور مسلم خدا ياري مي) كند فراموش نمي
و با قدرت نامحدودي كه دارد (خداوند نيرومند و چيره است  .او را ياري دهند) معابد

تواند او را درمانده كند و از تحقّق  و چيزي نمي، گرداند ياران خود را پيروز مي
آن مؤمناني كه خدا بديشان وعده ياري و پيروزي داده (   ).جلوگيري نمايد هايش وعده
دارند  نماز را برپا مي، كساني هستند كه هرگاه در زمين ايشان را قدرت بخشيم) است



    �بن عفان  عثمانقتل  
 

 

 591

و سرانجام همه ، نمايند و نهي از منكر مي، و امر به معروف، پردازند و زكات را مي
همان ، داوري خواهد كردها  آنرسيدگي و درباره  ها آنو بد(گردد  كارها به خدا برمي

  . ))گونه كه آغاز همه كارها از ناحيه خدا است

اي تبيين نمود تا مردم را  عثمان شأن نزول و مصاديق اين آيات را به نحو شايسته
هاي باطل  برداشت، انگيزان آگاه نمايد كه با استناد به آيات قرآن هاي فتنه از دروغ

او بيان نمود كه صعصعه و ديگر همدستانش را براساس  .1كردند مي خويش را توجيه
و نصرت آن و دور  �همين آيه و ديگر آيات قرآن و جهت حفظ دين خداوند

تبعيد كرده است اگر صعصعه به اين آيه استناد كرد ، داشتن امت از آشوب و بلوا نگه
خواند و  نهي از منكر فرا مياين آيه صراحتاً حاكمان زمين را به اقامه امر به معروف و 

صعصعه و همفكرانش را به خاطر تجاوز به حقوق ، عثمان نيز به عنوان خليفه مسلمين
ديگر مسلمانان و تالش در جهت ايجاد فتنه و آشوب در ميان امت از سرزمين خود 

  2.تبعيد نموده است

  شود فضائل و سوابق خود در اسالم را به مردم يادآور مي سعثمان -4
ها و  در برابر اهانت، انگيزان پاسخ گفت به ادعاهاي دروغين فتنه سن عثمانچو

كه : او گفت .فضائل و سوابق خود در اسالم را به مردم يادآور شد، هاي آنان تهمت
بر كوه حراء  سطلحه و زبير، علي، عمر، ابوبكر، صچون روزي همراه رسول خدا

  : رك خود بر كوه زد و بدو گفتي مبابا پا صپيامبر؛ رفتم كوه به لرزه افتاد
  .»ليس عليك إال نيب أو صديق أو شهيد، اسكن حراء«
و صديق او و شهيد راه خدا  صآرام گير كه بر تو پيامبر خدا! اي حراء«
  3»اند ايستاده

كه چون : گفت] در برابر اتهاماتي چون حضور نيافتن در بيعه الرضوان[گاه  آن
را براي مذاكره با مشركان مكه نزد ايشان فرستاده م صروز بيعه الرضوان رسول خدا

                                           
  ). ۱/۱۵۱(فتنه مقتل عثمان  -١
  ). ۱/۱۵۲(مهان  -٢
  ). ۲۴۱۷حديث(کتاب فضائل الصحابة ، به روايت مسلم -٣
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كه «: فرمودند سبود به جاي دست من با دست مبارك خود بيعت نمودند و به صحابه
هاي  در برابر تهمت[سپس  .»كند اين دست من به جاي دست عثمان بيعت مي

بيان داشت ] كردند المال و بخيل بودن متهم مي انگيزان كه او را به اختالس از بيت فتنه
فرمود هر كس در توسعه مسجد كمكي نمايد و خانه كنار  صكه چون رسول خدا

ي در بهشت براي او خواهد ا نهارا بخرد و به مسجد اضافه كند خداوند نيز خ آن
عثمان سپس ادامه داد كه در  .من نيز آن خانه را خريدم و به مسجد بخشيدم، ساخت

بر آورد كه هر كه امروز در راه خدا  ندا صچون رسول خدا، يوم العسره تبوك
هاي  نصف هزينه، من از مال خود، را قبول نمايد كند خداوند آن تاي پرداخ صدقه

سپس اضافه نمود كه من چاه رومه را بنا به سفارش رسول  .تجهيز سپاه را متقبل شدم
  1.را در راه خدا در اختيار مسلمانان گذاشتم خريدم و آب آن صخدا

گشتم ديدم كه معترضان  كند كه چون از پيش عثمان باز مي ي نقل ميابو ثور فهم
او  .سريعاً نزد عثمان رفتم و ماجرا را براي او بازگو كردم .مصري به مدينه باز گشتند

كه شر را در صورت آنان : من نيز به او گفتم؛ به من گفت كه آنان را چگونه يافتم
اين ، لوي بود و چون روز جمعه فرا رسيدرهبر ايشان ابن عديس ب .توانستم ببينم مي

سخنان  ساو در خطبه عليه عثمان، مردم خطبه خواند ايبر صمرد بر منبر رسول خدا
نيز به من و ديگران  سعثمان ؛را براي عثمان بازگو نمودمها  آنمن نيز  .گفت يبسيار

ين بيان داشت كه تمام ادعاهاي ابن عديس دروغ است و خداوند او را به خاطر ا
؛ كه من چهارمين فردي بودم كه اسالم آوردم: گاه به ما گفت آن .عذاب دهد، اكاذيب

چه در  .دو دختر خويش را يكي پس از ديگري به نكاح من در آورد صرسول خدا
كه با  از زماني .هرگز در حقانيت آن شك ننمودم، دوران جاهليت و چه در عهد اسالم

 .ام هرگز شرمگاهم را با آن لمس نكرده، مبيعت نمود صبا رسول خدا، دست راستم
قرآن را در يك مصحف جمع نمودم و از  صمعتبر دوران رسول خدا هبراساس نسخ

توانستم  اي را در راه خدا آزاد نمودم و اگر نمي كه اسالم آوردم هر جمعه برده هنگامي

                                           
  ). ۱/۵۹(مسند امحد  -١
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اين را  .كردم اي را آزاد نمايم در جمعه بعد دو برده را آزاد مي در يك جمعه برده
  1.بندد هاي ناروا و دروغ را به من مي گويم چون ابن عديس آن تهمت مي

سودي به حال آن شورشان ندارد ، ديد كه تمام اين سخنان چون عثمان مي
از كشتن من حذر كنيد كه به «: مردمان كج فهم و گمراه چنين گفت خطاب به آن

و با  م به جنگ با دشمنان رويدتوانيد در كنار ه خداوند سوگند با قتل من ديگر نمي
شويد كه  بدانيد كه پس از قتل من چنان با هم درگير مي .هم به جهاد با كفار بپردازيد

گونه نقل شده  ر اين مطلب ايندر روايتي ديگ .2»اند اين انگشتان من در هم فرو رفته
د به خداون .مرا نكشيد كه من حاكم و برادر مسلمان شما هستم! اي مردم«: است

ام در راه خير و صالح اسالم و   كه توانسته جا آن تا، سوگند كه در طول خالفتم
توانيد در يك  بدانيد كه اگر مرا به قتل رسانيد ديگر نمي .اند مسلمين تالش نموده

با هم نماز بخوانيد و در كنار هم به جنگ با دشمنان بپردازيد و غنايم حاصل از ، صف
رو  مردمان ناسپاس و كج همچنين خطاب به آن .»م كنيدفتوحاتتان را ميان هم تقسي

اگر مرا به قتل رسانيد ديگر يكديگر را دوست نخواهيد داشت و «: چنين گفت
، همانا پس از قتل آن مرد بزرگ .»توانيد در كنار هم با دشمنانتان به نبرد بپردازيد نمي

ست به آن وحدت تمام آن هشدارهاي او به وقوع پيوست و امت اسالم ديگر نتوان
نيز در همين رابطه چنين گفته حسن بصري  .يكپارچه و عظيم خويش دست يابد

هايشان از هم  هم قلب به خداوند سوگند كه اگر مردم با هم نماز گذارند باز: است
   .دور است و هر يك به راه خود رود

  كند صحابه را از نبرد با معترضان منع مي سعثمان: چهارم

به مشورت پرداخت و در  سجريان محاصره خانه خود با صحابهدر طول  سعثمان
نظر ايشان را جويا شد و هر يك از آنان نيز نظرات را به او اعالم نمودند ، اين رابطه

  : پردازيم كه در زير به تعدادي از آنان مي

                                           
  . ۹۱ص ، خالفة عثمان بن عفان). ۲/۴۸۸(املعرفة و التاريخ  -١
  . ۱۷۱ص، تاريخ ابن خياط). ۳/۷۱(طبقات ابن سعد  -٢
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  سعلي بن ابي طالب -1
عالم نمود كه ا سبه عثمان سكند كه علي روايت مي سابن عساكر از جابر بن عبداهللا

 ؛تواند پانصد مرد جنگجو را نزد او بفرستد تا از او در برابر شورشيان دفاع كنند او مي
 .نداده تا مستحق مرگ باشد انجام يا نهاهيچ كار ناشايست و ظالم سچرا كه عثمان

فت رتشكر كرد و او را دعاي خير نمود اما پيشنهاد او را نپذي سنيز از علي سعثمان
  1.مسلماني به خاطر حفظ جان او ريخته نشودتا خون هيچ 

  سزبير بن عوام -2
كند كه زبير مرا نزد عثمان فرستاد تا پيغامي را  نقل مي، موالي زبير بن عوام، ابو حبيبه

عبداهللا بن زبير و ، ابوهريره، ديدم كه حسن بن علي، چون نزد او رسيدم .به او برسانم
رساند و  كه زبير به شما سالم مي: گفتم سه عثمانب .اند عبداهللا بن عمر كنار او نشسته

دارد كه همچنان تحت فرمان شماست و اگر بخواهيد نزد شما آيد و از شما  اعالم مي
 ساند تا در دفاع از عثمان همچنين بني عمرو بن عوف نيز به او قول داده .دفاع نمايد

اهللا اكبر سپاس خداوند : يدن اين پيغام گفتعثمان پس از شن ؛رو او خواهند بود دنباله
سالم مرا به او برسان كه  .را كه برادرم زبير را از اين مهلكه محفوظ نگه داشته است

اگر خداوند چنين تقدير نمود كه صحابه از او دفاع كنند من دوست دارم كه مدافع من 
به خداوند سوگند كه با : بوهريره از جاي خود برخاست و گفتگاه ا آن .زبير باشد

شنيدم كه فرمود شما پس از من دچار فتنه و  صهاي خود از رسول خدا شگو
ها  راه نجات از اين فتنه صكرديم يا رسول اهللا عرض مي .شويد اختالفات بسيار مي

فرمودند كه امين خدا  .كردند ايشان در حالي كه به عثمان اشاره مي .يدهبه ما نشان بد
مردم حاضر در آن ، ابو هريره اين را بگفتچون  .و امت و ياران او را حمايت نماييد

را ، از جاي برخاستند و از عثمان خواستند به آنان اذن جهاد با شورشيان، مجلس
گويم كه نبايد با  برد مي كه از من فرمان مي من به هر آن: اما عثمان به آنان گفت .بدهد

  2.معترضان به جنگ بپردازد

                                           
  . ۴۰۳ص، تاريخ دمشق -١
  . باشد صحيح می، سند اين روايت) ۱/۵۱۱(فضائل الصحاب  -٢
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  سمغيره بن شعبه -3
مغيره بن شعبه نزد عثمان آمد و به او ، خانهمحاصره جريان  در اخبار است كه در

با شورشيان وارد كارزار شود كه او امام امت است و مردان بسياري  يا پيشنهاد داد كه
و بطالن كار آن شورشيان بر همگان مسلم است يا مخفيانه به  .برند از او فرمان مي

شهر نيست و يا به شام و نزد  جانب مكه رود كه شورشيان را ياراي قتل او در آن
رفت و در هيچ يك از پيشنهادات او را نپذي ساما عثمان .معاويه بن ابي سفيان رود

خواهم اولين  چرا كه نمي ؛جنگم من با شورشيان نمي: پاسخ به مغيره چنين گفت
به مكه  .جنگ و خونريزي به راه اندازد صحاكمي باشم كه در ميان امت رسول اهللا

  :فرمود مي شنيدم كه صچون از رسول خدا، م رفتنيز نخواه
  .»يلحد رجل من قريش مبكة يكون عليه نصف عذاب العامل«
در مكه و از ميان قريشيان مردي حرمت حرام را خواهد شكست و او مستحق «

به شام هم  .خواهم كه او من باشم و من نمي .»عذاب نصف مردمان عالم است
را ترك گويم و سعادت بودن  صزمين رسول اهللاچرا كه دوست ندارم سر ؛روم نمي

  1. را از دست بدهم صدر جوار مرقد او

  سعبداهللا بن زبير -4

دفاع نمود و به همين  سصحاب بر اين اتفاق نظر داشتند كه بايد از عثمانا ي همه
با قاطعيت آنان را از هر نوع  ساما عثمان .اي از ايشان وارد منزل او شدند عده، دليل

اي كه اصرار داشت تا  از جمله اين صحابه .داشت و جنگ با شورشيان باز مي درگيري
خداوند : گفت كه او به عثمان مي .بود سبا شورشيان به نبرد بپردازد عبداهللا بن زبير

انگيزان را  خداوند جنگ با آنان و ريختن خون اين فتنه! اي عثمان .آنان را لعنت كند
به : گفت مينمود و  باز هم او را از اين كار منع مي سناما عثما .بر تو روا داشته است

  2.خداوند سوگند كه هرگز با ايشان جنگ نخواهد كرد

                                           
  ). ۷/۲۱۱(البداية و النهاية  -١
  . صحيح است، سند اين روايت) ۳/۷۰(طبقات ابن سعد  -٢
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، اي امير المؤمنين: گفت سبه عثمان سدر جاي ديگر است كه عبداهللا بن زبير
اند كه بيقين خداوند آنان را در برابر آن  جمعيتي مؤمن و هوشيار نزد تو آمده

در جواب او  ساما عثمان .پس به ما اذن نبرد با آنان را بده، دهد رت ميانگيزان نص فتنه
شود مورد رحمت و غفران  كه را كه به خاطر دفاع از من كشته مي خداوند آن: گفت مي

سپس ابن زبير را مسئول نگهبانان منزل خويش نمود و به همه اعالم  .1خود قرار دهد
  2.از دستورات ابن زبير نيز اطاعت كندبرد بايد  كرد كه هر كس از او فرمان مي

  سو زيد بن ثابت سكعب بن مالك -5 
كرد تا  آنان را دعوت مي،  خانهمحاصره در جريان ، كعب بن مالك كه از انصار بود

بار ديگر ! اي انصار: گفت كه او به آنان مي .ن بشتابندسالح بردارند و به ياري عثما
را كه  سزيد بن ثابت، ايشان نزد عثمان آمدندچون  .انصار و يار دين خداوند باشيد

انگيزان را  او نيز از انصار بود نزد آن حضرت فرستادند تا به آنان اذن جنگ با فتنه
مرا در برابر اين آزمايش : گفت نمود و مي اما عثمان ايشان را از جنگ منع مي .3بدهد

  4به كسي جز خداوند نيازي نيست

  بحسن بن علي بن ابي طالب -6
آمد كه به او اعالم نمود حاضر است  سنزد عثمان سدر اخبار است كه حسن بن علي

هرگز : او را نپذيرفت و به او چنين گفت اما عثمان پيشنهاد .كه با شورشيان بجنگد
پس شمشيرت را غالف كن و نزد ، حاضر نيستم كه باعث ريخته شدن خون تو باشم

  5.پدرت بازگرد
  
  

                                           
  ). ۳/۷۰(طبقات ابن سعد  -١
  . گردد عبداهللا بن زبير بر میاين روايت با سندی صحيح به ) ۳/۷۰(طبقات ابن سعد  -٢
  ). ۱/۱۶۲(فتنة مقتل عثمان ) ۳/۷۰(طبقات ابن سعد  -٣
  ). ۱/۱۶۲(فتنة مقتل عثمان  -٤
  ). ۱۵/۲۲۴(ابن ابی شيبة ، املصنف) ۱/۱۶۲(فتنة مقتل عثمان  -٥
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  بباعبداهللا بن عمر بن خط -7
مصلحت را در اين ديدند كه با  �صحابااي از  عده، با شدت يافتن وخامت اوضاع

به همين  .لباس رزم بپوشند و با شورشيان به نبرد بپردازند سوجود مخالفت عثمان
 .رسانده و خود را مهياي جنگ نمودند سخود را به داخل منزل عثمان، اين عده، دليل

عثمان با ديدن اين صحنه او را از اين اقدام  .بود سمرعبداهللا بن ع، از جمله اين افراد
منع نمود و از او خواست تا خانه او را ترك گويد مبادا كه در جريان جنگ با 

  1.شورشيان به قتل برسد

  سابو هريره -8
نزد عثمان آمد و از او اذن جنگ با  سابو هريره، خانهمحاصره گويند كه در ايام 

 مردمان ي و همه نآيا تو دوست داري كه م: به او گفتعثمان  .شورشيان را خواست
گويا ، بدان كه با قتل يك نفر: و عثمان گفت، هرگز: را به قتل رساني؟ ابو هريره گفت

ابوهريره به منزل خود بازگشت و دست ، پس از اين سخنان؛ اي مردم را كشته ي همه
  2.به شمشير نبرد

  سسليط بن سليط -9
با نبرد بر ضد  ستنها به خاطر مخالفت عثمان �حاباصكند كه  او روايت مي

داد  مي �صحابادست به شمشير نبردند و اگر عثمان اذن اين كار را به ، شورشيان
  3.راندند تمامي آن ياغيان را از مدينه بيرون مي، بدون شك

قريب به  سدر خانه عثمان،  ي خانه محاصرهدارد كه در ايام  ابن سيرين بيان مي
حسن بن علي و عبداهللا بن زبير حضور ، جنگجو چون عبداهللا بن عمر هفتصد مرد

او  .راندند تمامي شورشيان را از مدينه بيرون مي، داشتند كه به محض فرمان عثمان
خانه او مملو از جنگجوياني ، سكند كه در روز شهادت عثمان همچنين راويت مي

                                           
  ). ۱/۱۶۳(فتنة مقتل عثمان  -١
  . ۱۶۴ص، تاريخ خليفة بن خياط -٢
  ). ۱/۱۶۵(فتنة مقتل عثمان  -٣
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ان جنگ و خونريزي خواه، خود سچون ابن عمر و حسن بن علي بود اما عثمان
  1.نبود

توان نادرست بودن تمامي تهمتهايي را كه در مورد عدم  مي، با اين توضيحات
هم در ، بال استثنا، اين روايات .اند دانست روايت شده سصحاب از عثماناحمايت 

هاي بسياري هستند كه در  سند خود و هم در هستي و محتوا دچار اشكاالت و ضعف
  2.حكايت داردها  آنو يا تحريف شدن از دروغ بودن ، واقع

  كنند كه به مكه عزيمت نمايد پيشنهاد مي سبه عثمان �صحابااي از  عده -10
او ، سديدند كه با وجود اصرار شورشيان بر عزل يا كشتن عثمان مي �صحاباچون 

را در اين ديدند كه او را متقاعد صالح كار ، همچنان حاضر به جنگيدن با آنان نيست
اي  كنند كه صحابه نقل مي .كه به مكه برود تا از شر شورشيان در امان بماند سازند

اين پيشنهاد را ، هر يك جداگانه، بن زيد ءمغيره بن شعبه و اسما، چون عبداهللا بن زبير
نمود و حاضر نبود  مي تهر بار با اين پيشنهادها مخالف سمطرح كردند اما عثمان

  3.ويدرا ترك گ صشهر رسول اهللا، مدينه

  داشت؟  صحاب را از نبرد با شورشيان باز ميا سچرا عثمان
توان پي به اين نكته مهم برد كه چرا  مي، ميبا مطالعه دقيق اخبار و روايات اين فتنه عظ

  : حاضر به سركوب شورشيان نشد سعثمان
آن را با  صرسول خدا، ها قبل از وقوع آن رويداد عمل به وصيتي كه سال -1
گذاشته بود و عثمان نيز آن را در روز فاجعه براي مردم بيان نمود و  در ميان سعثمان

  4.را به فرجام رساند آن، اعالم كرد كه پيماني است كه او بايد با صبر و ايثار
در ميان امت  صخواست كه اولين حاكمي باشد كه بعد از رسول اهللا او نمي -2

 1.او فتنه و جنگ و خونريزي به راه اندازد

                                           
  . ۳۹۵ص، ترمجة عثمان، تاريخ دمشق -١
  ). ۱/۱۶۶(فتنة مقتل عثمان  -٢
  ). ۱/۱۶۶(فتنة مقتل عثمان  -٣
  . سند آن صحيح است) ۱/۶۰۵(فضائل الصحابة  -٤
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هيچ ، گران تنها قصد جان او را دارند و به همين دليل ت كه طغياناو يقين داش -3
 2.مسلمان ديگري را سپر جان خويش قرار نداد

دانست كه او در اين فتنه كشته خواهد شد و مطمئن بود اين همان  او مي -4
او را به خاطر صبر و استقامت در  صرسول خدا، ها پيش آزمايش است كه مدت

وي أبشارت به بهشت و جنت الم، در برابر بطالن اين فتنهبرابر آن و دفاع از حق 
پس از ، به ويژه .تل خواهد رسيدقدانست كه دير يا زود در اين ماجرا به  او مي .دادند

افطار  صبه او گفته بود كه روز بعد نزد آن حضرت صخوابي كه در آن رسول خدا
  .ك استعثمان مطمئن شد كه زمان شهادت او بسيار نزدي، خواهد نمود

دار  خويشتن، به او پيشنهاد كرده بود كه در برابر اين فتنه سعبداهللا بن سالم -5
  3.چرا كه صبر و گذشت او در برابر شورشيان از هر اقدام ديگري مؤثرتر است ؛باشد

كند  نقل مي صاز رسول خدا 4سبه اين ترتيب حديثي را كه عبداهللا بن حواله
  كه 

وقتل خليفة مصطربا باحلق ، والدجال، مويت: -ث مراتثال- من جنا من ثالث فقد جنا«
  .»معطيه

اي كه در راه دفاع از  فتنه دجال و مصيبت خليفه، هر كس از آزمايش مرگ من«
  .»نجات يابد رستگار شده است، سدر حق به قتل مي

انگيزان به شهادت  قق يافت و عثمان در راه دفاع از حق و مقابله با فتنه و فتنهتح
  5.رسيد

، ها بينيم كه با وجود تمام غوغاها و آشوب مي، ر طول جريانات اين فاجعه شومد
دهد و در كمال حلم و گذشت به  عثمان همچنان آرامش و صبر خود را از دست نمي

ابن تيميه در  .1انديشد ور شدن آتش اين فتنه مي يافتن بهترين راه مقابله با شعله

                                                                                                         
  ). ۱/۳۹۶(مسند امحد ، )۱/۱۶۷(فتنة مقتل عثمان  -١
  . ضعيف وجود دارد، در سند اين روايت) ۱/۱۶۷(فتنة مقتل عثمان  -٢
  . حسن است، سند آن) ۳/۷۱(بن سعد طبقات ا -٣
  . حسن است و طبق قولی ديگر صحيح، سند آن طبق يک قول) ۱/۱۶۸(فتنة مقتل عثمان  -٤
  ). ۵/۳۴۶) (۴/۴۱۹(مسند امحد  -٥
  ). ۱/۱۶۸(فتنة مقتل عثمان  -١
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مسلمانان  ي همه: گويد عثمان چنين مي صبر و مقاومتتوصيف اين حلم و آرامش و 
توانست مانع جنگ و خونريزي  كه مي جا آن بر اين اتفاق نظر دارند كه عثمان تا

كه قصد تخريب شخصيت و آبروي او را داشته و آشكار  شد و در برابر آنان مي
او با  .نمود نظيري صبر پيشه مي خواستند كه او را به قتل رسانند به صورت كم مي

هرگز اقدام به ، د اعالم حمايت صحابه و مسلمانان از او در برابر شورشيانوجو
نمايد تا از هر نوع جنگ و خونريزي جلوگيري به  كند و تالش مي سركوب آنان نمي

پاسخ ، ه معتقد بودند او بايد به مكه بروداو در مقابل اصرار صحابه ك .عمل آورد
چون به او پيشنهاد  .حرم شود دهد كه حاضر نيست باعث شكسته شدن حرمت مي
دارد كه تحت هيچ شرايطي سرزمين هجرت  بيان مي، كنند كه به شام عزيمت كند مي

حل را جنگ با شورشيان و بيرون راندن  گاه كه ديگران تنها راه گويد و آن يرا ترك نم
ر كند كه او هرگز نخستين حاكمي نخواهد بود كه د دانند اعالم مي از مدينه ميها  آن

گيرد  و عثمان صبر در پيش مي .جنگ و خونريزي به راه بياندازد صميان امت محمد
رسد و اين خود از بزرگترين  تا آن هنگام كه مظلومانه و ناجوانمردانه به شهادت مي

  1.فضائل كم نظير اوست كه قاطبه مسلمانان بدان اعتراف دارند

  �موضع امهات المؤمنين و زنان صحابه: پنجم

  بيبه دختر ابو سفيانام ح -1
عمرو بن ، كنند او پسر همسايه خود چون شورشيان آب را بر منزل عثمان قطع مي

ديگر همسران  و لعائشه، زبير، طلحه، حزم انصاري را نزد علي بن ابي طالب
در اين ميان  .فرستاد تا شايد آنان بتوانند به خانه او آب برسانند مي صرسول خدا

چون ام  .كنند از ديگران اقدام به آوردن آب به خانه عثمان ميعلي و ام حبيبه زودتر 
حبيبه قصد داشت آب را به داخل منزل عثمان برد بر اثر مخالفت و مقاومت شورشيان 

 .نزديك بود كه جان خود را نيز به خاطر اين مسأله از دست بدهد، در برابر اين اقدام
ر استر خود به ميان شورشيان رفت و ماجرا از اين قرار بود كه چون ام حبيبه سوار ب

                                           
  ). ۳/۲۰۲(منهاج السنة  -١
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شورشيان جلوي او را گرفتند و پس از ، دانتوانست كه خود را به خانه عثمان برس
اي مختصر با او طناب پاالن استر را با شمشير قطع كردند و سپس استر را رم  مجادله
ه ديگر مردمان كه اين صحنه را ديدند به كمك ام حبيبه شتافتند و او را ك ؛دادند

او پس از مراجعت به منزل  .1هاي استر خود بيافتد نجات دادند زير سمبود نزديك 
خود به مواليش ابن جراح دستور داد تا به خانه عثمان برود و او را تنها نگذارد و اين 

و حوادث ناگواري بود كه پس از شهادت  ساز شاهدان ماجراي قتل عثمان، فرد خود
  2.در منزل او روي داد سعثمان

  صصفيه همسر رسول خدا -2
صفيه نيز چون ام حبيبه تالش نمود كه خود را به خانه عثمان رساند اما شورشيان باز 

كنانه بن عدي بن ربيعه بن عبدالعزي بن عبد شمس بن عبد مناف  .هم مانع او شدند
كند كه چون افسار مركب صفيه را گرفتم تا او را به خانه عثمان برم مالك  نقل مي

صفيه نيز كه  .و مانع نزديك شدن صفيه به منزل عمثان شد 3جلوي ما را گرفتاشتر 
غذا و آب را از  چوباز طريق نصب شرايط را اين گونه ديد به خانه خود برگشت و 

  4.فرستاد منزل خود به خانه عثمان مي

  لام المؤمنين عائشه -3
ز مدينه ي خشمگين ابا حالت لعائشه، پس از اتفاقي كه براي بانو ام حبيبه رخ داد

مروان بن حكم از او خواست تا در مدينه ، در ميانه راه، خارج شده و عزم مكه نمود
اين درخواست را نپذيرفت و  لاما عائشه، حمايت كند سبماند و از موضع عثمان

كه حاضر نيست چونان ام حبيبه به او تعرض شود و هيچ كس نيز از او : پاسخ گفت
انجامد و تا  داند عاقبت كار اين مردمان به كجا مي يچ كس نميچرا كه ه ؛حفاظت نكند

                                           
  . ۳۴۰ص، أمساء حممد، دور املرأة السياسی -١
  ). ۲/۲۹۸(تاريخ املدينه  -٢
  . ۳۴۰ص، دور املرأة السياسی -٣
  ). ۲/۲۳۷(سير اعالم النبالء  -٤
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قصد داشت تا با اين هجرت  لعائشه، در واقع .1كجا پيش خواهند رفت
   .در صفوف معترضان شكاف ايجاد كند، آميز اعتراض

ديگر امهات المؤمنين نيز قصد عزيمت به جانب مكه را نمودند تا با ترك 
اين ، از طرف ديگر .يش را از اين فتنه پاك نگه دارندآميز مدينه دامن خو اعتراض

به  .انگيزان نجات يابد از شر اين فتنه ساقدام امهات المؤمنين راهي بود تا عثمان
بكر را كه از  محمد بن ابي، تالش بسيار نمود تا برادرش لعائشه، عنوان نمونه

محمد پيشنهاد او را كرد متقاعد سازد تا با او به مكه آيد اما  شورشيان حمايت مي
خطاب به ، با ديدن اين صحنه، حنظله كاتب كه از كاتبان وحي نيز بود .نپذيرفت

پذيرد اما به جار و جنجال آن  كه آيا او دعوت خواهرش را نمي: محمد گفت
به : گفت شبه برادر لگاه عائشه آن .2گويد انگيزان و گرگ صفتان لبيك مي فتنه

 انجام م اين حركت شما را حرام گردانم بيقين آن راتوانست خداوند سوگند اگر مي
در محكوميت اين حركت باطل  لخود بيانگر موضع عائشه، اين سخن .3دادم مي

در واقع او و ديگر امهات المؤمنين به خاطر اعتباري كه ميان مردم  .شورشيان است
ار با اين آن زنان بزرگو .دنصفوف معترضان را دچار شكاف نماي ندتوانست داشتند مي

آميز خود قصد داشتند مردمان را بار ديگر به جانب مادران خويش فرا  هجرت اعتراض
خوانند و آنان را به رعايت حرمت نواميس پيامبرشان دعوت كنند تا شايد با شنيدن 

اين مردمان حقايق را ، سخنان ايشان و ارشادات و رهنمودهاي الزم از طرف آنان
ست كه امام ابن ا اي و اين همان نكته 1ات جاهالنه بر دارندببينند و دست از آن اقدام

  2.عربي نيز در كتاب خود بدان پرداخته است
پنداشتند  بدون شك آن بانوان بزرگوار از فرجام آن فتنه آگاه نبودند و هرگز نمي

، در حقيقت .كه آن مردمان دستان خود را به خون خليفه بر حق خويش بيااليند

                                           
  ). ۵/۴۰۱(تاريخ الطربی  -١
  ). ۵/۴۰۱(تاريخ الطربی  -٢
  ). ۵/۴۰۱(تاريخ الطربی  -٣
  . ۱۵۶ص، العواصم من القواصم -١
  . ۳۴۲ص، دور املرأة السياسی -٢
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خواستند تا آن مردمان چون گذشته كه آرا و ديدگاه ايشان  م آنان ميهمانطور كه گفتي
كردند بار ديگر به جانب آنان رجوع كند و از  تبعيت ميها  آنشدند و از  را جويا مي

  1.روي سران فتنه دست بردارند دنباله

  موضع زنان صحابه -4
ه بپردازد و به تالش نمود به مقابله با فتن لاسماء بنت عميس نيز چون عائشه: الف

را فرا خواند محمد بن ابي بكر و محمد بن جعفر بن ابي طالب ، پسرانش، همين دليل
شما نيز  .سوزد تا به مردم نور برساند خود مي، بدانيد كه چراغ: و به آنان چنين گفت

 ؛بر حذر باشيد در حق مردي كه به شما ستم روا نداشته مرتكب گناه و ظلمي نشويد
پس مراقب  .فردا به سود ديگر خواهد بود، دامات نادرست امروز شماچرا كه اين اق

بر ، اما آن دو .باعث حسرت و ندامت فردايتان نشود، باشيد كه اين كارهاي امروزتان
اما  .خشمگين از نزد اسماء رفتند، ورزيدند و به همين دليل تصميم خود اصرار مي

را كه عثمان به آنان كرده است از كه هرگز ستمي : پيش از رفتن به مادر خود گفتند
داد اين  انجام تنها كاري كه با شما ساسماء به آنان پاسخ داد كه عثمان .برند ياد نمي

در روايتي  .2بود كه شما را در راه حق نگه داشت و از انحراف شما جلوگيري نمود
  3.پرداختديگر آمده است كه اين ليلي دختر أسماء بود كه با برادران خود به مجادله 

در واقع پس از حضور معترضان در مدينه و گفتگو با خود عثمان و مجادله با او 
جعل آن نامه دروغين و انتساب آن به ، و عزيمت آنان به جانب شهر و ديار خود

كردند كه عثمان قصد  آنان ادعا مي .بار ديگر آنان را به مدينه باز گرداند سعثمان
به جانب امرا و  .1بوده استها  آنابي بكر نيز جزو  داشته قاصداني را كه محمد بن

 .دستگير و مجازات شوند، واليان بفرستد تا هنگام بازگشت معترضان به سرزمين خود
 سست كه باعث كدورت روابط محمد بن ابي بكر و عثمانا اي شايد اين همان مسأله

                                           
  . ۳۴۳ص، مهان -١
  ). ۵/۲۰۲(تاريخ الطربی  -٢
  ). ۵/۲۰۲(الطربی  تاريخ -٣
  . ۳۴۳ص، دور املرأة السياسی -١
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را كه عثمان به مد نيز خطاب به مادر خود با اين عبارت كه ما هرگز ستمي حشد و م
اما حقيقت چيز ديگري بود و  .بدان اشاره كرد، كنيم ما روا داشت فراموش نمي

نيز اعالم نمود او هرگز از جريان آن نامه خبر نداشته است  سهمانطور كه خود عثمان
شاهداني دارند آنان را بياورند تا عليه او شهادت ، و اگر مردم در اثبات ادعاي خود

ن صورت بدانند كه او نه آن نامه را نوشته و نه دستور نوشتن آن را در غير اي، دهند
اي  توان از قول يك نفر و با دست خط او نامه او به مردم اعالم كرد كه مي .داده است

  1.نوشت و مهر او را جعل نمود و سپس آن نامه را بدو منتسب كرد
د كه كامالً از آن نقشه بانو أسماء با آن موضع هوشيارانه در قبال آن فتنه نشان دا

آگاه ، پنهاني كه قصد دارد اركان خالفت و وحدت امت اسالم را به لرزه در آورد
، بدون در نظر گرفتن رابطه مادر و فرزندي، د و به همين دليلراست و از آن خبر دا

ايستد تا شايد  دارد و در برابر آنان مي پسرانش را از افتادن در دام آن مهلكه بر حذر مي
نزد او تنها حق و حقيقت اهميت داشت ، در واقع .آنان را بار ديگر به راه راست آورد

در  .ارزش نيست كه بتوان راحت با آن برخورد نمود اي كوچك و بي و اين مسأله
خود دليلي ديگر است بر ، اين نوع مواضع و برخوردهاي صحابه بزرگوار، حقيقت

  2.رانعدالت ايشان و گناهكار نبودن آن بزرگوا
  حضرميدختر صعبه  –ب 

، صعبه بنت حضرمي، سعثمان خانه محاصرهبا شدت يافتن بحران و تنگ شدن 
رود و او  سرا فراخواند و از او خواست تا نزد عثمان سه بن عبيداهللاحطل، فرزندش

را قانع نمايد تا به صحابه و ديگر مسلمانان اذن دهد كه از او و شهر مدينه در برابر آن 
بيانگر ميزان ترس و نگراني صعبه براي ، اين روايت، در واقع .1دفاع كنند شورشيان

كند تا از طريق فرزند خود عثمان را قانع كند  است كه اين چنين تالش مي سعثمان
دهد كه  همچنين اين روايت نشان مي .تا نگهبانان و محافظاني را براي خود اختيار كند

                                           
  . ۱۲۰ص، العواصم من القواصم -١
  . ۳۴۴ص، دور املرأة السياسی -٢
  . ۳۴۵ص، دور املرأة السياسی -١
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تا چه حد به اخبار و ، خود، 1قل كرده استام عبداهللا بن رافع كه اين خبر را ن
وجو از افرادي چون صعبه بنت  داده است كه با پرس رويدادهاي آن فتنه اهميت مي

  2.حضري از جزئيات آن رويداد با خبر شده است
موضع تمام صحابه در قبال ، مياين مواضعي كه در صفحات قبل ديد، در حقيقت

توانستند  باز هم مي، برهاي شايعات و اكاذيبآنان با وجود تمام ا .آن فتنه بود
  3.ببينند و جانب آن را بگيرندها  آنخورشيد حقيقت را از وراي 

امير حج كه بود؟ و آيا عثمان از واليان خود طلب كمـك  ، در آن سال: ششم
  نمود؟

  امير حج كه بود؟، در آن سال -1
هر چند در ابتدا ابن  .دخواست تا امير حج آن سال باش سعثمان از عبداهللا بن عباس

خواست تا بگذارد او در كنارش بماند و  زد و از عثمان مي عباس از اين كار سر باز مي
كه اصرار : گفت عثمان بدواما از او در برابر آن شورشيان منحرف از دين دفاع نمايد 

ابن عباس نيز كه اصرار  .دارد كه حتماً مراسم حج آن سال را بر مردم به جاي آورد
عثمان پيش از عزيمت ابن ، عثمان را ديد آن در خواست را پذيرفت و قصد مكه نمود

اي را به او داد تا آن را كه بيانگر ما وقع آن ماجرا و مواضع عثمان در برابر  نامه، عباس
ها و اقدامات آنان بود بر حجاج بخواند تا آنان از آن رويداد و  معترضان و نيز خواست

  : مشروح نامه بدين قرار است .1دنحقايق آن آگاه باش
معبود و  حمد و سپاس پروردگاري را كه جز او هيچ .بسم اهللا الرحمن الرحيم

من نعمت بزرگ خداوند ، سالم و درود بر شما امت اسالم .نيست يفرمانرواي ديگر
شود كه به ياد داشته باشيم كه  به شما يادآور مي .را كه همانا اين شريعت پاك است

آيات ، ارمان ما را از آن ضاللت رهانيد و از گرداب كفر و شرك نجات دادپروردگ

                                           
  . ۳۴۵ص، دور املرأة السياسی -١
  . ۳۴۵ص، دور املرأة السياسی -٢
  . ۳۴۶-۳۴۵ص، مهان -٣
  . ۱۶۸و ۱۶۷ص، اخللفاء الراشدون -١
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رزق شما را فزوني داد  .خويش را به شما تعليم داد و قدرت خويش را به شما نماياند
اين آيات را به ياد بياوريم كه خداوند خطاب  .و شما را بر دشمنانتان پيروز گردانيد

  : گويد به ما بندگان خويش چنين مي

m�A��B��C��D��FE��G��H��I��J� �K��ML��N��O��
P��Q��R��l ٣٤: إبراهيم   
و اگر بخواهيد نعمتهاي خدا را ، و به شما داده است هر آنچه كه خواسته باشيد(

واقعاً انسانْ ستمگرِ  .را شمارش كنيدها  آنتوانيد  نمي) از بس كه زيادند(بشماريد 
، ه بگيرد و به جاي پرستشِ دهنده نعمتهااگر نعمتهاي خدا را ناديد(ناسپاسي است 

  . ))چيز ديگري را پرستش بكند و سر از خطّ فرمان آفريدگار برتابد

m�T��U��V��W��X��Y��Z��[��\��]��^��_��`��a��b��
c��d��e��gf��h��i��j��k��l��m�����n��o��p��q��r��s��
t��u��v��w��x��y��z����{��}|��~��_��`��a��b��c��d�� �e��
f��g��h� �i��j��k� �l��m� � ��n��o��qp��r��s��t��
u��v� �w��x��y��z��{��|��}��~��¡�� �¢��£��¤��¥��
¦l�� ١٠٥ – ١٠٢: آل عمران  

و (ايد آن چنان كه بايد از خدا ترسيد از خدا بترسيد  اي كساني كه ايمان آورده(
سعي كنيد (ا و شم) واجبات و دوري از منهيات گوهر تقوا را به دامان گيريد انجام با

و    .نميريد مگر آن كه مسلمان باشيد) غافل نباشيد تا چون مرگتان به ناگاه در رسد
خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت خدا را ) ناگسستني قرآن(همگي به رشته 

دشمناني بوديد و خدا ميان ) براي همديگر(بر خود به ياد آوريد كه بدان گاه كه 
در پرتو نعمت او براي (پس ، پيوند داد) را به همها  آنبرقرار و  انس و الفت(دلهايتان 

بر لبه گودالي ) پرستي و شركي كه داشتيد همچنين شما با بت(و ، برادراني شديد) هم
و هر آن با فرا رسيدن مرگتان بيم فرو افتادنتان در آن (بوديد ) دوزخ(از آتش 

خداوند اين چنين ، )يمان رسانيدو به ساحل ا(ولي شما را از آن رهانيد ) رفت مي
بايد از ميان شما گروهي   .شايد كه هدايت شويد، سازد برايتان آيات خود را آشكار مي



    �بن عفان  عثمانقتل  
 

 

 607

تربيت الزم را ببينند و قرآن و سنّت و احكام شريعت را بياموزند و مردمان (باشند كه 
ود و آنان خ، دعوت به نيكي كنند و امر به معروف و نهي از منكر نمايند) را

پراكنده ) با ترك امر به معروف و نهي از منكر(و مانند كساني نشويد كه      .رستگارند
به ) پروردگارشان(هاي روشن  پس از آن كه نشانه) آن هم(شدند و اختالف ورزيدند 

    ). تو ايشان را عذاب بزرگي اس، آنان رسيد

m�b��c��d��e��f��g��h��i� ��j��k��l��nm��o��qp��
r��s��t��u��v��w��������l ٧: املائدة  

و به ياد ، خداي را بر خود) هدايت دين(به ياد آوريد نعمت ) !اي مؤمنان(و (
: بدان گاه كه گفتيد ، با شما بست) توسط پيغمبر در عَقبه دوم(آوريد پيماني را كه 

اي پيغمبر با تو ، و در خوشي و ناخوشي و گنج و رنج(شنيديم و اطاعت كرديم 
  ). ها آگاه است ز خدا بترسيد كه خدا از درون سينهو ا ).!همراهيم

m�O��P��Q��R���S��T��U��V��W��X��Y��Z���[��\��]��^��
_��`� �a��b��c��d��fe��g��h� � ��i��j� � � � � � ��k��l��m� �n��o��p��q����
r��s��t��u��v��w� � � � �x��y��{z��|��}��~��_� �`��
a��b��dc��e��f��g��h��������l ٨ - ٦: احلجرات   

اگر شخص فاسقي خبري را به شما رسانيد  !ايد ساني كه ايمان آوردهاي ك(
از حال و احوالشان و شناخت (بدون آگاهي  -مبادا به گروهي ، درباره آن تحقيق كنيد

بدانيد كه پيغمبر خدا    .و از كرده خود پشيمان شويد، آسيب برسانيد) -   راستين ايشان
هرگاه در بسياري از  ).دو احترام بگذاريدقدر او را بدانيد و ب(در ميان شما است 

اما خداوند ايمان را در نظرتان  .به مشقت خواهيد افتاد، كارها از شما اطاعت كند
و كفر و نافرماني و گناه را در ، گرامي داشته است و آن را در دلهايتان آراسته است

يعني ، هستندكه داراي اين صفات (فقط آنان ، نظرتان زشت و ناپسند جلوه داده است
و كفر و فسق و عصيان در نظرشان منفور و مطرود ، ايمان در نظرشان محبوب و مزين

كه بدانان ارزاني داشته (لطف و نعمتي از سوي خدا است ، اين   .راهيابند و بس) است
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داند چه كسي  و مي(و خداوند داراي آگاهي فراوان و فرزانگي بيشمار است ) است
  . ))سته مرحمت و نعمت استو باي، شايسته هدايت

m�¿� �À��Á��Â��Ã��Ä��Å� � � � � � � � �Æ��Ç��È� � �É��Ê��Ë��Ì� �Í��

Î��Ï��Ð��Ñ��Ò��Ó��Ô��Õ��Ö��×��Ø��Ù��Ú��l� �
   ٧٧: آل عمران 

از ماديات و مقامات (كساني كه پيمان خدا و سوگندهاي خود را به بهاي كمي (
اي در  بهره، بفروشند) ودگر ش دنيوي هر اندازه هم در نظرشان بزرگ و سترگ جلوه
و ، گويد سخن نمي) با مرحمت(آخرت نخواهند داشت و خداوند با ايشان در آخرت 

و ، سازد پاك نمي) از كثافات گناه(و ايشان را ، نگرد نمي) با محبت(به آنان در قيامت 
  ). عذاب دردناكي دارند

m�w��x��y��z� �{��|��}��~��¡���¢� �£��¤��
¥��¦��§��¨���©��l ١٦: التغابن   
درسها و (و ، پس آن قدر كه در توان داريد از خدا بهراسيد و پرهيزگاري كنيد(

 .اطاعت كنيد) ي خداها Ĥناز قوانين و فرم(و ، بشنويد و بپذيريد) اندرزهاي آسماني را
به سود ) انجام اين كارها( ، بذل و بخشش كنيد) صدقه و احسان و، در راه خدا(و 

آنان ، مصون داشته شوند، اني كه از بخل و حرص نفس خويشكس .شما خواهد بود
  ). قطعاً رستگارند

m�}��~��_��`��a��b��c��d��e��f��g��h��i��
j��lk��m� � ��n��o� �p��q��r��s��t��u� � �v� �w��x��y��
z��{��|��}��~�����¡��¢��£��¤��¥��¦��¨§��©� �ª���
«��®¬��¯��°��±��²��³��´�� ��� �� �µ��¶��¸��¹��º��»��¼��½��¾��
¿��À��Á� �Â��Ã��Ä��ÆÅ��Ç� �È��É� � � � � � � � �Ê��Ë� �A��B��C��
D��E��F��G��H��I� �J��K��L��M��N��O��QP��R��S��
T��U��V��W��X��Y��Z��\[��]� � �^��_� �`� �a� �b��c��d��e��
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f��g��h��ji� �k��l��m��on��p��q��r��s��t� �u��v��
w��x��������l ٩٦ - ٩١: النحل   

و سوگندها را ، وفا كنيد هرگاه كه بستيد) بنديد يگر ميكه با همد(به پيمان خدا (
در حالي كه خداي را آگاه و ، نشكنيد) با َقسمِ به نام و ذات خداها  آن(پس از تأكيد 

داند آنچه را كه  گمان خدا مي بي .ايد خود گرفته) بر معامله و وفاي به عهد(گواه 
كه با پيمان بستن به نام خدا (شما      ).دهد و پاداش و پادافره كردارتان را مي(كنيد  مي

به سبب (همانند آن زني نباشيد كه ) به عهد خود وفا كنيد و، پذيريد تعهدي را مي
شما نبايد به خاطر  .كرد از هم وا مي، رشته خود را بعد از تابيدن) پشمهاي، ديوانگي

 ، است جمعيتشان از گروه ديگري بيشتر، اين كه گروهي) مالحظه اين و آن و(
وسيله خيانت و تقلب و فساد قرار ) بشكنيد و آن را(سوگندهاي خود را ) وها  Ĥنپيم(

شما را مورد آزمايش قرار ، خداوند با امر به وفاي به عهد) آگاه باشيد كه(  .دهيد
ايد در  ورزيده آنچه را در آن اختالف مي) خداوند نتيجه اين آزمايش و(و  .دهد مي

اگر خدا      ).دارد و پرده از اسرار دلها برمي(سازد  آشكار ميروز قيامت براي شما 
و در جنس و رنگ و استعداد و ايمان فرقي (كرد  خواست شما را ملّت واحدي مي مي

گرفتيد و از خود اختياري  داشتيد و همچون فرشتگان راهي را به اجبار در پيش مي نمي
يافريند و آزاد بگذارد تا با اختيار اما خدا خواست كه شما را متفاوت ب .داشتيد نمي

بدانيد كه (ليكن  ).خود كارهاي نيك يا بد بكنيد و مستوجب بهشت يا دوزخ بشويد
نمايد و  هر كه را بخواهد گمراه مي) و، در هر حال از حيطه قدرت خدا خارج نيستيد

ا اين لذ، اما برابر قوانين و سنن الهي( ، فرمايد هر كه را بخواهد هدايت عطاء مي
و به طور قطع در برابر ) كند هرگز سلب مسؤوليت از شما نمي، هدايت و اضالل
سوگندهايتان را در      .شود از شما بازخواست مي) مسؤوليد و(كنيد  كارهائي كه مي

و مردمان را با قسمهاي دروغ گول نزنيد و از (ميان خود وسيله نيرنگ و فساد نسازيد 
سبب ) اين امر، ر سوگند و قسم ياد كنيد و بدان وفا نكنيداگ .راه راست به در نكنيد

، از جاي بلغزد) بر ايمان و گذارده در جاده مستقيم مردمان(شود كه گامهاي ثابت  مي
دچار بال و ) در دنيا، ورزيد با رفتار ناهنجاري كه مي(و به سبب جلوگيري از راه خدا 

پيمان يزدان را به بهاي اندك      .و در آخرت عذاب بزرگي داشته باشيد، بدي بشويد
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گمان آنچه نزد  بي ).عهدشكني نكنيد، و به خاطر منافع ناچيز مادي(نفروشيد ) جهان(
شكني  از آنچه براي آن پيمان(بهتر است ، است) محافظين عهود(خدا براي شما 

اگر از حقيقت كار و واقعيت روزگار آگاه باشيد و خوب و بد خود را ، )كنيد مي
و آنچه ، است ناپايدار و فاني است) مردمان از نعمت جهان(آنچه نزد شما      .نيدبدا

دهيم  و ما پاداش زيباترين اعمال شكيبايان را مي .نزد خدا است ماندگار و باقي است
  . ))كه ايستادگي بر پيمان و وفاي به عهد است(

m�Ç��È��É��Ê��Ë��Ì��Í��Î��Ï��ÑÐ��Ò��Ó��Ô��Õ��Ö��×����Ø��
Ù��Ú��Û��������Ü��Ý��Þ��àß��á��â��ã��ä��å��l������� ٥٩: النساء   
خدا (و از پيغمبر ) با پيروي از قرآن(از خدا  !ايد اي كساني كه ايمان آورده(

و از كارداران و فرماندهان مسلمان ، اطاعت كنيد) محمد مصطفي با تمسك به سنّت او
گرا بوده و مجري احكام شريعت اسالم مادام كه دادگر و حّق(خود فرمانبرداري نمائيد 

آن ) و در امري از امور كشمكش پيدا كرديد(و اگر در چيزي اختالف داشتيد ) باشند
تا در (برگردانيد ) با رجوع به سنّت نبوي(و پيغمبر او ) با عرضه به قرآن(را به خدا 

مبر آن را بيان و و پيغ، چرا كه خدا قرآن را نازل .حكم آن را بدانيد، پرتو قرآن و سنّت
اين  .اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد) بايد چنين عمل كنيد .روشن داشته است

  ). تر است براي شما بهتر و خوش فرجام) يعني رجوع به قرآن و سنّت(كار 

m�\��]��^� ��_��`� �a� �b��c��d��e� �f��g���
h��i��j��k��l��m��n���o��p��q��r��s��t��vu��w��x���

y��z����|{��}��~��_��`��a��b��c��d�l ٥٥: النور  
، اند داده انجام اند و كارهاي شايسته خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده(

و وارث فرماندهي و حكومت ، پيشينيان(دهد كه آنان را قطعاً جايگزين  وعده مي
و داد خود در پرتو عدل ، تا آن را پس از ظلم ظالمان(در زمين خواهد كرد ) ايشان

را جايگزين ) دادگر و مؤمن مّلتهاي گذشته(همان گونه كه پيشينيان ) آبادان گردانند
كرده ) در ادوار و اعصار دور و دراز تاريخ(قبل از خود ) طاغيان و ياغيان ستمگر(

ايشان ) اسالم نام(همچنين آئين  ).و حكومت و قدرت را بدانان بخشيده است(است 
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و نيز ، پابرجا و برقرار خواهد ساخت) در زمين(حتماً ، پسندد را كه براي آنان مي
آن چنان كه بدون دغدغه ( ، سازد خوف و هراس آنان را به امنيت و آرامش مبدل مي

بعد از اين  .گردانند پرستند و چيزي را انبازم نمي مرا مي) تنها، و دلهره از ديگران
از دائره ايمان و ( بيرون شوندگان آنان كامالً، كساني كه كافر شوند) وعده راستين(

  . ))باشند و متمرّدان و مرتدان حقيقي مي(بشمارند ) اسالم

m�A��B� ��C��D��E��F��G��H��I��KJ� �L��M��N��O��P��

RQ��S��T��U��V��W��X��Y��Z��[��\��������l ١٠: الفتح   
در ، ندبند مي) جان(با تو پيمان ) الرضوانِ حديبيه در بيعة(گمان كساني كه  بي(

دست خود را كه در دست پيشوا و (و در اصل ، بندند حقيقت با خدا پيمان مي
اين دست ، گيرد و دست رسول باالي دست ايشان قرار مي، گذارند رهبرشان پيغمبر مي

شكني  هر كس پيمان !دست خدا باالي دست آنان است) به منزله دست خدا است و
آن كس كه در برابر پيماني كه با خدا بسته و ، كند شكني مي كند به زيان خود پيمان

  ). كند خدا پاداش بسيار بزرگي به او عطاء مي، است وفادار بماند و آن را رعايت بدارد

شما را امر به طاعت و حفظ وحدت نموده و شما را از ، �بدانيد كه خداوند
و  سرنوشت اقوام پيشين، آن ذات اقدس .طغيان و تفرقه و اختالف نهي كرده است

سرانجام عصيان و نافرماني آنان را به شما نشان داده است تا شايد شما را از نافرماني 
پس دستورات خداوند را با جان و دل بپذيريد و از خشم و عذاب  .و طغيان باز دارد

اند كه دچار اختالف شدند  تنها آن هنگام از ميان رفته، ها و اقوام بدانيد امت .او بترسيد
توانيد در كنار هم نماز را به  ها هستند نمي كه دچار آن اختالفات و نزاع و تا آن زمان

توانيد دين راستين را بر پا داريد  نمي، جماعت گذاريد و در آن هنگام كه چنين هستيد
خداوند در نكوهش اين امت در حال  .و هميشه فرقه فرقه و چند دسته خواهيد بود

  : گويد تفرقه و نزاع چنين مي

m�i��j��k��l��m��n��o� � �p��q��sr��t��u��v��w��x��y��z��

{������|��}��l ١٥٩: األنعام   
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و آن را با (دارند  خود را پراكنده مي) يكتاپرستي راستين(بيگمان كساني كه آئين (
شوند  و دسته دسته و گروه گروه مي) آميزند عقائد منحرف و معتقدات باطل به هم مي

تو به هيچ وجه از آنان ) كنند ي و مذهبي پيروي ميو هر دسته و گروهي از مكتب(
سروكارشان با خدا است و خدا ايشان را از آنچه ) حساب تو از آنان جدا و(نيستي و 

  . ))و سزاي آنان را خواهد داد(سازد  كنند باخبر مي مي

خوانم و شما را از خشم و  من شما را به اجراي دستورات خداوند متعال فرا مي
كه خطاب به قوم  �دارم و شما را به اين كالم حضرت شعيب حذر مي عذاب او بر

  : كنم خود گفت دعوت مي

m�A��B��C��D��E��F��G��H��I� ��J��K��L��M��N��O��P��RQ��S��

T��U��V����W��X��Y��Z��[��\��^]��_���`���a��b��cl   
   ٩٠ - ٨٩: هود

آن ندارد كه بر عناد  شما را بر، من) موجود ميان شما و(مخالفت  !اي قوم من(
با حق و اصرار بر كفر خود بيفزائيد و سبب شود كه همان بالئي به شما برسد كه به 

قوم لوط از ) مكان و زمان وقوع هالك(و ، قوم نوح يا قوم هود و يا قوم صالح رسيد
  . ))كم از ايشان عبرت بگيريد و خويشتن را بپائيد و دست(شما چندان دور نيست 

اند كه خود را حق  دانيد افرادي كه مصداق اين آيه هستند نزد من آمدهب! اي مردم
كنند كه خواستار اجراي دستورات قرآن  اند و ادعا مي طلب و خيرخواه نشان داده

اما چون حق را به آنان نشان  .هستند و در اين راه هيچ چشم داشتي به مال دنيا ندارند
اي  پذيرند اما دسته اي از ايشان آن را مي ستهد ؛شوند بينيم كه دو دسته مي دهيم مي مي

د حرف خود را به زور و به ناحق به نخواه گويا مي، گيرد ديگر در مقابل آن جبهه مي
اين افراد آرزوي رسيدن به قدرت را در ، شناسم من اينان را خوب مي .ندناثبات رسا

ن به اين هدف خود كنند تا به هر شكل ممك پرورانند و به همين دليل تالش مي سر مي
هيچ كدام از  ندارم كهكه به ياد  حال آن، خوانند شكن مي آنان مرا پيمان .دست يابند

گويند كه خواستار اجراي  مي .بندهاي عهدنامه خود با ايشان را زير پا گذاشته باشم
من به آنان پاسخ دادم شما آزاد هستيد  .ها هستند حد و مجازات جرايم و ظلم و ستم

كه از چارچوب شريعت خارج شده و ظلم و ستمي را در  ا در مورد هر آنكه آن ر
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خواهد طبق آيات قرآن رفتار  گويند كه مي مي .حق بندگان روا داشته است اجرا كنيد
شود و من به آنان جواب داد آيات قرآن را خوب و بدون افراط و تفريط و مبالغه در 

كنند كه در  ادعا مي .دستورات آن باشيديد و فهم كنيد آنگاه خواهان اجراي نآن بخوا
اند و بايد از اين به بعد به همگان سهمي  جانب عدالت رعايت نشده، المال هزينه بيت

زكات و ، اي در ميان مردم تقسيم گردد المال برسد و ثروت به نحو شايسته از بيت
برسند و  تنها افراد توانا و امين بايد به قدرت، خمس غنايم نبايد حيف و ميل شود

آنان را قبول  يكه اين ادعا من نيز با وجودي .حق و حقوق ستمديدگان احقاق شود
، اما بدانيد كه همين افراد به ظاهر حق طلب .نداشتم اما باز به درخواست آنان تن دادم

امور شهر مدينه را به ، اند مرا از رفتن به مسجد و حضور در نماز جماعت منع كرده
نويسم  حال من اين نامه را خطاب به شما امت اسالم مي .اند گرفته زور در اختيار خود

كنند تا يكي از  اند و مرا مجبور مي كه بدانيد اين افراد سه راه پيش پاي من گذاشته
اي درست و يا به ه اند يا بايد در قبال مجازات آنان به من گفته ؛را انتخاب كنمها  آن

يا از مقام خالفت كناره گيرم و يا ، بكشنداص پس بدهم و مرا صق، اشتباه خاطيان
اما من به آنان  .خوانند تا عليه من سر به طغيان بر دارند تمام همفكران خود را فرا مي

اند  اعالم كردم كه خلفاي قبل از من نيز به اشتباه و يا درست خاطيان را مجازت كرده
اد با اين سخنان قصد جان دانم كه اين افر اما هيچ كس از آنان انتقام نگرفت و من مي

نيز به آنان گفتم كه هرگز از مسئوليتي كه بر عهده من است شانه خالي ، دنمرا دار
خواهند مرادم را به طغيان  نخواهم نمود ولو مرا مورد آزار و اذيت قرار دهند و اگر مي

و شورش عليه من فرا خوانند بدانند كه من هيچ كس را مجبور نكردم تا از من 
داوطلبانه با من بيعت كردند تا شايد در راه دين خدا و اصالح ، آنان خود .كند اطاعت

براساس تقدير خداوند به سهم خود از ها  نابدانيد كه تمامي انس .امت حركت كنند
و هر كس  .توانند بيش از نصيب خود چيزي به دست آورند رسند و نمي دنيا مي

ست آورد و اصالح امت و تبعيت از بخواهد رضاي خداوند و سعادت آخرت را به د
و ابوبكر و عمر را سرلوحه كار خويش قرار دهد بداند كه  صسنت رسول خدا

بدانيد كه ، دهد داند و تنها او جزاي اين كار را به او مي پاداش او را تنها خداوند مي
 ارزش، هاي كالن در برابر اين دين تمام مال دنيا را به شما ببخشم باز هم اين ثروت
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بترسيد و به  �پس از خداوند .كند ندارد و سعادت دنيا و آخرت شما را تضمين نمي
خواهيد كه پيمان خود با من را بشكنيد بدانيد كه  اگر مي. رحمت او نيز اميدوار باشيد

اين كار شما نزد خدا و خلق او ناپسند است و بدانيد كه من در دوران خالفتم 
ام و از هر نوع رفتار ناپسند و ايجاد اختالف و  دستورات خداوند را مد نظر داشته

شما را به رعايت دستورات  .ام تفرقه و جنگ و خونريزي ميان امت حذر نموده
خواهم كه جانب  خوانم و از شما مي خداوند و تبعيت از دستورات شريعت فرا مي

بريم و به عدالت ميان يكديگر را از ياد ن، حق را بگيرد و از ستم روا داشتن بپرهيزيد
  : فرمايد عهد و پيمان ميانمان پايبند باشيم كه خداوند مي

m�}��~�����¡��¢���£� �¤��¥��¦��§��©¨��ª��¬«��®��̄��°��������
±��²��l ٣٤: اإلسراء   
وري آن  در حفظ و بهره(اي كه  و در مال يتيم تصرّف نكنيد مگر به شيوه(

و (رسد  تا اين كه يتيم به سنّ بلوغ مي) بدين كار ادامه دهيد(  .بهتر باشد) مفيدتر و
برداري قرار  تواند در دارائي خود تصرّف كند و به نحو احسن آن را مورد بهره مي

شما (چرا كه از ، وفا كنيد) ايد خود كه با خدا يا مردم بسته(و به عهد و پيمان  ).دهد
  ). شود عهد و پيمان پرسيده مي) روز رستاخيز درباره

ام همانطور كه قرآن  از اشتباه و گناه معصوم و پاك ندانسته من هرگز خود را
  : فرمايد مي

m��B��C��ED��F��G��H��I��J����K��L���NM��O���P��Q��R��S��l���   
   ٥٣: يوسف

چرا كه نفس ) دانم و خويشتن را بيگناه نمي(كنم  من نفس خود را تبرئه نمي(
به بديها ) نمايد و مردمان را زيين ميگرايد و زشتيها را ت سركش طبيعةً به شهوات مي(

و او را در كنف (مگر نفس كسي كه پروردگارم بدو رحم نمايد ، خواند و نابكاريها مي
گمان پروردگارم داراي مغفرت و مرحمت  بي ).حمايت خود مصون و محفوظ فرمايد

  ). فراواني است

ين دليل بوده است ام تنها به ا در دوران خالفتم نيز اگر افرادي را مجازات كرده
 .ام كه دستورات خداوند را اجرا نموده باشم و تنها خير و صالح امت را در نظر داشته
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خواهم كه مرا مورد عفو و بخشايش خود  حال و در اين سن و سال از خداوند مي
تنها افراد گمراه هستند كه از  ؛منتهاي خود محروم نسازد قرار دهد و مرا از رحمت بي

شوند و تنها اوست كه توبه  د و عفو و رحمت او مأيوس و نااميد ميدرگاه خداون
او داناي به  .كند پوشي مي هاي آنان چشم پذيرد و از گناهان و بدي بندگانش را مي

خواهم كه گناهان من و شما را ببخشايد و ما را به راه  اعمال و گفتار ماست و از او مي
سالم لوا .ر و گناه وعصيان در امان داردراست هدايت فرمايد و ما را از فسق و فجو

   .عليكم و رحمه اهللا و بركاته
حجاج و براي ، ن نامه را در مكه و قبل از مراسمكند كه من اي ابن عباس نقل مي

  1.مو آنان را از محتواي آن آگاه ساخت مقرائت نمود جا آن ديگر مسلمانان حاضر در

  نمود؟ از واليان خود درخواست كمك  سآيا عثمان -2
بيت عثمان آغاز شد او محاصره  كند كه چون طبري از سيف بن عمر روايت مي

 .هايي را خطاب به واليان خود نوشت و در آن از ايشان خواست به او كمك كنند نامه
همچنين  .معاويه نيز حبيب بن مسلمه فهري را با سپاهي به جانب مدينه اعزام نمود

را با سپاهي به كمك عثمان فرستاد و قعقاع بن  معاويه بن حديج، عبداهللا بن سعد
ه اين خبر به هيچ بايد دانست ك .1عمرو نيز در رأس سپاهي از كوفه عازم مدينه شد

اجتناب از جنگ و حفظ جان ، گذشت، عنوان با روش و سيره عثمان كه بر پايه صبر
به قتل خواهد  عثمان يقين داشت كه در اين فتنه، باشد و مال مسلمانان بود منطبق نمي

رسيد و به همين دليل تمامي صحابه و فرزندان ايشان و نيز غالمان و مواليان خود را 
در تبيين ، در واقع .داشت از هر نوع درگيري و زد و خورد با شورشيان بر حذر مي

بدون ، اي از صحابه با ديدن وخامت اوضاع توان گفت كه عده تنها مي، اين خبر
دست به كار شده و تالش نمودند تا از خليفه خويش  سماندرخواست و يا اذن عث

توان تصور نمود معاويه كه از خويشاوندان نزديك عثمان بود با وجود  دفاع كنند نمي
توان باور كرد كه ياران و  آيا مي؛ درخواست كمك خليفه از او در اعزام نيرو تعلل كند

                                           
  ). ۴۳۱- ۵/۴۲۵(ريخ الطربی تا -١
  ). ۵/۳۷۹(تاريخ الطربی  -١
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و او را در برابر شورشيان تنها عثمان در مصر به نداي او لبيك نگويند ، داران دوست
دست به شمشير برند و در اين راه جان خويش را به ، گذارند اما پس از شهادت او

خودجوش و ، توان گفت كه اين مردمان همانطور كه بيان شد تنها مي .خطر بياندازند
بدون درخواست عثمان به جانب مدينه حركت كردند تا شايد بتوانند او را از چنگال 

  1.يان و شورشيان برهانندياغ

  سآخرين خطبه عثمان -3
روزي عثمان مردم را فرا خواند تا با ، خانه محاصره پس از گذشت چند هفته از آغاز

مردم اعم از شورشيان و ساكنان شهر گرد او جمع شدند تا سخنان  .آنان سخني بگويد
، حضور داشتند سبيرطلحه و ز، در پيشاپيش آنان نيز بزرگاني چون علي؛ او را بشنوند

دنيا و  �بدانيد كه خداوند! اي مردم: سپس عثمان خطاب به آنان چنين گفت
باشيد تا به آن  آگاه، آخرتتان را آباد كنيد، هاي آن را به شما عطا فرمود تا بدان نعمت

پس اين دنياي فاني شما را به ، چرا كه دنيا فناپذير است و آخرت جاودان ؛دل نبنديد
آخرت جاودان را بر اين دنياي فناپذير ، د و شما را از آخرتتان غافل نكندگناه نكشان

از ؛ گرديد شما نزد پروردگارتان باز مي ي رود و همه ارجحيت دهيد كه دنيا از ميان مي
و  خداوند بترسيد و بدانيد كه تقواي او سپري است در برابر خشم و عذاب او

  : فرمايد زيد كه خداوند ميرا حفظ كنيد و از تفرقه بپرهي اتحادتتان

m�a��b��c��d��e��gf� �h��i��j��k��l��m� � � � �n��o��
p� �q� �r��s��t��u��v��w��x��y��z� � ��{��}|��~��_��̀��
a��b��c��d���e��������l ١٠٣: آل عمران   

خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت ) ناگسستني قرآن(و همگي به رشته (
دشمناني بوديد و خدا ) براي همديگر(بدان گاه كه خدا را بر خود به ياد آوريد كه 

در پرتو نعمت او (پس ، پيوند داد) را به همها  آنانس و الفت برقرار و (ميان دلهايتان 
بر لبه ) پرستي و شركي كه داشتيد همچنين شما با بت(و ، برادراني شديد) براي هم

                                           
  . ۲۷۸ص، الدولة اإلسالمية فی عصر اخللفاء الراشدين -١
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ان بيم فرو افتادنتان در آن و هر آن با فرا رسيدن مرگت(بوديد ) دوزخ(گودالي از آتش 
خداوند اين چنين ، )و به ساحل ايمان رسانيد(ولي شما را از آن رهانيد ) رفت مي

  ). شايد كه هدايت شويد، سازد برايتان آيات خود را آشكار مي

من شما را به خداوند ! اي مردم مدينه: گاه خطاب به مردم چنين ادامه داد آن
من ؛ اي را بر شما گمارد شايسته  نم كه بعد از من خليفهك سألت ميسپارم و از او م مي

از امروز ديگر نزد هيچ يك از شما نخواهم آمد و منتظر فرا رسيدن تقدير و سرنوشت 
بدانيد كه من اين شورشيان را پشت در منزلم به حال خودشان رها ؛ خود خواهم ماند

در ضربه ها  آندهم تا  يهاي نامشروعشان تن در نم كنم و به هيچ يك از خواسته مي
مانم كه خداوند براي من  زدن به دين و دنيايتان به كار نبرند و در انتظار سرنوشتي مي

گاه مردم به منازل خود بازگشتند و تنها جواناني چون حسن بن  آن، رقم زده است
ريج به تد .به امر پدرانشان بر در خانه او ماندند، عبداهللا بن زبير، محمد بن طلحه، علي

مردمان بسياري به منزل عثمان بازگشتند و بر در خانه او تجمع نمودند تا از او در 
  1.برابر متجاوزان دفاع كنند

  سشهادت عثمان: هفتم

با پايان ، اسالمي به سمت مدينهعالوه بر حركت سپاهيان مختلف از اقصي نقاط بالد 
به ويژه ؛ وت گرفتاحتمال عزيمت حجاج به جانب مدينه نيز ق، افتن مناسك حجي

و ديگر صحابه مردمان را از وخامت  لكه بزرگاني چون ابن عباس و عائشه آن
در اين  .نمودند اوضاع مدينه آگاه كرده و آنان را به عزيمت به جانب مدينه تشويق مي

زيرا با ، دانستند تنها راه نجات خود را قتل خليفه مي، شرايط شياطين و رؤساي فتنه
با سران فتنه غافل  مانان به اين قضيه سرگرم شده و از درگير شدنمسل، مرگ خليفه

  1.گشتند مي
  

                                           
  ). ۵/۴۰۰(تاريخ الطربی  -١
  ). ۵/۴۰۲(مهان  -١
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  سي عثمان خانه محاصرهآخرين روز  -1 
را همراه ابوبكر  صعثمان در خواب رسول خدا،  ي خانه محاصره در شب آخرين روز

راي چون عثمان قضيه را ب .فرمايد تا نزد آنان افطار كند بيند كه به او مي و عمر مي
 1باشد او مطمئن است كه مرگ او بسيار نزديك مي: اطرافيان بازگو نمود به آنان گفت

افطار نمايد  صامروز را روزه گرفته تا پس از مرگ نزد رسول خدا، و به همين دليل
  2.و همين طور نيز شد و او همان روز به شهادت رسيد

  ساو شهادتماجراي  -2 
ان تصميم گرفتند به خانه عثمان هجوم برند و شورشي،  خانه محاصرهدر روز آخر 
محمد ، عبداهللا بن زبير، رسانند اما جواناني چون حسن بن علي شهادتخليفه را به 

سعيد بن عاص و تني چند از فرزندان صحابه در مقابل ، مروان بن حكم، بن طلحه
و به آنان عثمان چون اين صحنه نبرد را ديد آنان را فرا خواند  .آنان مقاومت كردند

كه هيچ كس نبايد خود را موظف به دفاع از من بداند و جان خود را به خطر : گفت
او حتي از مقاومت غالمان خود در برابر شورشيان جلوگيري به عمل آورد و  .اندازد

دانست كه او در  مي سعثمان، در واقع .1آنان را از درگير شدن با معترضان منع نمود
خواست كه به خاطر دفاع از او كسي  شد و به همين دليل نمياين ماجرا كشته خواهد 

نيز   خانه محاصرهدر روزهاي آخر  .2اي ديگر بر پا شود فتنه، كشته شود و در اين ميان
خود را به سرعت به ، م مناسك حججاان پس از، اي ديگر مغيره بن اخنس همراه عده

خود را به خانه عثمان ، به مدينه پس از رسيدن .مدينه رساندند تا از خليفه دفاع كنند
تشويق  رسيد و با شورشيان درگير شد و ديگر مسلمانان را به مقاومت در برابر ياغيان

ما كه امروز قدرت و توان دفاع از خليفه مسلمين را داريم : گفت نمود و به آنان مي مي
ي از ا نهاو به هيچ عذر، فردا و در دادگاه عدل الهي، كوتاهي نماييم، در اين حركتر اگ

                                           
  ). ۱/۱۷۲(فتنة مقتل عثمان ) ۳/۷۵(طبقات ابن سعد  -١
  ). ۳/۷۵(طبقات ابنسعد  -٢
  ). ۷/۱۹۰(البداية و النهاية  ۲۸۲ص، الراشدين الدولة اإلسالمية فی عصر اخللفاء -١
  . ۲۸۳ص، الدولة االسالمية فی عصر اخللفاء الراشدين -٢
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قدرت ، چون شورشيان ديدند با وجود مقاومت مدافعان .شود جانب ما پذيرفته نمي
نفوذ به داخل خانه را ندارند قصد آتش زدن در را كردند كه با هم با يورش مدافعان 

با شجاعت كامل و با ايماني ، مدافعان ي در آن روز همه .از اين كار منصرف شدند
گريخته شماري از  و خليفه پرداختند و توانستند حمالت جسته خالصانه به دفاع از

به آنان دستور ، با ديدن اين وضعيت خطرناك ساما عثمان .شورشيان را دفع كنند
ايستد و  گاه به نماز مي آن .را ترك نمايند جا آن دهد تا دست از جنگ بردارند و مي

   .كند سوره مباركه طه را تا به آخر تالوت مي
ساز چهار نفر از جوانان قريش كه عبارت بودند از حسن  وز سرنوشتدر آن ر

در طول نبرد مجروح ، محمد بن حاطب و مروان بن حكم، عبداهللا بن زبير، بن علي
، اينان عبارت بودند از مغيره بن اخنس .و دلير مرداني نيز به شهادت رسيدند 1شوند مي

مدافعان خود را قانع كند  ن توانستچون عثما .2نيار بن عبداهللا اسلمي و زياد فهري
گاه در را به روي معترضان  آن، كه بايد معركه را ترك گويند و از خانه به بيرون روند

باز كرد و خود و اهل بيتش را بدون محافظ و نگهبان در معرض خطر شورشيان قرار 
   .1داد

مصحف خود را ، عثمان به داخل خانه خود بازگشت، پس از رفتن مدافعان
چون عثمان او  در اين هنگام مردي بر او داخل شد و، گشود و به تالوت آن پرداخت

آن مرد با شنيدن اين سخن اتاق را ، ميان من و تو قرآن قرار دارد: را بديد به او گفت
مشهور بود بر » الموت االسود«پس از او مردي از بني سدوس كه به ، ترك گفت

و نخست تالش نمود تا عثمان را خفه كند آنگاه ا، عثمان وارد شد و به او حمله كرد
عثمان با دست راستش سعي ، شمشيرش را از ينام كشيد و بر پيكر عثمان فرود آورد
او بدان مرد ، طع شددستش ق، نمود تا جلوي ضربه شمشير را بگيرد و همين دليل

ا نزد اولين دستي بود كه آيات قرآن ر، اين دست، به خداوند سوگند: خطاب نمود كه

                                           
  ). ۵/۴۰۴(تاريخ الطربی ) ۱/۱۶۹(فتنة مقتل عثمان  -١
  ). ۷/۱۹۶(البداية و النهاية  ۱۸۴ص، اخللفاء الراشدون -٢
  ). ۱/۱۸۸(فتنة مقتل عثمان  -١
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بود كه به نوشتن آيات  صعثمان اولين كاتب رسول خدا .1كتابت كرد صرسول خدا
چون خون  .درس برابر مصحف قرآن به شهادت مي آيات قرآن پرداخت و حال نيز در

  : آن دست بر صفحه مصحف پاشيد قطرات آن بر اين آيه شريفه نقش بست

m�c��ed��f��g��h����i��������l ١٣٧: البقرة   
اذيت و آزار و نيرنگ و (سنده خواهد بود و او تو را از و خدا تو را ب(
و گفتار ايشان را (و او شنوا و بينا است ، ايشان نجات خواهد داد) هاي دسيسه

  . ))بيند شنود و كردار آنان را مي مي

در روايت ديگري آمده است كه نخست مردي بنام رومان يماني او را با چوب 
  : سرود اين مرد اين ابيات را مي، ن وارد شدندزد و چون دسته قاتالن بر عثما

  لعاد مالذا فی البالد و مرتقی    اری املوت الينقی عزيز اومل يدع
  ٢ها العلی و ياتی اجلبال فی مشاريخ    يبيت اهل احلصن و احلصن مغلق

  ٢العلی
تواند از چنگال مرگ رهايي يابد همانطور كه  بيقين هيچ فرد مقتدري نمي(

هيچ مفر و گريزگاهي را نيافتند تا در پناه آن از شر ] درت و هيبتبا آن ق[مردمان عاد 
بلند و مستحكم پنهان نمايند باز مرگ  ياگر مردم خود را در دژها .مرگ نجات يابند

كند و به جان آن مردمان  هاي مرتفع هستند عبور مي از آن ديوارهايي كه بسان كوه
  ). يازد دست مي

نائله دختر فرافصه ، همسرش، ان را احاطه كردندچون قاتالن پيكر نيمه جان عثم
تمام قرآن را در يك ، هاي شب كشيد كه نيمه بر آنان فرياد زد كه شما مردي را مي

گاه خود را بر جسم شوهر انداخت تا از او دفاع كند  آن؛ 1كرد ركعت نماز تالوت مي
و انگشتان  دفاع فرود آورد يشمشير را بر آن زن ب، كند اما سودان بن حمران سكوني

  2.را قطع كرددستش 

                                           
  . صحيح و بنا به قولی نيز حسن است، اين خرب سند ۱۷۴ص، تاريخ ابن خياط -١
  ). ۷/۱۹۲(البداية و النهاية  -٢
  ). ۱/۱۹۱(فتنة مقتل عثمان ). ۳/۷۶(طبقات ابن سعد  -١
  ). ۵/۴۰۶(تاريخ الطربی  -٢
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شتابان خود را به سودان رسانيد و ، با ديدن اين اوضاع، از غالمان عثمان، نجيح
قتيره بن فالن سكوني از قاتالن ؛ به هالك رسانيد را اي محكم آن ابليس با ضربه

گاه  آن، جيح را به شهادت رساندبه دفاع از سودان شتافت و ن، صحنهحاضر در آن 
آن ناپاك نابكار را از پاي در ، شمشيري برداشت و قتيره، غالم ديگر عثمان، صبيح
حال كه خون او بر ما حالل : زدند قاتالن فرياد مي، هادت رسيدچون عثمان به ش، آورد

آن ناجوانمردان دست ، به اين ترتيب، دانيم است پس اموال او را نيز بر خود حالل مي
ها و زيورآالت زنان  ن زدند و همه چيز حتي لباسبه غارت و چپاول اموال منزل عثما

حمله كرد  سهمسر عثمان، گويند مردي بنام كلثوم تجيبي به نائله .را نيز به يغما بردند
و چون او را از تن در آورد سخنان زشت و ركيكي را به او گفت كه از آن نفس 

ا ديدن اين ب، غالم عثمان، صبيح، گرفت و لجام گسيخته او سرچشمه ميران  هوس
از  .1كلثوم ناپاك را به قتل رساند، خود را به نائله رسانيد و در دفاع از آن زن، صحنه

، ثمان را چپاول كردندچون غارتگران اموال خانه ع، يكي ديگر از سبئيان، آن طرف
ديگران  كه اينپس قبل از ، حال نوبت گرفتن سهم خود از بيت المال است: فرياد زدند

المال  نگهبانان بيت، يد و همه اموال آن را تصاحب كنيدرو جا آن ند بهبدان دست ياب
مال دنيا به چيز نيز كه داد و فرياد آن ياغيان را شنيدند گفتند كه اين مردمان جز 

برداريد و خويشتن را از دست اين خونخواران را ند پس جان خود انديش ديگري نمي
لمال رسيدند ديدند كه تنها دو جوال غذا ا سبئيان دنياپرست چون به بيت .نجات دهيد

بود  جا آن وجود دارد اما باز از آن نيز صرف نظر نكردند و هر آنچه را كه در جا آن در
  1.چپاول كردند

كشتن امير  و به اين ترتيب سبئيان منحرف و گمراه به هدف شوم خود كه همانا
شدند و  مي را متصور نميديگر همراهان آنان كه چنين فرجا؛ مؤمنان بود دست يافتند

رار بگيرند قتل عثمان را محكوم قند كه آلت دست آن ياغيان خونريز برد گمان نمي
قضيه اين افراد دقيقاً ماجراي گوساله  .كردند و خود را از اين ماجرا مبرا دانستند

                                           
  ). ۵/۴۰۷(تاريخ الطربی  -١
  ). ۵/۴۰۷(تاريخ الطربی  -١
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پرستان قوم موسي كه نادانسته فريب گمراهان قوم خويش قرار گرفتند و چون 
  : كردند تند اظهار توبه و ندامت ميحقيقت را دانس

m�{��|��}��~�����¡��¢��£���¤��¥��§¦��¨���©��ª���«��¬��®��
¯� �±°��²��³��´��µ��¶��¸� �¹��º��»��¼��½��
¾��¿��À��Á��Â����Ã��Ä��Å��Æ��Ç��È��É��������l   

   ١٤٩ - ١٤٨: األعراف
قوم او از ، )به كوه طور براي مناجات رب غفور(موسي ) رفتن(بعد از (

بود و ) جاني بي(اي ساختند و آن را معبود خود گرفتند كه پيكر  زيورهايشان گوساله
ديدند  مگر نمي .صداي گاو داشت) تنها با مهارتي كه سامري در آن به كار گرفته بود(

گويد و به راهي ايشان را راهنمائي  اي با آنان سخن نمي گونه كه چنين پيكر گوساله
پرستي پسين ايشان گُل كرد و  ديشه گاوپرستي پيشين و بتان، به هر حال(  .كند نمي

ستم ) به خود(گوساله را به خدائي گرفتند و ) غيبت موسي را غنيمت شمردند و
: گفتند ، اند هنگامي كه پشيمان و سرگردان شدند و دانستند كه گمراه گشته   .كردند

  ). ز زيانكاران خواهيم بودبيگمان ا، اگر پروردگارمان بر ما رحم نكند و ما را نيامرزد

آكنده از غم و اندوه نمود و هر فرد  را فضاي مدينه، خليفه مسلمين، مرگ عثمان
گريبان خويش برد و بر حال اين خليفه مظلوم در  حق طلبي را ناگزير كرد تا سر

گروهك منحرف سبئيان امور شهر را در ، پس از مرگ خليفه بر حق .اشك بريزد
را امير شهر رسول » غاففي بن حرب عكي«از شياطين خود بنام دست گرفتند و يكي 

رهبر و سر سلسله اين حركت ناپاك از ، سبأ ندر اين ميان عبداهللا ب؛ كردند صخدا
اين موفقيت بزرگ بسيار شادمان بود و خود را به اهداف شيطاني و اهريمني خود 

اين اقدام را  سمانبزرگان صحابه نيز با شنيدن خبر شهادت عث .1ديد نزديكتر مي
جا  كردند ما در اين كردند و عثمان را از تمامي آن اتهامات تبرئه مي محكوم مي

  : كنيم هاي چند نفر از بزرگان صحابه در اين رابطه را بازگو مي گفته

                                           
  ). ۷/۱۹۷(البداية و النهاية  ۱۹۰ص، اخللفاء الراشدون -١
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ناراحت شد و چنين  ساو با شنيدن خبر شهادت عثمان: سزبير بن عوام: الف
چون به او  .اوند عثمان را قرين رحمت خويش سازدخد انا هللا و انا اليه راجعون: گفت

آنان : گفت، اند احت هستند و پشيمان شدهگفتند كه معترضان از سرانجام اين كار نار
هميشه مشغول نقشه كشيدن و توطئه عليه عثمان بودند اما ، در طول اين مدت

  : سرانجام آنان همين آيه شد

m�~��������_��������̀��������a��������b��������c��������d��������e��������f��������ghhhh��������i��������j����������������������������k��������l��������m��������n��������l� �
   ٥٤: سبأ   

كه پذيرش ايمان ايشان و نجات از عذاب (ميان ايشان و آنچه آرزو دارند (
همان گونه كه با گروههاي همسان و همكيش آنان قبالً ، شود جدائي افكنده مي) است

و زندگي را (اند  سراپا در شك بوده) در جهان(آخر ايشان  .چنين عمل شده است
  . ))اند و اينك چنين سرنوشتي بايد داشته باشند نّ و گمان به سر بردهپيوسته با ظ

ت شده و حنارا ساو نيز با شنيدن خبر شهادت عثمان سطلحه بن عبيداهللا: ب
و  .خداوند عثمان را قرين رحمت خويش قرار دهد انا هللا و انا اليه راجعون: نين گفتچ

خداوند آنان را : گفت، اند شده چون به او گفتند كه معترضان از كار خود پشيمان
  : سپس اين آيه را تالوت نمود .هالك كند

m�{��������|��������}� � �� � �� � �� � �~�����������������¡��������¢��������£� �� �� �� �¤��������¥��������¦��������§��������̈��������©������������
ª��������«��������¬��������l ٥٠ - ٤٩: يس   
كشند مگر صدائي  انتظار نمي) چندان، اين است كه آنان، پاسخ استهزاء ايشان((
و نابودشان (گيرد  ان را در بر ميايش) گردد و موج آن انداز مي ناگهان طنين(را كه 

) سرگرم و، به معامله و كار و بار روزمرّه زندگي(در حالي كه با يكديگر ) گرداند مي
  ). درگيرند

 ساو نيز چون ديگران با شنيدن خبر شهادت عثمان: سعلي بن ابي طالب: ج
رين رحمت خداوند عثمان را ق .هللا و انا اليه راجعونانا : اندوهگين شده و چنين گفت

: گفت، اند و چون شنيد كه معترضان از اين حركت خود پشيمان شده .خويش سازد
  : مثل آنان مثل اين آيه قرآن است كه
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m�Á��������Â��������Ã��������Ä��������Å��������Æ� �� �� �� �����Ç��������È� � � � � � � � �� � � � � � � � �� � � � � � � � �� � � � � � � � �����É��������Ê��������Ë��������Ì��������Í��������Î��������Ï��������
Ð��������Ñ��������Ò��A��B��C��D��E���F��HG��I��J���K��L��l��   

   ١٧ - ١٦: احلشر
گويد  همچون داستان اهريمن است كه به انسان مي) يهوديانداستان منافقان با ((

كافر ) هاي اهريمن بر اثر وسوسه(اما هنگامي كه  ).تا مشكالت تو حل شود(كافر شو : 
يعني ، چرا كه من از خدا !من از تو بيزار و گريزانم: گويد  اهريمن مي، گردد مي

كسي كه او گمراهش كرده اهريمن و (سرانجام كار    .ترسم پروردگار جهانيان مي
و اين سزاي ، مانند انجامد كه هر دو تا در آتش دوزخ جاودانه مي بدانجا مي) است

  ). ستمگران است

او نيز چون ديگر مسلمانان با شنيدن خبر شهادت : سسعد بن ابي وقاص: د
 .عثمان اندوهگين شد و از خداوند خواست تا او را قرين رحمت خويش قرار دهد

  : آيه قرآن را تالوت نمود آنگاه اين

m�c��d��e��f� �g��h��i��j��k��l��m��n� �o��p��q� ��r��
s��t��u��v��w�������x��y��z��{��|��}��~�����¡��¢��£��¤��¥��
¦���§��¨��©��������ª��«��¬��®��¯��l��� ١٠٦ - ١٠٣: الكهف   

آنان     ؟   اه سازمآيا شما را از زيانكارترين مردم آگ: بگو ) به كافران !اي پيغمبر((
در زندگي دنيا هدر ) به سبب تباهي عقيده و باورشان(كسانيند كه تالش و تكاپويشان 

كنند  برند كه به بهترين وجه كار نيك مي و خود گمان مي) شود و بيسود مي(رود  مي
آنان كسانيند كه به   ).شود آلودشان موجب رستگاريشان مي و طاعت و عبادت شرك(

براي ، در جهان ديگر(پروردگارشان و مالقات او ) ي و دالئل قدرتقرآن(آيات 
و در ، رود و در نتيجه اعمالشان باطل و هدر مي، باور و كافرند بي) حساب و كتاب

و قدر و منزلتي در پيشگاه ما (شويم  روز رستاخيز ارزشي براي ايشان قائل نمي
و به سبب ، )كه بيان كرديم(ت همان گونه اس) حال و احوال ايشان(   ).نخواهند داشت

سزاي آنان ، كفر ورزيدنشان و به خاطر مسخره كردن آياتم و پيغمبرانم توسط ايشان
  ). دوزخ است
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سپس دست به دعا برداشت و از خداوند درخواست نمود تا قاتالن عثمان را 
يند گو .1خوار و ذليل كند و انتقام خون به ناحق ريخته شده عثمان را از آنان بگيرد

خداوند  .كرد مستجاب الدعوه بود و چون او دعا بنمود خداوند آن را اجابت مي، سعد
كه تا  انتقام خون آن خليفه مظلوم را از قاتالن ستم پيشه او گرفت به نحوي، نيز به حق

به  .قاتالن او به انحاي مختلف به هالكت رسيدند ي ههم، چند سال بعد از اين واقعه
حكيم بن جبله و كنانه ، مالك اشتر، غافقي بن حرب،  بن سبأعبداهللا، عنوان نمونه

  2.به قتل رسيدند، تجيبي بعدها هر يك به طرق مختلف

سن ايشان هنگام شهادت و مراسم كفن و دفن ، ستاريخ شهادت عثمان: هشتم
  آن حضرت

  ستاريخ دقيق شهادت عثمان -1
چون عبداهللا بن عمرو بن  هاي بزرگاني اكثريت قريب به اتفاق مؤرخان براساس گفته

مخرمه بن سليمان و ديگران ، نافع موالي ابن عمر، عمار بن شر حبيل شعبي، عثمان
نها ت .1بر اين باورند كه حضرت در سال سي و پنجم بعد از هجرت شهيد شدند

شود كه سال شهادت ايشان را سي  و نادري از مصعب بن عبداهللا نقل مي روايت شاذ
شهادت آن حضرت را  و، رخان متفق القولندؤنيز م .2داند مي و ششم بعد از هجرت

مؤلف بر مطالعه  .دانند و تنها در روز و ساعت ايشان اختالف نظر دارند ذي الحجه مي
معتقد است كه حضرت در هجدهم ماه ذي الحجه سال ، رخانؤآراي مختلف علما و م

ايشان در آن شهيد در مورد روزي كه  .3اند سي و پنجم بعد از هجرت شهيد شده
هر چند  .قول جمهور علما بر آن است كه ايشان در روز جمعه شهيد شدند، اند شده

 .4باشند كه در اين رابطه دو قول ديگر نيز وجود دارد اما چندان محكم و مستند نمي
                                           

  ). ۷/۱۸۹(البداية و النهاية ) ۵/۴۰۷(تاريخ الطربی  -١
  . ۱۹۲ص، اخللفاء الراشدون -٢
  ). ۱۱۹۳(فتنة مقتل عثمان  -١
  . ۱۹۲ص، اخللفاء الراشدون -٢
  ). ۵/۴۳۵(تاريخ الطربی  -٣
  ). ۵/۴۳۶(تاريخ الطربی  -٤
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رخان بر اين اتفاق نظر ؤجمهور علما و م، در ارتباط با ساعت شهادت حضرت نيز
  1.اند دم به مقام شهادت دست يافتهدارند كه ايشان صبح

  نگام شهادتهسن ايشان  -2
 اند تا رخان و علما در سن حضرت هنگام شهادت دچار اختالف شدهؤم، از قديم

كند كه علماي پيش از او نيز در اين مسأله اختالف  كه خود طبري نيز اذعان مي جا آن
هشتاد و دو ، هنگام شهادتآن است كه سن ايشان  اما قول جمهور بر .2اند نظر داشته

  : سال بوده است و بر اين نظر نيز دو دليل وجود دارد
ايشان  .توان به اين نتيجه رسيد با سال تولد و سال شهادت آن حضرت مي -1

شش سال پس از عام الفيل به دنيا آمدند و در سال سي و پنجم بعد از هجرت به 
   .شهادت رسيدند

محكم و مستندتر از اين رأي  لقو نظر جمهور علماست و هيچ، اين قول -2
 1.وجود ندارد

  كفن و دفن آن حضرت -3
يطب بن عبد حو، ي از صحابه چون حكيم بن حزاما چون عثمان به شهادت رسيد عده

علي ، زبير بن عوام، جبير بن مطعم، بن مكرم اسلمي ينار، ابو الجهم بن حذيفه، العزي
ون نائله و ام البنين دختر عتبه بن حصين بن ابي طالب و زنان و فرزندان و ياران او چ

يربن مطعم يا زبير بج كه ايندر  .و دو پسر او اقدام به غسل و كفن و دفن او نمودند
بن عوام يا حكيم بن حزام يا مروان بن حكم و يا مسور بن مخرمه بر جنازة او نماز 

روايت امام احمد اما به اعتقاد مؤلف و به استناد به  .2گذارد اختالف نظر وجود دارد
در اين روايت  .زبير بن عوام نماز ميت را بر جنازه آن حضرت به جاي آورد، حنبل

بيان شده است كه اين زبير بود كه طبق وصيت خود عثمان هم بر او نماز گذارد و هم 

                                           
  ). ۵/۴۳۷(تاريخ الطربی  -١
  ). ۵/۴۳۸(تاريخ الطربی  -٢
  ). ۱/۲۰۴(مان فتنة مقتل عث -١
  ). ۷/۱۹۹(البداية و النهاية  -٢
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شامگاه و در فاصله  را بنا به روايت ابن سعد و ذهبي حضرت .1حضرت را دفن نمود
نمايد كه به بيان روايتي بپردازيم  در اين جا الزم مي .2فن كردندبين مغرب و عشاء د

طبراني در معجم خود از طريق عبدالملك بن  .كه كامالً نادرست و خالف واقع است
جسد ايشان ، كند كه پس از شهادت حضرت عثمان ماجشون از قول امام مالك نقل مي

بايد گفت كه هم سند اين  .3بودبني فالن رها شده  يزباله در روز به مدت سه شبانه
  : باشد سند آن به دو دليل غير قابل قبول مي .روايت باطل است و هم متن آن

، شناسان اعتبار خود عبدالملك بن ماجشون از نظر علماي حديث و رجال -1
   .باشد ضعيف مي

باشد و  مي  ه 93زيرا امام مالك متولد سال ، باشد اين روايت مرسل مي -2
 1.را ديده باشد سندارد كه ماجراي قتل عثمان بنابراين امكان

گويد  ابن حزم در رد اين ادعاي غلط مي .متن آن نيز كامالً نادرست و باطل است
ها رها شده بود  سه شبانه روز در ميان زباله سكه هر كس ادعا نمايد جسد عثمان

يچ شرم و گويند كه ه اين سخنان را تنها افرادي مي .دروغي محض بر زبان رانده است
مگر نه اين است كه  .گويند حيايي از خدا و امت ندارد و هر چه دلشان بخواهد مي

به صحابه دستور داد تا اجساد كفار را در چاه  صرسول اهللا، پس از جنگ بدر
نيز در جنگ با يهوديان بني قريظه امر فرمودند تا زمين را حفر كنند و  .بياندازند

ترين  اجساد بدترين و ناپاك صاگر رسول خدا .فن نماينددها  آنهاي آنان را در  كشته
كه اجساد مردگان كافر يا مسلمان  است كرد بر مسلمانان نيز واجب مردمان را دفن مي

شود كه چطور ممكن است علي بن ابي  ال مطرح ميؤحال اين س .را دفن نمايند
قرآن و سنت و ديگر صحابه حاضر در مدينه كه خود را كامالً پايبند به  صطالب

                                           
  . باشد اما راويان آن ثقه هستند اين روايت هر چند منقطع می) ۱/۵۵۵(املوسوعة احلديثية مسند اإلمام أمحد  -١
  . ۴۸۱ص، )عهده اخللفاء(تاريخ اإلسالم ) ۳/۷۷(طبقات ابن سعد  -٢
  ). ۱/۷۸(املعجم الکبير  -٣
  ). ۶/۴۰۸(التهذيب ابن حجر  -١
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ها رها كرده و آن  روز در ميان زباله جسد مردي را سه شبانه، دانستند مي صرسول اهللا
  1؟كنندنرا دفن 

در توصيفشان  �اي كه خداوند توان تصور نمود كه آن صحابه به هيچ عنوان نمي
در راه دين پروردگارشان از مالمت و توهين هيچ كس ترسي به دل راه «: فرمايد مي

ها رها كرده و براي  ر و امام خود را سه شبانه روز در ميان زبالهجسد رهب، »ددهن نمي
قدرت شورشيان و قاتالن نيز هر مقدار كه باشد  .كفن و دفن او هيچ اقدامي ننمايند

، در واقع .اند در برابر آنان هيچ هراسي به خود راه نداده، صحابه بزرگوار، بدون شك
اقض را بايد در ميان رافضيان جست كه خصومتشان رد پاي اين روايات باطل و متن

  2.شهره همگان است، با صحابه

  دست نداشته است سمحمد بن ابي بكر صديق در قتل عثمان -4
او مردي مصري و ، ند اما بدون شكا روايات به صراحت نام قاتل عثمان را ذكر نكرده

الموت «و » جبله«ز بني سدوس بوده است كه به خاطر سياه پوست بودنش به ا
محب الدين خطيب بر اين باور است كه قاتل عثمان خود عبداهللا  .ملقب بود» األسود

دارد كه بيقين عبداهللا بن سبأ هنگام  او در اثبات سخنان خود بيان مي، بن سبأ بود
او در طول ، بوده استها  آنهمراه ، عزيمت كاروان معترضان مصر از فسطاط به مدينه

شايد هم  .را نشناسد اونمود كه هيچ كس ماهيت  ميشه تالش ميه، هاي خود فعاليت
را بر خود نهاد تا با اين نام بتواند به صورتي ناشناس به » الموت االسود«او لقب 

چون علي بن ابي ، از طرف ديگر .1هاي ننگين خود دست يابد اهداف پليد و دسيسه
  2.خواند يكند اين مرد را سياه خبيث م نيز او را توصيف مي سطالب

است  براساس روايات صحيح نيز محمد بن ابي بكر در قتل عثمان دست نداشته
كنند  و قاتل او مردي مصري تبار بود و رواياتي نيز كه او را متهم به قتل عثمان مي

                                           
  ) ۴/۲۰۴(املفصل  -١
  ) ۳/۱۰۹۱(عقيدة اهل السنة  -٢
  ). ۱/۲۰۷(فتنه مقتل عثمان  -١
  ). ۳/۲۹۰(لسان امليزان  -٢
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دكتر يحيي اليحيي داليل زير را در اثبات اين مدعا كه  .1باشند ضعيف و باطل مي
  : كند ن دست نداشته است بيان ميمحمد بن ابي بكر در قتل عثما

اين بود كه تا قاتالن عثمان دستگير و ، از رفتن به بصره لهدف عائشه: الف
در قتل عثمان دست ، به هر نحوي از انحاء، مجازات شود و اگر محمد بن ابي بكر

   .شد از قتل او كه در مصر روي داد ناراحت نمي لعائشه، داشته بود
را نفرين گفت و از آنان بيزاري  ستالن عثمانقا سعلي بن ابي طالب: ب
هرگز او را به  سحال اگر محمد بن ابي بكر جزو قاتالن عثمان بود علي .جست

  . گزيد واليت مصر بر نمي
از كنانه موالي : كند كه د بن طلحه بن مصرف نقل ميابن عساكر از محم: چ

در  .حضور داشتم من در ماجراي قتل عثمان شخصاً: صفيه بنت حيي شنيدم كه گفت
ن ابي بكر يك بار صفيه از من پرسيد كه آيا محمد ب، آن هنگام نيز چهارده ساله بودم

تنها به ، هرگز او در قتل عثمان دستي نداشت: من گفتم، در قتل عثمان دست داشت
اين تو نيستي كه ! اي فرزند برادر: ياد دارم چون بر عثمان وارد شد عثمان به او گفت

 خارج شد و هنگام قتل عثمان در جا آن چون محمد اين را بشنيد از .يكش مرا مي
  1.حضور نداشت جا آن

نيز خليفه بن خياط و طبري در روايتي كه رجال آن ثقه هستند از حسن بصري 
كنند كه چون محمد بن ابي بكر ريش  نقل مي 2بيت را ديده بود محاصرهكه خود 

كني كه اگر  رفتار مي اي تو با من به گونه: ويدگ به او مي سعثمان، گيرد عثمان را مي
چون محمد اين را بشنيد  .پدرت جاي تو بود هرگز چنين برخوردي با من نداشت

  3.خارج شد و منزل عثمان را ترك گفت
در واقع بايد گفت كه اتهام محمد در قتل عثمان چونان اتهام گرگ در كشتن 

اين ، تنها دليل اين تهمت نادرست .دنديوسف است كه برادرانش به آن حيوان وارد كر

                                           
  ). ۱/۲۰۹(فتنة مقتل عثمان  -١
  . ۲۴۳ص، مرويات ابی خمنف فی تاريخ الطربی -١
  ). )۶/۹۷ذيب الکمال  ۲۴۴ص، مرويات ابی خمنف فی تاريخ الطربی -٢
  . ۲۴۴ص، ابی خمنف فی تاريخ الطربیمرويات  -٣
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كند  ابن كثير بيان مي .1است كه محمد اندكي پيش از قتل عثمان بر او داخل شده بود
با محمد سخن گفت او از كار خويش پشيمان و از خانه عثمان خارج  سچون عثمان

  .2شد

                                           
  ). ۱/۲۰۹(فتنة مقتل عثمان  -١
  ). ۷/۱۹۳(البداية و النهاية  -٢



 
  گفتار چهارم

  سدر قبال شهادت عثمان ششششمواضع صحابه

را در جريان قضيه قتل  ستصويري كامالً نادرست از صحابه، تعدادي از كتب تاريخ
ها  دهند كه علت آن را بايد در رواياتي جستجو نمود كه اين كتاب نشان مي سعثمان

اي تاريخي ديگر از  تاريخ امام طبري و ساير كتاب  استناد بهبا  .اند استناد كردهها  آنبه 
، اند و ديگران گزارش دادهن اعثم واقدي و اب، مطالعه رواياتي كه ابو مخنفخالل 

توطئه  سعليه عثمان، خود �اصحاببندد كه  در ذهن نقش مي چنين تصويري
اما بايد دانست كه امثال اين راويان  .نمودند و شورشيان را تشويق بدان طغيان كردند

اند و او را چنان  چون ابو مخنف از طعنه زدن و توهين به عثمان هيچ ابايي نداشته
به  .اند كه گويا او را چنين سرنوشتي سزاوار بوده است ر و گناهكار نشان دادهستمكا

مردي است كه شورشيان را بر ضد عثمان  سهحطل، در روايات او، عنوان نمونه
روايات واقدي نيز چندان با روايات ابو مخنف تفاوتي  .كند تشويق و تحريك مي

آيد به انتقاد شديد از  به مدينه مي چون، عمرو بن عاص، در روايات او، مثالً .ندارد
گري نشأت  در تمام اين نوع روايات كه از تفكر رافضي .پردازد هاي عثمان مي سياست

كنند و مردم را بر ضد او  توطئه مي سعليه عثمان، خود �اند صحابه گرفته
اما بر خالف اين  .1باشند دروغ و باطل مي، تمام اين روايات، بدون شك .شورانند مي

تصويري ديگر از ها  آن اند كه در ات صحيحي را ثبت كردهمحدثان رواي، واياتر
هستند  سصحابه از حاميان و مدافعان عثمان، در اين روايات .صحابه ارائه شده است

كنند و خواهان  رسد از قاتالن او اعالم انزجار مي و چون عثمان به شهادت مي
  .2مجازات و قصاص قاتالن اويند

مبرا هستند و تمام  ساز هر نوع دخالت در قتل عثمان �ام صحابهتم، در واقع
كنند بر هيچ دليل صحيح و مستندي استوار  سخناني كه خالف اين اصل را بازگو مي

كند كه چون  خليفه بن خياط در همين رابطه از عبداالعلي بن هيثم نقل مي .باشند نمي
                                           

  ). ۱۸- ۲/۱۴(حتقيق مواقف الصحابة  -١
  . مهان -٢
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حسن پاسخ ، اند ن نقشي داشتهپدر او از حسن سؤال كرد كه آيا صحابه در قتل عثما
بلكه قاتالن ، اند دهد كه مهاجرين و انصار به هيچ عنوان در آن ماجرا نقش نداشته مي

گويد كه هيچ يك از صحابه در قتل  امام نووي نيز مي .عثمان از مردمان مصر بودند
 بلكه قاتالن او مشتي اراذل و اوباش بودند كه در مصر گرد، دخالت نداشتند سعثمان

صحابه موجود در مدينه نيز  .به جانب مدينه حركت كردند جا آن هم آمدند و از
سرانجام خليفه مسلمين را به قتل  كه اينتوانستند جلوي خيل عظيم آنان را بگيرند تا 

دانست  ميغوغاگران شهرها آن شورشيان را  سنقل است كه زبير بن عوام .1رسانيدند
ابن سعد در توصيف آنان  .2خواند ميبايل جويان ق تيزهسرا ها  آن لو عائشه

ابن تيميه  .3گويد كه آنان مردمان پستي بودند كه در شرارت با هم اتفاق نظر داشتند مي
  .4داند كه به حريم امت تجاوز كردند نيز آنان را منحرفاني مفسد و گمراه مي

در كتاب  دو ابن عما 5خواند ذهبي نيز آنان را سران و رؤساي شرارت مي
  6.داند ايشان را اراذل و اوباش مي، ذرات الذهبش

، خود، سبيت عثمان محاصرهرفتار و عملكرد اين شورشيان در طول ، در واقع
از رسيدن آب و غذا به ساكنان ، محاصره آنان در طول دوران .مؤيد اين سخنان است

آب را  ،كه عثمان هميشه از مال خود حال آن .آورند ممانعت به عمل مي سخانه عثمان
و به مردمان در هنگام قحطي و سختي غذا  7داد به رايگان در اختيار مسلمانان قرار مي

هاي  شد آنان را از بخشش رساند و چون مصيبت و مشكلي بر مردم عارض مي مي
مد كه آ ن تا بدانجا صحابه را ناخونش مياين رفتار شورشيا .1ساخت مند مي خود بهره

                                           
  . ۱۴۸ص، شهيد الدار عثمان بن عفان -١
  ). ۱۵/۱۴۸کتاب فضائل الصحابه(شرح النووی علی صحيح مسلم  -٢
  ). ۳/۷۱(طبقات ابن سعد ) ۱/۴۸۱(حتقيق مواقف الصحابه  -٣
  ). ۲۰۶- ۳/۱۸۹(منهاج السنه  -٤
  ). ۱/۱۲(ذهبی ، دول االسالم -٥
شذرات الذهب ). ۴/۲۰۲کتاب مناقب عثمان(صحيح البخاری ) ۱/۴۸۲(حتقيق مواقف الصحابه : نگا -٦
)۱/۴۰ .(  
شذرات الذهب  ).۴/۲۰۲کتاب مناقب عثمان(صحيح البخاری ) ۱/۴۸۲(حتقيق مواقف الصحابه : نگا -٧
)۱/۴۰ .(  
  . ۲۴۲ص، التمهيد و البيان -١
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كنيد هيچ  اين كاري كه شما با عثمان مي! مردم اي: خطاب به آنان گفت سعلي
 .و اهل بيتش قطع نكنيد آب و غذا از اين مرد، دهد نمي انجام مسلمان و كافري آن را

دهند و آنان را چنين زجر  اسراي خود آب و غذا مي هايرانيان و روميان نيز ب
رويدادهاي توان ديد كه حوادث و  مي، با مطالعه دقيق و درست تاريخ .1دهند نمي

بهترين گواه برائت صحابه از قتل عثمان و يا هر نوع مشاركت در آن ، خود، تاريخ
  2.باشد مي

  
  است سبر برائت آنان از قتل عثمان دليلي شضع صحابهمو

  سعثمان شهادتاز  سبرائت اهل بيت رسول اهللا: نخست

  لموضع بانو عائشه -1
و رفت  لنزد عائشهمادرش  كند كه عبدالرحمن يشكري نقل مي تبن هفاطم: الف

او مرا نزد شما فرستاده تا از شما  .رساند عمويش به ام المؤمنين سالم مي: به او گفت
  گويند چيست؟  بپرسم نظر شما در مورد سخنان ناروايي كه مردم در مورد عثمان مي

خداوند هر كه را كه عثمان را نفرين كند از : گفت لام المؤمنين عائشه
   .وم سازدرحمت خويش محر

به من تكيه داده و  صسوگند به خداوند كه به ياد دارم روزي را كه رسول خدا
گاه  آن .نازل شد صعثمان نيز كنار او نشسته بود كه ناگاه جبرئيل بر رسول خدا

بنويس و بدان كه خداوند لياقت كتابت وحي ! عثمان: به عثمان گفت صرسول خدا
  3.و رسولش عزيز و محترم باشددهد كه نزد او  را تنها به فردي مي

 لچون عثمان به قتل رسيد عائشهكند كه  نقل مي لمسروق از عائشه: ب
مسروق  .درحمانه و ظالمانه او را چون گوسفندي سر بري چون نزد او رفتيد بي: گفت

                                           
  ). ۵/۴۰۰(تاريخ الطربی  -١
  ). ۲/۱۸(حتقيق مواقف الصحابة  -٢
  ) ۷/۲۱۹(البداية و النهاية ، )۲۶۱- ۶/۲۵۰(املسند ، )۱/۳۷۸(حتقيق مواقف الصحابة  -٣
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به مردم نامه  كه اينمگر نه ، اين همان خواست شما بود: گويد من نيز به او گفتم
به خداوند سوگند : پاسخ داد لعائشه، ثمان دست به شورش بزنندنوشتيد تا عليه ع

، 1ام ام و چنين درخواستي از هيچ كس ننموده كه يك كلمه را نيز در اين رابطه ننوشته
هايي را از قول بزرگان صحابه جعل و به  نامه، بيان نموديم كه سبئيان، در مباحث قبل

   .مردم را با خود همراه سازند كردند تا بدين طريق بتوانند ايشان منتسب مي
قصد بازگشت از مكه به مدينه را نمود در ميانه راه خبر  لچون عائشه: ج

به مكه بازگشت و خود را به ، به همين خاطر، را دريافت نمود سشهادت عثمان
اي : جمع شدند خطاب به آنان چنين گفت چون مردم گرد او، حجراألسود رسانيد

ها و غالمان مدينه گرد خليفه مسلمين جمع شدند و  سرزمينمردماني از ديگر ! مردم
از او ايراد گرفتند كه چرا جوانان را به امارت و واليت ، او را به باد انتقاد گرفتند

هايي را چراگاه شتران  كند و او را مورد بازخواست قرار دادند كه چرا زمين انتخاب مي
پيش از عهد او نيز ، مسايلم اين كه تما حال آن، و اسبان حكومت قرار داده است

هاي آنان تن  اما او با اين وجود به سخنان آنان گوش داد و به خواست، وجود داشتند
ي را براي عصيان و ا نهاآنان نيز كه ديگر عذر و به، در داد تا شايد به راه راست آيند

ني حرام و دست خود را به خو، شورش نيافتند راه خيانت و تجاوز را در پيش گرفتند
آنان با اين ستم و ظلم خود حرمت سرزمين وحي و ماه حرام را ، آغشته كردند

به خداوند سوگند كه يك انگشت عثمان  .المال را به يغما بردند شكستند و اموال بيت
ادعاي آن ياغيان در ، اي مردم بدانيد كه اگر بر فرض محال؛ از تمامي آنان بهتر بود

با اين جنايتي كه در حق او ، و مرتكب گناهاني شده بودمورد عثمان راست باشد و ا
  2.نمودند آن گناهان پاك شده و از ميان رفته است

در مقابل اين روايات مستدل و درست كه تصويري زيبا از روابط ميان عثمان و 
در تاريخ طبري و ديگر كتب تاريخ به روايات ، گذارند را به نمايش مي لعائشه

اين  .دهند كه تصويري كامالً متضاد از روايات قبل را ارائه ميخوريم  ديگري بر مي

                                           
  . ۱۷۶ص، تاريخ خليفه، )۱/۳۹۱(فتنة مقتل عثمان  -١
  ). ۵/۴۷۳(تاريخ الطربی  -٢
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در دفاع از شعائر دين  لآن نقش درخشان و هوشيارانه ام المؤمنين عائشه، روايات
  1.اند را به شدت مخدوش كرده سو نيز حمايت از عثمانها  آنو حرمت 

، ريخ اليعقوبيتا، »االغاني«، »العقد الفريد«هاي  رواياتي كه در كتاب، در واقع
در  لدر مورد نقش ام المؤمنين عائشه» انساب االشراف«تاريخ المسعودي و 

اين نقش را كامالً مشوش و ضد و نقيض به ، اند اوضاع و احوال آن دوران نقل شده
نخست  ؛2باشند اما بايد دانست اين روايات نادرست و غير معتبر مي .اند تصوير كشيده

ايراد و ضعفي ها  آنات يا بدون سند هستند و يا در سند به اين دليل كه اين رواي
كه متن و محتواي اين روايات در تضاد كامل با روايات صحيحي  دوم آن .وجود دارد

  3.باشند است كه در كتب حديث موجود مي
همه رواياتي را كه در رابطه با مواضع و اقدامات ، خانم أسماء محمد أحمد زياده

اند گردآوري نموده و سند و  ر جريان حوادث فتنه نقل شدهد لام المؤمنين عائشه
يقي اختالفات بسيار عم لو عائشه سكنند ميان عثمان متن رواياتي را كه ادعا مي

او در ، اند وجود داشته مورد نقد قرار داده و ضعف و بطالن اين روايات را تبيين نموده
اين روايات كه راويان آن به  دارد كه شايسته آن است كه هرگز به اين كتاب بيان مي

داليل مختلف چون گرايش به تشيع و يا شهرت داشتن به رافضي بودن غير قابل 
بينيم كه اين روايات در بيشتر  اما متأسفانه مي، باشند توجهي ننماييم اعتماد مي

اين نوع روايات باطل ، در واقع .اند مطالعات معاصر مورد استناد محققان قرار گرفته
اختالفات شديدي وجود   �هدارند با ايجاد اين تصور غلط كه ميان صحابتالش 

داشته است تاريخي مجعول را به ما تحميل كنند كه به هيچ عنوان با حقايق منطبق 
همدست شورشيان بود و  لحال اگر فرض را بر اين بگيريم كه عائشه .1باشند نمي

آمد به انحاء مختلف تالش نمايد  يكرد بنابراين الزم م آنان را عليه عثمان تحريك مي
، تاريخ درست و صحيح، اما بر خالف اين فرضيه .تا قتل عثمان را موجه جلوه دهد

                                           
  . ۳۵۲، دور املرأة السياسی فی عهد النبی و اخللفاء الراشدين -١
  . ۱۲۴-۱۱۶ص، العقاد، الصديقة بنت الصديق: نگا -٢
  . ۳۷۰ص، دور املرأه السياسی -٣
  . ۳۷۰ص، دور املرأه السياسی -١
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حقيقت امر آن است كه اين  .به ياد ندارد لچنين موضعي را از ام المؤمنين عائشه
ناپرهيزكار و غير  �و ديگر صحابه بزرگوار لكوشند تا عائشه روايات مجعول مي

اند  آنان را عادل اعالم داشته صكه خود قرآن و رسول عتماد نشان دهند حال آنقابل ا
اگر ما ، از طرف ديگر .و همين ما را در رد اين روايات باطل و نادرست كفايت است

، كنار هم قرار دهيم، مسايلعلمي و تاريخي را در اين نوع ، تمام حقايق و داليل ديني
هيچ نوع تضاد و تناقضي با هم ندارند و اين  اين حقايق و داليل محكم و مستدل

دليلي است بر بطالن آن روايات ضد و نقيض و طبيعتاً نادرست بودند تحقيقات ، خود
  1.اند هايي كه براساس اين روايات شكل گرفته و استدالل

  سعلي بن ابي طالب -2 
او را قائل بودند و  سهم خود علي و هم اهل بيت او احترام بسياري براي عثمان

   .دانستند خليفه بر حق مسلمين مي
نخستين فردي بود كه  سبعد از عبدالرحمن بن عوف سعلي بن ابي طالب: الف
ر مجلس صحبت از كنند كه چون د از قيس بن عباد نقل مي .2بيعت نمود سبا عثمان

  : در شأن او فرمود كه صعثمان مردي است كه رسول اهللا: عثمان شد علي گفت
  3»ممن تستحی منه املالئکهاال استحيی «
   . »كنند كه فرشتگان از او حيا مي. آيا نبايد در برابر مردي شرم داشت«

از نزال بن سبره نقل است كه  .دانست را از اهل بهشت مي سعثمان، سعلي: ب
او مردي است كه فرشتگان او را : چون در مورد عثمان از علي پرسيدند او پاسخ داد

دو دختر خويش را به عقد او در آورد  صهمين كه رسول خدا .خوانند» ذوالنورين«
  1.كند كه عثمان از اهل بهشت است ثابت مي

                                           
  . ۳۷۱ص، دور املرأة السياسی -١
  ). ۳۷۰۰حديث، کتاب فضائل الصحابة(صحيح البخاری  -٢
  ). ۲۴۰۱حديث، کتاب فضائل الصحابه(حيح مسلم ص -٣
  . ۲۲۷ص، العقيدة فی اهل البيت بين اإلفراط و التفريط -١
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ابن ابي  .كامالً مطيع و فرمانبردار او بود سدر دوران خالفت عثمان سعلي: ج
اگر عثمان مرا به : اعالم نمود سكه عليكند  نقل ميحنفيه شيبه از طريق محمد بن 

، و اين خود 1.او اطاعت خواهم نمود و فرمانبردار او خواهم بودطناب كشد باز هم از 
  2.سنسبت به عثمان سدليلي است بر ميزان اطاعت و فرمانبرداري علي

اقدام به تدوين مصحف  سبا مشورت بزرگان صحابه سعثمان كه اينپس از : د
 اگر من به جاي عثمان: د علي در ستايش اين عمل چنين گفتواحدي از قرآن نمو

3.دادم مي انجام همين كار را، خليفه بودم
  

 .علي بارها و بارها قتل عثمان را محكوم نمود، 4بر خالف ادعاي رافضيان:  ه
حاكم در كتاب  .5صراحتاً بيان داشت كه به هيچ شكلي در قتل او دخالت نداشته است

دارد كه بر خالف ادعاي اهل بدعت كه  پس از ذكر حوادث فتنه بيان مي، خود
او هيچ نقشي در ، گويند علي در قتل عثمان دخالت داشت براساس روايات معتبر مي

علي به هيچ عنوان در : گويد تيميه نيز در اين رابطه مي ابن .6اين ماجرا نداشته است
جريان قتل عثمان دخالتي نداشت و به شدت با اين قضيه مخالف بود و هر كس 

روايت  ساز خود علي .7باشد مي خالف اين را ادعا نمايد سخن او دروغ محض
 .8دار دستان مرا از آغشته شدن به خون عثمان پاك نگه! خداوندا: كه گفتكنند  مي

ر روز جنگ خطاب به مردم د سكند كه علي حاكم از طريق قيس بن عباد روايت مي
در  .دار دستان مرا از متهم شدن به ريختن خون عثمان پاك نگه! خداوندا: چنين گفت

اين مردمان نزد من آمدند و درخواست كردند تا با من بيعت ، عثمان ادتشهروز 
كنم كه با مردماني بيعت نمانم كه  و من به آنان گفتم من از خداوند شرم مي .كنند

                                           
  ). ۱/۳۲۵(اخلالل ، السنة -١
  . ۲۲۷، العقيدة فی اهل البيت بين اإلفراط و التفريط -٢
  ). ۲/۴۲(سنن البيهقی  -٣
  . ۱۸۹ص، عبداهللا شرب، اليقينحق ، ۲۲۹ص، العقيدة فی اهل البيت بين اإلفراط و التفريط -٤
  ) ۷/۲۰۲(البداية و النهاية  -٥
  ). ۳/۱۰۳(املستدرک  -٦
  ). ۴/۴۰۶(منهاج السنة  -٧
  ). ۳/۳(طبقات ابن سعد ، ۲۳۰ص، العقيدة فی اهل البيت -٨
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بايد از مردي : در مورد او فرمود صاند كه رسول خدا خون مردي را بر زمين ريخته
كه جسد عثمان  تا زماني: گاه به آنان گفتم آن .ند حيا نمودكن كه فرشتگان از او شرم مي

و چون او را دفن  .اند با هيچ كس بيعت نخواهم نمود بر زمين است و او را دفن نكرده
من دست به دعا برداشتم  .نموديم مردم نزد من بازگشتند و خواهان بيعت با من شدند

اما پس از  .مناكمبي، داني كه من از عاقبت اين بيعت تو خوب مي! و گفتم كه خداوندا
حنيفه روايت امام احمد نيز از طريق محمد بن  .1اصرار مردم با ايشان بيعت نمود

قاتالن عثمان را لعن و نفرين » مربد«در منطقه  لكند كه چون خبر رسيد عائشه مي
قاتالن ! خداوندا: برداشت و دو يا سه بار چنين گفت كرده است او نيز دست به دعا

ابن سعد از طريق ابن  .2ه هستد مورد لعن و نفرين خود قرار بدهعثمان را هر جا ك
كند كه علي اعالم نمود كه او هرگز در قتل عثمان دست نداشته  نيز نقل مي سعباس

بلكه همه را از دست زدن به چنين كاري منع ، و ديگران را نيز بدان كار امر نكردم
در اخبار است كه او به  .3ا بگيرماما با اين وجود نتوانستم جلوي آن مردمان ر منمود

بداند كه از ايمان ، از عثمان و راه و روش او بيزاري جويد كس مردم اعالم كرد كه هر
به خداوند سوگند كه هرگز در قتل او نقشي نداشتم و  .راستين دور گشته است

4.داشتم مردمان را از اقدام به چنين كاري بر حذر مي
  

او بيشتر از همه ما به : چنين گفت سر شأن عثمانكنند كه د از علي نقل مي: و
  5.ورزيد و بيشتر از همه ما از خداوند بزرگ و عذاب او بيم داشت رحم اهتمام مي صله

كند كه از محمد بن حاطب شنيدم كه چون او در مورد  ابو عون روايت مي: ز
ايمان عثمان از آن مردماني بود كه چون : ال كرد او پاسخ گفتؤمان از علي سعث

  1.آوردند تقوا و ترس از خداوند را پيشه خود ساختند

                                           
  ). ۳/۹۵(املستدرک  -١
  ). ۱/۵۵۵(فضائل الصحابه  -٢
  . )۷/۲۰۲(البداية و النهاية ، )۳/۸۲(طبقات ابن سعد  -٣
  . ۵۴۳ص، الرياض النضرة -٤
  ) ۱/۳۰۶(صفة الصفوة  -٥
  . باشد صحيح می، سند اين روايت) ۱/۵۸۰(فضائل الصحابة  -١
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بر ساحل رود فرات  سكنند كه او روزي با علي از عميره بن سعد نقل مي: ح
گاه علي به  آن، اي افتاد بادبان بر افراشته زد كه ناگاه چشمشان به كشتي قدم مي

  : فرمايد خداوند مي: همراهان گفت

m�c��d��e��f��g��h�������i��������l ٢٤: الرمحن   
در درياها دارد ) ها Ĥنآفريدگان خود به نام انس(خدا كشتيهائي ساخته و پرداخته (

  ). كه همسان كوهها هستند

ها  آنها بر  تا كشتي  مسخر نمودهبه خداوندي كه درياها را : سپس چنين ادامه داد
بدان كار خورم كه هرگز دستم را به خون عثمان نيالودم و  روان باشند سوگند مي

  1.خشنود نبودم
  : شنيد كه گفت سكند كه او از علي امام احمد از محمد بن حاطب نقل مي: ط

m�³��´���µ��¶��¸��¹���º��»��¼��½��l ١٠١:األنبياء   
قبالً بديشان ) كارهاي خوب و پسنديده انجام به خاطر ايمان درست و(آنان كه (

  ). شوند دور نگاه داشته مي) اب آنو عذ(چنين كساني از دوزخ ، ايم وعده نيك داده

  2.آنگاه فرمود كه عثمان از جمله اين افراد بود
آن روز كه عثمان به : در مورد قتل عثمان چنين گفته استنيز نقل است كه علي 

از  سحافظ ابن عساكر در رابطه با مبرا بودن علي .3قتل رسيد كمر من نيز شكست
وده است تا اين قضيه را از زبان خود علي سخنان خود او را تدوين نم سقتل عثمان

هاي  علماي حديث نيز در اين زمينه كوشش .به اثبات رسانيده باشد سبن ابي طالب
خود اين اتهام نادرست را از  ي هنوب هاند تا آنان نيز ب بسياري از خود به يادگار گذاشته

  1.بزدانيد سساحت پاك علي بن ابي طالب
  
  

                                           
  ). ۱/۵۰۶(فضائل الصحابة  -١
  ). ۱/۵۸۰(فضائل الصحابة  -٢
  ). ۵/۶۱(املنتظم فی تاريخ امللوک و األمم  -٣
  ). ۷/۱۹۳(البداية و النهاية : نگا -١
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  سابن عباس -3
 سكند كه او گفته است اگر همه امت در قتل عثمان د از ابن عباس روايت ميامام احم

فرمود تا آنان را  فرشتگان عذاب را بر ايشان نازل مي، شدند خداوند با هم متحد مي
ح عثمان و ذم قاتالن او نيز از اوست كه در مد .1سنگباران كنند �چون قوم لوط

يامرزد كه از بزرگوارترين و نيكوكارترين را ب) عثمان(ابو عمرو ، خداوند: چنين گفت
افتاد بسيار  چون به ياد آتش دوزخ مي، كرد داري مي بسيار شب زنده، مردمان بود

مناعت  .بسيار وفادار بود، گريست و از سخاوتمندترين مسلمانان به حساب آمد مي
د كه سپاه او همان مردي بو .بسيار مورد احترام بود، طبع وااليي داشت و نزد مسلمانان

خداوند هر آن كس را كه  .او را داماد خويش نمود صتبوك را بياراست و رسول خدا
  2.لعن عثمان كند تا روز قيامت از رحمت خويش بدور دارد

  سزيد بن علي -4 
نزد زيد آمدم و او در : گويد و مي  ابن عساكر با سند خويش از سدي روايت نموده

در مورد ابوبكر و ، از بزرگان و اولياي امور ما هستيد شما: ايشان گفتم  بود به 3»بارق«
همچنين ، عنوان ولي و سرپرست خود بپذيريد  آنان را به: گوييد؟ فرمود مي  عمر چه

تبري  �جويد در واقع او از علي  تبري �عمر و عثمان، هركس از ابوبكر: گفت مي
  4است   جسته

  سعلي بن حسين -5
نمود كه او با سخنان رافضيان در مورد ابوبكر و  نقل است كه علي بن حسين اعالم

كند  ابو نعيم از طريق محمد بن علي روايت مي .كامالً مخالف است �عمر و عثمان
آنان در حضور ، علي بن حسين آمدند، كه روزي جماعتي از مردمان عراق نزد پدرم

گو پرداختند و گاه با پدرم به گفت آن؛ كردند پدرم آشكارا به ابوبكر و عمر اهانت مي

                                           
  ). ۱/۵۶۳( فضائل الصحابة -١
  ). ۳/۶۴(مروج الذهب ، ۲۳۴ص، العقيدة فی اهل البيت -٢
  است  های کوفه يکی از باغ -٣
  .٦/١٢و ذيب تأريخ دمشق  ٣٣٥ص . العقيدة فی اهل البيت -٤



    �بن عفان  عثمانقتل  
 

 

 641

به من : پدرم به آنان گفت؛ جويا شدند، به ويژه عثمان، نظر او را در مورد صحابه
د كه خداوند در شأن آنان نخستين مهاجرين در راه اسالم هستيبگوييد آيا شما از 

  : گويد مي

m�¢��������£��������¤��������¥��������¦��������§��������̈� �� �� �� �����©��������ª��������«��������¬��������®��������
�̄�������°��������±²²²²��������³���������́�������µ��������¶��������l ٨: احلشر   

ائم از آنِ فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود همچنين غن(
و خدا و ، خواهند آن كساني كه فضل خدا و خوشنودي او را مي .اند بيرون رانده شده

  ). اينان راستانند .دهند پيغمبرش را ياري مي

ال كرد ؤسپس از آنان س .آنان جزو آن مهاجرين نيستند، آن مردمان گفتند كه خير
  : ا جزو انصاري هستيد كه اين آيه در مورد آنان استآي

m�¸��¹��º��»��¼��½� ��¾��¿��À��Á��Â� �Ã��Ä��Å��
Æ� �Ç��È��É��Ê��Ë��Ì� �Í� � �Î� ��ÐÏ� �Ñ��Ò��Ó��Ô��Õ��
Ö��×��Ø��l ٩: احلشر  

را آماده كردند و ) آئين اسالم(آناني كه پيش از آمدن مهاجران خانه و كاشانه (
دارند كه به پيش ايشان  كساني را دوست مي) استوار داشتنددر دل خود (ايمان را 

كنند به چيزهائي كه به  و در درون احساس و رغبت نيازي نمي، اند مهاجرت كرده
هرچند كه خود سخت ، دهند و ايشان را بر خود ترجيح مي، مهاجران داده شده است

، محفوظ گردندنگاهداري و مصون و ، كساني كه از بخل نفس خود .نيازمند باشند
  ). ايشان قطعاً رستگارند

چون پدرم اين  .باشند آن مردمان بار ديگر به پدرم گفتند كه جزو انصار نيز نمي
باشيد  از مهاجرين مينه كنيد كه  كه شما خود اذعان مي: را بشنيد خطاب به آنان گفت

يستند كه ننيز گويم كه شما جزو آن مؤمناني  و نه از انصار حال من نيز به شما مي
  : گويد خداوند در توصيف آنان چنين مي

m�A��������B��������C��������D��������E��������F��������G� � �� � �� � �� � �����H� � �� � �� � �� � �I��������J��������K��������
L��������M��������N��������O��������P������������Q��������R��������S��������T��������U��������V��������W��������X��������l ١٠: احلشر   
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ما را  !پروردگارا: گويند  مي، آيند كساني كه پس از مهاجرين و انصار به دنيا مي(
اي نسبت به  و كينه .اند بيامرز ي گرفتهو برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيش

  ). تو داراي رأفت و رحمت فراواني هستي !پروردگارا، مؤمنان در دلهايمان جاي مده

ارزش كنيد و به  خواهيد اسالم را بي حال از نزد من برويد كه شما تنها مي
   .استهزاء كشيد

  سضع عمار بن ياسرمو: دوم

ليل القدر و عثمان بن عفان نيز چون ديگر مابين اين صحابي جدر مورد روابط في
ها  آنروايات باطل و ضعيفي به دست ما رسيده است كه گاه جاعالن  سصحابه

اند و گاه چنان ضعيف هستند كه از هيچ سندي  سندي را بر اين روايت ثبت كرده
تنها نگاهي گذرا به ، باشند و به همين دليل و وضوح بطالن اين روايات برخوردار نمي

توان چنين  داند كه نمي هر فرد منصفي مي، در واقع .هم اين اتهامات خواهيم داشتا
ترين آنان نزد خدا و  رواياتي را كه ايمان و شخصيت بهترين افراد امت و محبوب

  1.اعتماد كردها  آندهد باور نمود و به  مورد حمله و اتهام قرار مي صرسول

  ستازيانه زدن عمار بن ياسر -1 
ماجراي دروغين ، مشهورترين و جنجال برانگيزترين اين روايات مجعولاز جمله 

ست كه در هر يك از اين روايات روش جا آن جالب .تازيانه زدن عمار بن ياسر است
عالوه بر بطالن ، بال استثناءها  آن ي زدن عمار متفاوت است و همه و شيوه تازيانه

ابوبكر بن  .1دنباش يفي برخوردار ميسند بسيار متزلزل و ضع از، محتوا و مفهوم خويش
كند كه بايد دانست و  بيان مي، ضمن رد اين اتهامات نادرست، عربي در كتاب خود

گاه فرمان تازيانه زدن  هيچ، سعثمان بن عفان، مطمئن بود كه براساس قراين و شواهد
صادر نكرده است و اين سخنان كذب را  سو عمار بن ياسر سعبداهللا بن مسعود

                                           
اجلامع ألحکام القرآن ، )۹/۱۱۲(البداية و النهاية ، ۲۳۶ص، العقيدة فی اهل البيت بين اإلفراط و التفريط -١
)۱۸/۳۱ .(  
  . ۱۲۲ص، اسامة امحد سلطان، عمار بن ياسر -١
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ضربات تازيانه چنان سهمگين بوده است كه ، اگر طبق اين روايات .باشند ميمحض 
اند بايد مطمئن بود كه عمار بعد از  شكم عمار شكافته و امعا و احشاي او بيرون ريخته

داليل بسياري را در رد اين اتهامات و اكاذيب ذكر ، علما .ماند آن ماجرا زنده نمي
لزومي ندارد كه ما نيز خود را درگير اين جعليات چندان ، اند و به همين دليل كرده

  1.پايه و اساس كنيم بي

چطور ممكن است عثمان در آن سن و سال باال و با آن درجه از ايمان ، به واقع
و شرم و حيا و سابقه درخشان در اسالم چنين رفتار زشت و ناپسندي با بزرگان 

در نرمش و ماليمت و آرامش دهد آيا ممكن است او كه  انجام صصحابه رسول اهللا
به سابقه ، و متانت شهره خاص و عام بود مردي را تازيانه و تحقير نمايد كه خود

عثمان مانع از  كه اينمگر نه  .نظير او در راه دين خدا آگاه بود درخشان و زحمات كم
ور نگردد و خون مسلمين بر  ها شعله آتش فتنه تا آن شد كه معترضان را سركوب كنند

يكي از بزرگان صحابه را تنها و ، حال چگونه است كه همان مرد، ين ريخته نشودزم
دهد و بنا به قول  تنها به دليل اختالف نظر و ديدگاه با او مورد آزار و اذيت قرار مي

دهد كه عمار را تازيانه بزند كه او نيز بر  آن روايات دروغين او به غالمش دستور مي
گاه خود بر روي شكم عمار رود و او را تحقير  آن، رود اثر شدت ضربات از هوش مي

هاي دوران  توان باور كرد كه عثمان چنين كاري را كه يادآور شكنجه آيا مي .كند مي
جاهليت است مرتكب شود سپس بدان اكتفا ننموده و عمار را به خاطر داشتن مادري 

خوب  سر صحابهكه هم عثمان و هم ديگ حال آن .تحقير و تمسخر كند سچون سميه
كه اولين زن شهيد در اسالم است تا چه  سدانستند كه داشتن مادري چون سميه مي

   .ميزان باعث شرف و افتخار بود
هرگز چنين اقدام نادرستي را به شخصيت ، تمام روايات و اخبار مستند و صحيح

 اي چون عثمان كه از نظر اخالق و طبع ماليم و صبر و گذشت واال و بلند مرتبه
با مقايسه اخالق و طبيعت كم نظير ، در حقيقت .اند زبانزد همگان بود منتسب نكرده

                                           
  . ۸۴-۸۲ص ، العواصم من القواصم -١



    سعفانبن  انمثع
  

 

644

گونه روايات مجعول  توان نادرست بودن و بطالن اين به راحتي مي سآن صحابه كرام
  1.پي بردها  آنپايه و اساس را تشخيص داد و به دروغ و اكاذت جاعالن  و بي

  عمار در تحريك فتنه دخالت نداشت -2
اي كه كامالً باطل و نادرست است متهم نمودن عمار به تحريك و تداوم  ومين مسألهد

كنند هم از نظر سند  اي را بيان مي لهأتمام رواياتي كه چنين مس .باشد روند فتنه مي
، از طرف ديگر .باشند و هم متن و محتواي آن نادرست است دچار تزلزل و ضعف مي

ت عمار در جريان فتنه با هم اختالف دارند و هر اين روايات در نوع و كيفيت دخال
روايتي است ها  آنجمله  از .داستاني مجزا از ديگران را ساخته و پرداخته است، يك

گويد كه عمار چون از جانب عثمان جهت تحقيق و  او مي .كند كه طبري نقل مي
كار و شود و جذب اف رفت با سبئيان آشنا مي جا آن تفحص اوضاع و احوال مصر به

، الزم به ذكر است كه در ميان سلسله راويان اين خبر 2.گردد هاي آنان مي ديدگاه
دانند كه  شعيب بن ابراهيم تميمي كوفي وجود دارد كه رجال شناسان او را گمنام مي

تاريخ «همين روايت را عمر بن شبه در  .3به ضديت با صحابه و سلف مشهور است
م وجود دارد علي بن عاص، ميان راويان آن استاد عمرخود آورده است كه در » المدينه

شته و چون از او در روايات خود اشتباهات بسياري دااو ، مدينيكه بنا به قول ابن 
گفته است و هر چند او در روايت حديث  كردند به اين انتقادات پاسخ نمي انتقاد مي

يحيي بن معين  .1باشد مشهور بود اما او را احاديث و روايات زشت و نادرستي نيز مي
  2.داند او را غير قابل اعتماد مي

نسائي نيز معتقد است كه  .3خواند و مره او را دروغگو و غير قابل اطمينان مي
گويد كه او  بخاري هم راجع به علي بن عاصم مي .4نبايد به روايات او اطمينان نمود

                                           
  . ۱۳۷ص، عمار بن ياسر، ۴۱- ۱۴ص، اخلليفة املفتری عليه عثمان بن عفان -١
  ). ۵/۳۴۸(تاريخ الطربی  -٢
   ۳۰ص، استشهاد عثمان و وقعة اجلمل -٣
  ). ۹/۲۵۳(سير اعالم النبالء  -١
  ). ۹/۲۵۵(ء سير اعالم النبال -٢
  ). ۹/۲۵۷(مهان  -٣
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 يهاي بسيار و حديث باشد و در مورد او حرف نزد محدثان چندان مورد اعتماد نمي
او صادقي دانسته است اما در مورد و ابن حجر او را در روايت فرد راستگو  .2است

شد بر آن اشتباهات اصرار  چون در رواياتش دچار اشتباه مي: دهد چنين ادامه مي
غير  .3اند او را به تشيع نيز متهم كرده يكرد و از طرف را اصالح نميها  آنورزيد و  مي

توان قبول كرد كه  از نظر متن نيز نمي، تزلزل سند و راويان اين روايت از ضعف و
عمار با آن ورع و تقواي كم نظيري كه داشت خود را درگير چونان گرداب مهلكي 

غيث در اين رابطه خالد  .نمايد كه ريشه در كينه و نفرت دشمنان از دين اسالم داشت
ه كعدالت و تقواي صحابه منافات دارد بلگويد كه اين نوع روايات نه تنها با اصل  مي

  4.برند از ضعف و تزلزل در سند خويش رنج مي
از ، روايتي است منسوب به سعيد بن مسيب، از ديگر روايات از اين دست

كنند كه همه صحابه به داليل مختلف از  كه در آن از سعيد نقل مي، تابعين جليل القدر
در ميان آنان خشم و اعتراضات ابن دست عثمان خشمگين و ناراحت بودند كه 

بزرگترين ايراد اين روايت آن است كه با  .5ابوذر و عمار تبلور بيشتري يافتند، مسعود
اين راوي كه  .حذف نام يكي از راويان آن تالش شده است ضعف آن پنهان بماند

دانند اسماعيل بن يحيي بن عبيداهللا  جمهور علما او را جاعل حديث و دروغگو مي
آنان در هنگام بيان  .دانند اين روايت را ضعيف مي، به همين دليلمحدثان ست و ا

نامه محمد بن عيسي بن سميع كه اين خبر را از ابن ابي ذئب نقل كرده است  زندگي
بخاري چنين ، عنوان مثال به .اند داليل مجعول بودن اين روايت را توضيح داده

را نه از ابن ابي ذئب كه از اسماعيل بن گويند كه ابن سميع اين روايت : گويد مي
يحيي روايت كرده است اما با حذف نام اسماعيل بن يحيي سعي نموده كه ضعف اين 

روايت عجيبي را در مورد ، دارد كه ابن سميع حاكم نيز بيان مي .روايت را پنهان دارد

                                                                                                         
  ). ۹/۲۵۵(مهان  -١
  ). ۹/۲۵۵(مهان  -٢
  . ۴۰۳ص، تقريب التهذيب -٣
  . ۸۶ص ، استشهاد عثمان و وقعة اجلمل -٤
  . ۱۴۴ص، عمار بن ياسر) ۳۹/۴۱۵(تاريخ دمشق  -٥
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كه او آن را ماجراي قتل عثمان از ابن ابي ذئب نقل كرده است كه علما بر اين باورند 
از اسماعيل بن يحيي روايت نموده اما نام او را كه به اعتقاد جمهور علما رواياتش 

دكتر يوسف  .1از سلسله راويان حذف كرده است .نادرست و غير قابل اعتماد است
بن مسيب  بايد دانست اين روايتي كه به سعيد: گويد العش در همين رابطه چنين مي

حاكم نيشابوري  .گاه بدان اعتماد نمود ست و نبايد هيچاند مجعول ا منسوب كرده
يان كرده است كه يكي از راويان اين خبر كه به جعل روايات نادرست و بصراحتاً 

واقعيت اين است كه اين روايت با باورهاي  .باشد حذف شده است موهن مشهور مي
ت به شخصيت بزرگي چون سعيد بن مسيب و نيز احترام و تكريم خاصي كه نسب

قائل بود و در سخنان و اخبار او عيان است در تضاد  صساحت صحابه رسول خدا
  2.باشد كامل مي

  دخالت نداشت سعمار در قتل عثمان -3
از ديگر روايات مجعولي كه به تخريب روابط ميان عمار و عثمان پرداخته است 

آن منسوب شده و طبق  سروايتي است كه به بزرگاني چون مسروق و ابو موسي
شود كه در قتل عثمان  كه براي بسيج مردم به كوفه آمده بود متهم مي عمار هنگامي

از حيث سند ضعيف  نيز چند روايت پيشين اين روايت همانند .دست داشته است
 .باشد و علت آن نقل روايت از جانب شعيب بن ابراهيم گمنام و ناشناس است مي

، از طرف ديگر .ايات وجود نداردهمچنين در صحيح بخاري نيز اين قسمت از رو
پايه و اساس را  ات بيامتوان اين اته سطرهاي باال نيز تكرار شد نمي در همانطور كه

از خداوند  صدر مورد صحابي جليل القدري چون عمار ياسر كه رسول خدا
و در وصف اين مرد بزرگ فرموده بود  1خواسته بود كه او را از شر شيطان حفظ نمايد

   2. ر تا سر پر از ايمان راستين است باور كردبود كه عمار س

                                           
تهذيب ذيب ال، )۹/۳۹۱(التهذيب ، )۱/۲۰۳(التاريخ الکبير ، )۱۸-۲/۱۶(حتقيق مواقف الصحابة  -١
)۹/۳۹۲ .(  
  . ۳۹ص، الدولة األموية -٢
  ). ۳۷۴۳حديث(صحيح البخاری  -١
  . ۱۴۷ص، عمار بن ياسر -٢
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علما داليل بسياري را در رد اين نوع رواياتي كه ساحت پاك صحابه را مورد 
دارد كه به  ابن كثير بيان مي .اند اند ذكر نموده حمالت ناجوانمردانه خويش قرار داده

ته و از آن دخالت نداش سدر قتل عثمان صهيچ يك از صحابه رسول اهللا، هيچ عنوان
كه را كه در چنين جنايت فجيعي مشاركت داشته محكوم  اند و هر آن حمايت نكرده

گويد كه هيچ  ابوبكر بن عربي نيز مي .1اند نموده و مورد لعن و نفرين خود قرار داده
اند و اگر  دخالت نداشته و در دفاع از او قصور نكرده سيك از صحابه در قتل عثمان

داشتند و  خواستند بدون شك در دفاع از او شمشير بر مي مك ميهم عثمان از آنان ك
كردند اما عثمان خود خواست تا به آن  آن هزار يا چهار هزار معترض را سركوب مي

اند كه  افراد منحرف و نادان تا بدان حد گستاخانه سخن گفته .2سرنوشت دچار شود
د و از سرنوشتي كه او صحاب از او خشمگين و ناراحت بودنا ي كنند همه ادعا مي

اي  هايي را جعل و منسوب صحابه آنان همچنين نامه .دچار آن شد خشنود گشتند
هاي طلب  اند تا اثبات كنند كه علي و ديگر صحابه به اين نامه كرده سچون علي

بايد دانست كه  .اند كمك و ياري عثمان پاسخ نگفته و او را به حال خود رها كرده
باشد كه  تنها اين ميها  آنعول و دروغين است و هدف از تمام اين روايات مج

تنها يك اصل وجود دارد  .شخصيت آن صحابه بزرگوار را نزد مسلمانان تخريب كنند
و آن اين است كه عثمان مظلومانه و بدون هيچ دليلي به شهادت رسيد و هيچ يك از 

دفاع از او دست به در ، صحابه نيز در قتل او دخالت نداشتند و تنها به اين خاطر
هاي ديگري در ميان امت  خواست تا مبادا فتنه چنين مي، خود، كه عثمان ندسالح نبرد

  1.پديد آيد

  عمرو بن عاص نيز در قتل عثمان دخالت نداشت: سوم

به ، عبداهللا و محمد، عمرو بن عاص همراه دو فرزند خود، بيت عثمان محاصرهبا آغاز 
بدانيد : و پيش از رفتن به صحابه چنين گفتكنند كه ا نقل مي .جانب شام عزيمت كرد

                                           
  ). ۷/۲۰۷(البداية و النهاية  -١
  . ۱۲۹ص، العواصم من القواصم -٢
  . ۱۳۲ص، مهان -١
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و هر شاند او را به ذلت خواهد ك �باشد خداوند) عثمان(هر كس شاهد قتل اين مرد 
 .از شهر خارج شود تا از شاهدان اين فاجعه نباشد، كس نيز قدرت دفاع از او را ندارد

نقل است چون در  .1ام شدحسان بن ثابت نيز به دنبال او از مدينه خارج و رهسپار ش
را به او رسانيدند به  ست مردم با عليعو ماجراي بي سخبر شهادت عثمان، ميانه راه

گويم كه چون اين زخم چركين را قبل از  ز همين حاال ميمن ا: اهان چنين گفتهمر
سالمه بن  .يابد باز كردند بايد منتظر جنگي بزرگ در ميان امت بودكه بهبودي  آن

اي مردم : د خطاب به حاضرين در آن مجلس گفتمي كه از همراهان او بوزنباغ جذا
بپاخيزيد و پل اتحاد و مودت خود با ديگر اعراب را كه با قتل عثمان ويران ! عرب

ا نيز خواهان اين همان چيزي است كه م: عمرو به او گفت .يگر مرمت كنيدشد بار د
ديگر در ميان مردمان بر پا دارد و ن قدرتي است كه حق را بار آنيم اما تنها راه آ

  : آن گاه اين ابيات را بر زبان راند .عدالت را در ميانشان بگستراند
  ايصرف مالک حفظ القدر    فيا هلف نفسی علی مالک 

  فاعذرهم ام بقومی سکر    انزع من احلر اودی م
توانست سر نوشت  اما مگر مالك مي .بايد بر مرگ مالك آه و ناله سر داد(

ها چشم شما را در بر  آيا تاريكي] پرسم از همراهان او مي[ .خويش را تغيير دهد
يا در آن هنگام مست ] و از او دفاع نكنيد[نبينيد ] در صحنه نبرد[گرفت تا او را 

  ). تان چيست عذر و بهانه] به من بگوييد[ .بوديد
ي دين و بايد برا: گفت مه داد و با اندوه و حسرت ميسپس به راه خويش ادا

  1.گريست ياشرم و ح
اما آن رواياتي كه  .اين حقيقت حال اين مرد بزرگ و سردار دلير اسالم است

آزمند و ، اند كه گويا او مردي بود فرصت طلب گونه ترسيم كرده اينشخصيت او را به 
توان  انديشيد كه در اين ميان مي جاه طلب كه تنها به دنيا و كسب قدرت و ثروت مي

رخان نيز از اين دست ؤديگر م .2واقدي از موسي بن يعقوب اشاره نمود به روايت

                                           
  . ۴۶۴ص، الغضبان، عمرو بن العاص -١
  . ۴۸۱ص، الغضيان، عمرو بن العاص -١
  . مهان -٢
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روايات ضعيف و نادرست را در آثار خود نقل كرده و شخصيت اين مرد را تا 
، 1نويسندگان معاصري نيز چون محمود شيث خطاب .اند حضيض ذلت به زير كشيده

ر ضعف سند اين نوع بدون تحقيق د، و عباس محمود عقاد 2عبدالخالق سيد ابو رابيه
اند كه مخاطب  تصويري زشت و كريه از معاويه و عمرو را به نمايش گذاشته، روايات

برد كه معاويه و عمرو افراد جاه طلب و  گمان مي، هاي اين افراد با مطالعه كتاب
هر چند در اين ميان هستند  .چنان مواضعي را اتخاذ نمودندكه فرصت طلبي بودند 

عقاد كه به قول خود اگر تمام مورخان و محققان جمع شوند و گاني چون دنويسن
اثبات كنند كه اين رواياتي كه او در كتاب خود در مورد عمرو بن عاص و معاويه ذكر 

اند هم از نظر سند و هم از نظر متن ضعيف و غير قابل اعتماد هستند باز هم بر  كرده
س پيماني كه بر سر به خالفت رسيدن اين اعتقاد است كه اين دو مرد تنها و تنها براسا

معاويه به امارت رسيدن عمرو با هم بسته بودن آن چنان متحد در كنار هم ايستادند و 
در غير اين صورت چرا بايد معاويه و عمرو دوشادوش هم چنان مواضعي را اتخاذ 

  3.نمايند
اند تو واقعيت اين است كه عمرو همان مرد پاك طينتي بود كه چون دانست نمي

از عثمان دفاع كند مدينه را ترك گفت و چون خبر قتل او را شنيد براي او اشك 
او همان مردي است كه از نزديكترين افراد به عثمان و از مشاوران او  .ريخت

به خاطر اعتبار  .كه واليت هيچ كجا را بر عهده نداشت شد و با وجودي محسوب مي
ن با واليان و بزرگان صحابه شركت در جلسات مهم عثما، و هوش باال بو تجار

او تنها به اين دليل به شام رفت تا بتواند با كمك معاويه انتقام خون به  .جست مي
دانست كه در مدينه قادر  او مي .1رحم او بگيرد ناحق ريخته شده عثمان را از قاتالن بي

ر را كه قاتالن سفاك و جنايتكا جا آن تواند در به چنين كاري نخواهد بود و نمي
اي مظلوم را به ناحق و جلوي  حرمت شهر رسول اهللا را شكستند و خون خليفه

                                           
  . ۵۰۸ص، ء النبیسفرا -١
  . ۳۱۶ص، عبداخلالق سيد أبورابيه، عمرو بن العاص -٢
  . ۲۳۲-۲۳۱ص، عقاد، عمرو بن العاص -٣
  . ۴۹۰-۴۸۹ص، الغضبان، عمرو بن العاص -١
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هر كس نيز در اين واقعيت شك كند و  .مجازات كند، ديدگان مردم بر زمين ريختند
تصويري ديگر از اين شخصيت را نشان دهد بايد دانست كه پايه و اساس سخنان او 

، طلب اند جاه عمرو مردي را ساختههمان روايات مجعول و ضعيف است كه از 
  .1طلب دنياپرست و فرصت

  در محكوميت فتنه ششششصحابه گفتار: چهارم

  سانس بن مالك -1
او ، توان هم علي را دوست داشت و هم عثمان را نقل است چون به او گفتند كه نمي

در پاسخ گفت كه اين دروغ است كه ما صحابه هم علي را دوست داريم و هم عثمان 
  2.را

  سيمانبن  هحذيف -2
ابو مسعود انصاري ، كنند كه چون حذيفه در بستر مرگ افتاد نقل مي از خالد بن ربيع

صحبت از ، نزد او رفتند و چون در آن مالقات، همراه تني چند از تابعين به مدائن
قتل عثمان حذيفه به آن جماعت اعالم نمود كه او نه در ، ماجراي قتل عثمان شد

در مدينه حضور داشته و نه از آن حمايت كرده ، جريان نه در طول، دخالت داشته
! خداوندا: كند كه حذيفه گفته بود ين نقل مياحمد بن حنبل از طريق ابن سير .1است

اين مرد را به حق ، اگر قاتالن او، داني كه من در قتل عثمان نقش نداشتم تو خوب مي
به قتل رساندند من در كشتن او  كشتند من جزو آنان نبودم و اگر او را به ناحق

در آينده خواهند ديد كه اگر قتل او درست بوده باشد منافع ، مردمان .دخالت نداشتم
بينند و به  بينند و اگر قتل او ناحق بوده باشد ضرر و زيان اين كار را مي آن را مي
از جندب بن  زابن عساكر ني .2هميشه در جنگ با يكديگر خواهند بود، خاطر آن

                                           
  . ۴۹۲ص، الغضبان، عمرو بن العاص -١
  ). ۷/۱۴۱(ذيب ابن حجر ، )۲/۲۵(حتقيق مواقف الصحابة  -٢
  . )۲/۲۷(حتقيق مواقف الصحابة  -١
  ). ۲/۲۸(مهان  -٢
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ال نمود او در ؤكند كه چون در مورد سرنوشت عثمان از حذيفه س عبداهللا نقل مي
رود و قاتالن او  آن مردمان او را خواهند كشت اما بيقين او به بهشت مي: اسخ گفتپ

  1.به دوزخ

  لانصاري ميبانو ام سل -3
اين امت : بسي ناراحت شد و گفت، دنقل است چون خبر شهادت عثمان را به او دادن

افتند و خون يكديگر را بر زمين خواهند  اين مرد به جان هم مي شهادتپس از 
  .2ريخت

  سابوهريره -4
كه ناراحت و  ابو هريره را ديد، از ابو مريم نقل است كه او در روز قتل عثمان

  3.به خداوند سوگند كه اين مردمان عثمان را به ناحق كشتند: گفت خشمگين چنين مي

  سابو بكره -5
قتل عثمان  كند كه در جريان فتنه از ابوبكره نقل مي »البدايه و النهايه«ثير در ابن ك

مردم بهتر از آن است كه در قتل  افتادم و مي اگر از آسمان بر زمين مي: گفت چنين مي
  1.عثمان دخالت داشته باشم

  سابو موسي اشعري -6
عثمان چنين  هادتشپس از  سكنند كه ابوموسي اشعري دي روايت ميهاز ابو عثمان ن

عثمان را به حق كشته باشند منافع آن را خواهند ديد اما اگر او ، اگر اين مردمان: گفت
بينند كه جز جنگ و خونريزي ميان  را به ناحق به قتل رسانده باشند ضرر آن را مي

  2.نيستها  آن

                                           
  . ۳۸۸ص، عثمان بن عفان: تاريخ دمشق، )۲/۲۸(حتقيق مواقف الصحابة  -١
  ). ۷/۱۹۵(البداية و النهاية  -٢
  . ۴۹۳ص، عثمان بن عفان: تاريخ دمشق، )۲/۳۱(حتقيق مواقف الصحابة  -٣
  . ۴۹۳ص، عثمان بن عفان: تاريخ دمشق، )۲/۳۱(حتقيق مواقف الصحابة  -١
  ). ۴/۱۲۴۵(ملدينه تاريخ ا -٢
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  سبن جندب هسمر -7
ثمان اين چنين لب به ل عكند كه گويند سمره بن جندب پس از قت ابن عساكر نقل مي

در ، اسالم در دژي مستحكم قرار داشت اما اين مردمان با قتل عثمان: سخن گشود
توان آن را ترميم  ديوار اين دژ شكافي عظيم ايجاد كردند كه تا روز قيامت نيز نمي

سكان خالفت را در دست داشتند از اين به ، مردمان مدينه نيز كه تا اين زمان .نمود
  1.هيچ نقشي نخواهند داشتبعد در آن 

  بعبداهللا بن عمرو بن عاص -8
كند كه  روايت مي ساز عبداهللا بن عمرو بن عاص» معرفه الصحابه«ابو نعيم در كتاب 

دو ، عثمان را مظلومانه و به ناحق كشتند و او را به همين دليل، آن مردمان: او گفت
  2.چندان پاداش شهادت است

   سعبداهللا بن سالم -9
عثمان را نكشيد كه پس از قتل او ديگر : كنند كه خطاب به مردمان گفت ل مينقاز او 
يت ديگري نيز آمده است در روا .1نماز گذاريد، توانيد در كنار هم و در يك صف نمي

  .2شويد بدانيد كه با ريختن خون عثمان از دين راستين خداوند دورتر مي: كه او گفت

  سحسن بن علي -10

قل است كه چون او همراه قرط بن خيثمه به جانب مدينه رهسپار از طلق بن خشاف ن
او ، ال كردؤاز او سدر مورد عثمان كه قرط  به حسن برخورد كردند و هنگامي ؛شد

  3.رسيد شهادتپاسخ داد كه عثمان مظلومانه به 
  
  

                                           
  . ۳۸۸ص، عثمان بن عفان: تاريخ دمشق، )۲/۳۱(حتقيق مواقف الصحابة  -١
  ). ۱/۲۴۵(معرفة الصحابه  -٢
  ). ۲/۳۴(حتقيق مواقف الصحابة  -١
  ). ۳/۸۱(طبقات ابن سعد  -٢
  ). ۴/۱۲۴(تاريخ املدينة  -٣
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  ساكوعبن  هلمس -11
به ، وعن اكسلمه ب، رسيد شهادتاز يزيد بن ابي عبيده نقل است كه چون عثمان به 

 ساكن شد و تا مدتي پيش»ربذ«نشانه اعتراض از مدينه خارج شد و در منطقه نزديك 
  1.ماند جا آن مرگش در از

  سعبداهللا بن عمر -12
او ، ال شدؤكنند كه چون از عبداهللا بن عمر در مورد عثمان س از ابو حازم نقل مي

باز به بيان ، لي پرسيدندهاي او را بر شمرد و چون از او در مورد ع فضايل و خوبي
خواهد در مورد اين دو تن  هر كس مي: گاه گفت آن، هاي او پرداخت فضايل و خوبي

در مورد ، را ذكر كند و در غير اين صورتها  آنسخني بگويد تنها فضايل و مناقب 
عثمان را دشنام : گفت سدر جاي ديگر است كه ابن عمر .1آنان چيزي بر زبان نياورد

  2.دانستيم هيد كه ما صحابه او را از بهترين افراد ميو ناسزا ند

  هاي ديگر ثير قتل عثمان در ايجاد فتنهأت: پنجم

اين  .هاي پس از آن داشت ها و جنگ ثير زيادي بر فتنهأت سبدون شك قتل عثمان
، به واقع .3رويداد باعث تضعيف ايمان مردمان و رواج دروغ و نفاق در ميان ايشان شد

اختالف و شكافي در ميان امت پديد آمد  سايم اگر بگوييم با مرگ عثمان گزاف نگفته
گير  مصائب بسياري گريبان، پس از اين فاجعه دلخراش .4كه تا امروز نيز ادامه دارد

اين امت شد و به طبع بد طينتان و مردمان پست فطرت توانستند ذات ناپاك خويش 
، پس از اين واقعه .و دنياي امت بريزندرا به همگان بنمايانند و زهر خود را بر دين 

بهترين گزينه ، كه در آن شرايط-  سطالب  اگر چه مردمان با امير المؤمنين علي بن ابي
بيعت نمودند اما اوضاع و احوال آنچنان نابسامان بود كه  -خالفت و امامت امت بود

                                           
  ). ۴/۱۲۴(مهان  -١
  ). ۱/۳۹۷(حتقيق مواقف الصحابة  -١
  . صحيح است، سند اين روايت» فضائل الصحابه«در کتاب ). ۲/۳۹۷(مهان  -٢
  . ۵۹۰ص، احداث و احاديث فتنة اهلرج -٣
  ). ۲۵/۱۶۲(جمموعة الفتاوی  -٤
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هاي  افهاي سوزان فتنه و آشوب را كه از ميان شك توانست آن شعله هيچ كس نمي
و امت را بار ديگر  دكشيد خاموش كن موجود در صفوف وحدت امت اسالم زبانه مي

  1.به همان شاه راه ايمان و اتحاد باز گرداند

  ظلم و تجاوز به حقوق ديگران باعث هالك در دنيا و آخرت است: ششم

كما ، شود حقوق ديگران باعث هالك در دنيا و آخرت مي به ظلم و تجاوز، بيقين
دارد كه هر قوم و ملتي كه به ستم و تجاوز رو آورند  قرآن نيز صراحتاً بيان مي كه اين

  : فرجامشان هالك و نابودي است

m�³��������́��������µ��������¶��������̧��������¹��������º����������������»��������¼��������l ٥٩:الكهف   
كه ما ) از عاد و ثمود و قوم لوط و امثال ايشان(و اينها شهرها و آباديهائي است (

ايم  موعدي براي هالكشان تعيين كرده) ايم و بلكه هدر رساندن عذابشان شتاب ننمود(
  ). اند ايم كه ايشان ظلم و ستم پيشه كرده را نابود ساختهها  آنو زماني 

روا ، آن خليفه مظلوم، آن ظلم و ستم را بر عثمان، آنان هم كه ظالمانه و به ناحق
، ين سنت الهيدستان خويش را به خون او آلودند نتوانستند از ا، داشتند و سرانجام

به ذلت و خواري در دنيا گرفتار ، خود را نجات دهند و به خاطر آن جنايت هولناك
  1.اص آن كار را پس دادندصآمدند و هر يك به طريقي ق

خليفه بن خياط در روايتي كه سند آن صحيح است از عمران بن حدير نقل 
عثمان وارد  به بر پيكره است كه چون اولين ضركند كه عبداهللا بن شقيق به او گفت مي
  : اولين قطرات خون او بر مصحف و آيه، آمد

m�c��ed��l ١٣٧: البقرة   
  ). بود خواهد بسنده را تو خدا و(

گويند اين قطرات خون تا امروز نيز بر آن مصحف است و آن را پاك ؛ چكيده
غول كه من مش هنگامي: كند ز از محمد بن سيرين روايت ميابن عساكر ني .اند نكرده

                                           
  ). ۲۵/۱۶۲(جمموعة الفتاوی  -١
  ). ۱/۴۸۳(حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة  -١
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كرد و از خدا طلب آمرزش  طواف بيت بودم ناگاه صداي مردي را شنيدم كه دعا مي
اين سخن ؛ برم كه او مرا عفو كند گمان نمي: گفت خواست اما پس از لحظاتي مي يم

، شدم و علت اين گفتار نادرست را از او جويا شدم پس به او نزديك، آمد تمرا شگف
اي بر صورت عثمان بزنم و چون او  بودم كه سيليمن با خدايم پيمان بسته : او گفت

، اش را در منزلش بر تختي گذاشتند تا مردم بر او نماز ميت گذارند به قتل رسيد جنازه
گشتم تا به عهد خود وفا كنم و چون اين فرصت فراهم  من نيز به دنبال فرصتي مي

اي بر  آنگاه سيلي آمد بر جنازه عثمان رفتم و ملحفه را از روي صورت او برداشتم و
ابن سيرين نقل  .ا فلج كرداما خداوند به مجازات اين كار دست مر، صورت او زدم

اگر ، به واقع .1ديدم مثل چوب خشك شده بود، چون به دست او نگاه كردم: كند مي
اند تنها آثار و تبعات اين فتنه  ها و اختالفاتي را كه تا امروز نيز ادامه داشته آن جنگ

   .است سبهترين دليل در محكوميت قتل عثمان، خود، اين، دباش عظيم
به دو  سعلي، عثمان شهادتكند كه چند روز پس از  قاسم بن محمد روايت مي

امت اسالم ، تا دنيا دنياست، گفتند با قتل عثمان كند كه به همديگر مي مرد برخورد مي
: گويد كند و مي مي علي نيز رو به آنان؛ به جنگ و اختالف با هم دچار خواهند شد

به خداوند سوگند اين امت تا ظهور مسيح نسل اندر نسل به روي  .همين طور است
  .1كشند و به جنگ و نزاع با يكديگر مشغول خواهند بود هم شمشير مي

  منينؤي اصحاب براي شهادت اميرالم مرثيه: هفتم

و بيدار دل را  صحاب و مؤمنان راستينا ي همه سامير المؤمنين عثمان شهادتفاجعه 
در اين  .هاي ايشان را ماالمال از اندوه و حسرت نمود در غمي جانكاه فرو برد و دل

دستي در شعر و ادبيات  سو كعب بن مالك سكه چون حسان بن ثابت آنان، ميان
داشتند به ذكر مناقب و فضايل اين راد مرد تاريخ اسالم پرداخته و در مالمت و 

  .2او شعرها سرودندسرزنش قاتالن ناجوانمرد 

                                           
  ). ۱/۴۸۵( حتقيق مواقف الصحابه فی الفتنة ۶۷ص ، سير الشهداء دروس و عرب -١
  ). ۱/۴۸۵(حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة  -١
  . ۶۲ص ، سر الشهداء دروس و عرب -٢
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  : 1گويد از حسان است كه مي* 
  اترکتم غزو الـدروب و راءکـم  
  فلبئس هـدی املسـلمين هـديتم   
  ان تقدموا جنعل قـری سـرواتکم  
ــافرمت  ــئس ماس ــدبروا فلب   او ت
  و کان اصـحاب النبـی عشـيه   
  ابکی ابـا عمـرو حلسـن بالئـه    

  

  و غزومتونــا عنــد قــرب حممــد  
  و لبئس امـر الفـاجر املتعمـد   

  دينه کـل لـين مـذود   حول امل
  و ملثل امر اميـر کـم مل يرشـد   

  بدن تذبح عنـد بـاب املسـجد    
  امسی مقيما فـی بقيـع الغرقـد   

  

  
  
  
  
  

آيا نبرد با دشمنان اسالم را رها كرديد و در كنار قبر محمد ] اي ناكسان روزگار([
چرا كه  ؛ن داديدحقا كه ارمغاني بس زشت را به مسلمي .تازيد بر ما مي] صرسول اهللا[

اگر به مدينه باز آييد با ] اما بدانيد[ .د و منحرفي اطاعت كرديدساز رهبران فا
ار بگذاريد خواهيد رشمشيرهايي تيز و بران از شما استقبال خواهيم نمود و اگر پا به ف

ياران ]! خداوندا[ .به خاطر اطاعت از رهبران گمراهتان بود] ذلت فرار[فهميد كه اين 
 .كشند مي، چونان شتران، را در جلوي در مسجدش صرسول خدا] ايبا وف[
بود كه در آن ] بزرگي[آن مرد  .بايد گريست) كنيه عثمان(بر أبا عمرو ]! خداوندا[

  . )آرام گرفت، آزمايش سربلند بيرون آمد و سرانجام در قبرستان بقيع
  : نيز از اوست كه گفت* 

  ماذا اردمت من اخی الدين بارکت
  ولی اهللا فـی جـوف داره  قتلتم 

  فهـال رعيـتم ذمـه اهللا بيـنکم    
  امل يک فيکم ذا بالء و مصـدق 
  فال ظفرت ايمان قـوم تبـايعوا  

  

  يداهللا فی ذالک االديم املقـدد   
  و جئتم بامر جابر غير مهتـد 
  و او فيتم بالعهد عهد حممـد 
  و اوفکم عهداً لوی کل مشهد
  علی قتل عثمان الرشيد املسدد

  

  
  
  

  
، بركت خداوند بر زمين بود، كه به حقيقتكشتيد اين مرد دين را ] عثمان[چرا (

در ، چرا آن مرد مؤمن و خدا ترس را تنها به خاطر اميال مردماني ستمكار و گمراه
بدانيد كه با اين جنايت پيمان خود با خدا و رسولش را  .ش به قتل رسانديدا نهاخ

مردي را بر زمين ريختيد كه از آزمايشات  شما خون .شكستيد و به آن پشت نموديد

                                           
  ). ۵/۴۴۵(تاريخ الطربی  -١
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با خدا و [بسياري سربلند بيرون آمده بود و در هر شرايطي به عهده و پيمان خود 
را كه بر سر كشتن ] ستم كاري[ن مردمان خداوند نابود كند آ .پايبند بود] رسولش

  . )بستند] شوم[با هم پيماني ، يافته و با ايمان آن خليفه ره، عثمان
  : 1چنين گفته است سحسان در رثاي عثمانباز  •

  من سره املوت صرفا ال مـزاج لـه  
  مستشعری حلق املاذی قـد شـفعت  
  صربا فدی لکم امی و مـا ولـدت  
  فقد رحنينـا باهـل الشـام نـافرة    
  انی ملنهم و ان غـابوا و ان شـهدوا  
ــارهم ــی دي   لتســمعی و شــيکا ف

  

  فليات ما سدة فـی دار عثمـان    
  اناقبل املخـاطم بـيض زان ابـد   

  قد ينفع الصرب فی املکروه احيانـا 
ــا ــاالخوان اخوان ــاالمير و ب   و ب
  مادمت حبا و ما مسيـت حسـانا  
ــا   ــارات عثمان ــرب ياث   اهللا اک

  

  
  
  
  
  

و يا مرگي افتخارآميز بميرد به خانه ] شجاعانه[هر آن كس را كه دوست دارد (
] مدافعان[اين  .باك شده است چون بيشه شيران بي] با وجود مدافعان[يد كه آعثمان 

مدافعان عثمان  .اند اند و تن خويش را به سالح رزم بياراسته شمشيرها به دست گرفته
پس از [اميدمان  .به كار آيد، صبور باشيد و استقامت كنيد كه صبر در باليا و مصائب

چه  .شام است كه برادروار به جانب ما در حركتند] شجاع[سپاهيان و امير ] خدا
در هر حال تا ، جا رسانند شاميان به موقع برسند و چه نتوانند خود را سر وقت به اين

بدانيد كه به زودي صداي  .دانم مي] دلير[اين مردمان  عضوام خود را  زماني كه زنده
  ). انداز خواهد شد در مدينه طنين، آيند ايشان را كه به خونخواهي عثمان مي» اهللا اكبر«

  : كه چنين گفته است همچنين از اوست* 
  دار ابـن اروی منـه خاويـة    ان متس

  فقد يصـادف بـاغی اخليـر حاجتـه    
  يا اييا ايها الناس ابدوا ذات انفسـکم 
  قوموا حبـق مليـک النـاس تعترفـوا    
  فيهم حبيب شـها بـاملوت يقـدمهم   

  

  باب صريع و باب حمـرق خـرب    
  فيها و يهوی اليها الذکر و احلسب

  باليستوی الصدق عنداهللا و الکذ
  بغرة عصب مـن خلفهـا عصـب   
  مستلئما قدبدا فی وجهه الغضـب 

  

                                           
  ). ۵/۴۴۶(تاريخ الطربی  -١
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، اين خانه .بينم را ويران و بدون سكنه مي) نام مادر عثمان(خانه پسر اروي (
ي بود كه ايمان ا نهاخ .رسيد هر نيازمندي به خواسته خود مي جا آن جايي بود كه در

اي مردمان  .باريد ر از سر روي آن ميسرتاسر آن را فراگرفته و اصالت و افتخا
هر چند كه خداوند حق و باطل ، خود را به همگان بنامييد] ناپاك[درون ] گر عصيان[

بپاخيزيد و همگام با سپاهيان ] اي مردمان با ايمان[ .داند خوب مي، را ولو پنهان باشند
ام آن انتق، است] بن مسلمه[چون حبيب ] دلير مردي[، كه پيشاپيش آنان] حق[

  ). بگيريد] از ناكسان[اميرالمؤمنين مظلوم را 
  : 1گويد است كه مي سهمچنين از كعب بن مالك* 

ــع ــانی رائ   ويــح ألمــر قــد ات
  قتل االمام لـه النجـوم خواضـع   
  يــاهلف نفســی اذ تولــوا غــدوة
  و لوا و دلوا فی الضـريح اخـاهم  
ــة ــؤدد و محال ــل او س ــن نائ   م
  کم من يتيم کـان يجـرب عظمـه   

  نه برمحـک بعـد مـا   ها ع فرجت
  مازال يقبلـهم و يـراب ظلمهـم   
  امسی مقيما بـالبقيع و اصـبحوا  
  النــار موعــدهم بقتــل امــامهم
  مجع احلمالـه بعـد حلـم راجـع    
  يا کعب ال تنفـک تبکـی هالکـاً   

  

  هد اجلبال فانغضـت برجـوف    
  والشمس بازغة لـه بکسـوف  
  بالنعش فوق عواتق و کتـوف 
  ماذا اجن ضـريحه املسـتوف  

  س او معـروف سبقت له فی النا
  امسی مبنزله الضـياع يطـوف  
  کادت و ايقن بعـدها حبتـوف  
  حتی مسعـت برنـة التلـهيف   
  متفرقين قـد امجعـوا حبفـوف   
  عثمان صهر فی البالد عفيـف 
  و اخلير فيـه مبـين معـروف   
  مادمت حيا فی البالد تطـوف 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نور [ه ستارگان و خورشيد درخشان در برابر قتل امام و پيشوايي ك] !خداوندا([
از شدت [مصيبتي بس عظيم بود تا بدان حد كه  .او هيچ بودند] ايمان و علو درجه

برم كه آن  آن روز را هرگز از ياد نمي] !خداوندا[ .ها نيز به رعشه افتادند گويا كوه] غم
انسان بزرگ را در  هاي خود به آرامگاهش بردند و اين مرد و برادر خويش را بر شانه

او همان مردي بود كه در كمك و احسان به مردم و كرم و  .آن آرامگاه سكني دادند

                                           
  . ۲۱۱ص، التمهيد و البيان -١
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چه بسيار يتيمان را كه نوازش نمود و آنان را از ميان  .از همگان پيشتر بود، بزرگي
گاه دست ايشان را  هايشان گوش داد و آن ها نزد خود پناه داد و به دردها و رنج خرابه

گاه كه به دست  آن، اما همين مرد .كشيد ت و دست نوازش بر سرشان ميگرف مي
آن مردمان بدانند كه به  .آرميد، تنها، خود در بقيع، شهيد دست] گمراهي[مردمان 

سرانجامي جز دوزخ در انتظارشان ، خاطر اين جنايت و كشتن پيشوا و رهبر امت
م در خود يكجا داشت و هيچ صبر و استقامت و آرامش و گذشت را با ه .نخواهد بود

كه  تا آن زماني! اي كعب .هاي او را انكار كند توان فضايل و خوبي كس نيز نمي
  ). مظلوم گريه كن و اشك بريز] خليفه[اي بر مرگ اين  زنده

  : 1كه گفتهاست نيز از او * 
ــه  ــق باب ــه مث اغل ــف يدي   فک
  و قال ألهـل الـدار التقتلـوهم   
  فکيف رايـت اهللا صـب علـيهم   

  يف رايت اخليـر ادبـر بعـده   و ک
  

ــل    ــيس بغاف ــن ان اهللا ل   و ايق
  عفا اهللا عن کل امـری مل يقاتـل  
  العداوة و البغضاء بعد التواصـل 
  عن الناس ادبار النعـام اجلوافـل  

  

  
  
  

را كه يقين داشت خداوند از حال چ، دست به شمشير نبرد اندر برابر آن] عثمان([
كه  .به يارانش امر كرد كه با شورشيان پيكار نكنندنيز  .او و حقانيت او آگاه است

خداوند ايشان را مورد عفو و رحمت خويش قرار خواهد ، چون به امر او عمل كنند
بذر عداوت و كينه را در ميان ، يگانهخداوند  اوبينم كه پس از كشتن  حال مي .داد

از گرفته از ايشان ب، امت كاشته است و خير و بركت را پس از آن دوران خوش
  ). است

  : 1چنين گفته است سدر رثاي عثمان» راعي االبل«همچنين شاعري ملقب به * 
ــر إذن  ــدخلون بغي ــية ي   عش
ــدق  ــد و وزر ص ــل حمم   خلي

  

  علی متوکـل اوفـی و طابـا     
  و رابع خير من وطیء الترابـا 

  

  
برند كه تنها بر خدا توكل  ناگهان و بدون اذن بر مردي هجوم مي، در شبانگاه(

شت و تا زنده بود به عهد و پيمانش با خدا و رسولش پايبند ماند و خود را از گناه دا

                                           
  ). ۷/۲۰۵(البداية و النهاية  -١
  ). ۷/۲۰۶(البداية و النهاية  -١
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آنان مردي را كشتند كه دوست محمد بود و وزير و مشاور ابوبكر  .پاك نگه داشت
  ). بهترين انسان روي زمين بود، و ابوبكر و عمر صصديق و پس از رسول خدا



 
  چكيده كتاب

، ز بزرگان قريش بود و به دليل منزلت واالدر عهد جاهليت نيز ا سعثمان  -1
بسيار مورد محبت و ، شرم و حياي بسيار و گفتار نيك و رفتار شايسته، ثروت

نه در برابر هيچ ، خود او گفته است كه در جاهليت؛ احترام مردمان قرار داشت
   .نه مرتكب فحشايي شد و نه لب به شراب زد، بتي سر بر خاك نهاد

و بدون  سگذشت كه با دعوت ابوبكر صديق ز عمرش ميسي و چهار سال ا  -2
افتخار آن را يافت كه ، مل و درنگي به اسالم ايمان آورد و به اين ترتيبأت

 . باشد» سابقين اولين«جزو 
پيوندي محكم و ناگسستني ميان او و ديگر برادران و ، مانعثبا اسالم آوردن    -3

دختر ، رقيه صول خداكه رس جا آن خواهران مسلمانش به وجود آمد تا
  .را به عقد او درآورد، بزرگوار خويش

نيز  سهمه اقوام و ملل بايد سنت آزمايش الهي را بگذرانند و صحابه بزرگوار  -4
هايي  ها و سختي رنج، آنان در راه اقامه دين حق .از اين قانون مستثني نبودند
را ها  آن هاي سر به فلك كشيده نيز توان تحمل را به جان خريدند كه كوه

اين مردان و زنان با ايمان و مخلص در اين راه طاقت فرسا از جان و  .ندارند
مال خويش دست شستند و براي اعتالي لواي اسالم از هيچ كوششي 

ها و مصائب مستثني  در اين راه هيچ يك از آنان از آن رنج .فروگذار نبودند
، بن عفان كه عمويشنبودند و همه اعم از فقرا و ثروتمنداني چون عثمان 

هاي  رنج، داد او را به خاطر دين جديدش شكنجه مي، حكم بن ابي العاص
  .بسيار بردند

و همراه  صكه به اسالم ايمان آورد در كنار رسول خدا عثمان از همان زماني  -5
يافت مأموريتي  كه دستور مي و همگام او بود و جز هنگام هجرت و يا زماني

  .را تنها نگذاشت صز حضرت رسولهرگ، رساند انجام را به
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ارتباط دائم و تنگاتنگي با رسول ، عثمان از همان روزهاي نخستين ظهور اسالم  -6
و ديگر بزرگان صحابه داشت و اين باعث شد كه او در جريان روند  صخدا

  .ها و اركان شريعت اسالم قرار داشته باشد سيس و تحكيم پايهأرو به رشد ت
پرورش و تزكيه نبوت از همان چشمه  سابه بزرگوارعثمان همچون ديگر صح  -7

و در محضر خود ايشان تربيت  صسيراب شد و در مكتب رسول خداو 
  .يافت

همراه و همگام پيامبر ، همانطور كه بيان شد عثمان از همان بدو اسالم آوردن   -8
چه در مكه و چه در ، شرايط و لحظات حساس ي بود و در همه صخدا

حضوري فعال داشت و اين باعث آن شد كه  صسول خدادر كنار ر، مدينه
مهمترين عامل در شكوفا ، پرورش يابد كه خود صدر مدرسه رسول خدا

هاي او و پرورش و تزكيه كم نظير شخصيت او  شدن استعدادها و توانمندي
  .بود

عثمان تنها به اين دليل در جنگ بدر ، بر خالف اتهامات منحرفان و گمراهان   -9
دختر ، وظيفه داشت از رقيه صت كه به امر خود رسول خداحضور نياف

در  .بود مراقبت به عمل آورد  كه در بستر بيماري، صبزرگوار رسول خدا
نزد ، دانست فضل و اجر حضور در اين جنگ او چون ديگر صحابه مي، واقع

او نيز همراه سپاه ، تا چه ميزان است و به همين دليل صخدا و رسولش
به مدينه بازگشت تا از  صافتاد اما بنا به دستور رسول خدااسالم به راه 

مهمترين دليل اين ادعا آن است كه چون  .مراقبت كند صدختر رسول خدا
به مدينه بازگشت عثمان را در ثواب و غنايم آن جنگ  صرسول خدا

 . سرنوشت ساز سهيم نمود
ه فضيلت يگر صحابعثمان از چند جنبه نسبت به د، در جريان صلح حديبيه  -10

به مكه رفت رسول  صكه چون از طرف رسول خدا نخست آن: يافت
به جاي دست عثمان با دست خويش بيعت ، هنگام بيعت با صحابه صخدا
موريت يافت تا پيغام رسول خدا را به مسلمانان حاضر أكه او م دوم آن .نمود
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 اعالم نمودند كه عثمان هرگز صنبي اكرم، از طرف ديگر .در مكه برساند
طواف نخواهد كرد و تنها آن هنگام كه رسول  صبدون رضايت رسول خدا

  .دهد مي انجام حج را بجاي آورد عثمان نيز آن فريضه را صخدا
شفاعت عثمان در مورد عبداهللا بن سعد بن ابي سرح را ، صرسول خدا -11

  .پذيرفت و او را مورد بخشايش خود قرار دادند
دختر ، آن حضرت ام كلثوم، صدختر رسول خدا، هيبعد از وفات رق -12

  .ديگرشان را به عقد عثمان در آوردند
به قيمت » رومه«توان خريد چاه  از مهمترين اقدامات اقتصادي عثمان مي -13

توسعه مسجد النبي و ، بيست هزار درهم و وقف آن براي استفاده همگان
  .هاي تجهيز سپاه تبوك را نام برد پرداخت هزينه

ر بيان فضيلت عثمان به دست ما رسيده است كه از احاديث معتبر بسياري د -14
نيز مسلم است كه  .دهد خبر مي صمقام و منزلت او نزد خدا و رسولش

وقوع آن فتنه بزرگ را به او خبر داده و او را از حوادث آن  صرسول خدا
  .مطلع نموده بود

و هم در دوران  صاي بود كه هم در دوران رسول خدا عثمان جزو صحابه -15
 جا آن آمد تا ابوبكر و عمر از رجال مهم و صاحب نظر به حساب مي خالفت

نقل است كه او در  .شدند رأي و نظر او را جويا مي، مهم مسايلكه در بيشتر 
ت بسيار پس از عمر كه به سختگير و معهد ابوبكر به دليل عطوفت و مالي

ه اگر عمر ك قاطع بودن شهر از اعتبار و نفوذ بسياري برخوردار بود به نحوي
عثمان را معتمد و صاحب سر ابوبكر و كاتب اول او ، گفتند را وزير ابوبكر مي

  .دانستند مي
عثمان همچنين در دوران خالفت عمر نيز از اعتبار خاصي نزد خليفه  -16

خواستند مسأله مهمي را نزد عمر  كه مردمان چون مي برخوردار بود به نحوي
اين  .نمودند ن بن عوف را پيشقدم مينخست عثمان يا عبدالرحم .مطرح كنند

در  .خواندند مي» رديف«عثمان را ، اعتبار تا بدانجا بود كه ديگر مسلمانان
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نشيند  شود كه پشت سر سواركار و برمركب مي رديف به فردي گفته مي، لغت
كه را كه بعد از رؤسا از اعتبار و نفوذ بسياري برخوردار بود و  هر آن، و عرب

گاه چون  آن .گفتند رديف مي، شد مرد شماره دو محسوب مي، زبه تعبير امرو
را نزد ، صعموي پيامبر خدا، رسيدند عباس از طريق آن دو به هدفشان نمي

  .فرستادند عمر مي
از مهمترين اقدامات عبدالرحمن بن ، در جريان مذاكرات شوراي خالفت -17

يد و سپس عوف اين بود كه خود را از رقابت بر سر منصب خالفت كنار كش
عثمان را به اين مقام برگزيد و توانست ، با مشورت و نظر ديگر اعضاي شورا

 . اجماع امت را در اين ارتباط فراهم آورد، به بهترين شكل ممكن
وجود دارند كه بدون  اي روايات جعلي، در ارتباط با مذاكرات شوراي خالفت -18

سفانه هم أمت .توز هستند ساخته و پرداخته توهمات رافضيان كينه، شك
اين روايات باطل و ، نويسان معاصر نيز خاورشناسان و هم نويسندگان و تاريخ

، باشند دروغين را كه هم از نظر سند و هم از نظر متن ضعيف و متزلزل مي
  .اند هاي خود قرار داده پايه و اساس مطالعات و پژوهش

ن افراد براي امر تري اليق سعثمان، سبعد از شهادت عمر، بنا به داليل متعدد -19
كنند بر اين  كه از راه و روش ايشان تبعيت مي تمام صحابه و آنان .خالفت بود

  .اتفاق نظر دارند، نكته
خطيبي از جانب او برخاست و به مردم اعالم ، به خالفت رسيد، چون عثمان -20

سنت و راه و روش ، براساس قرآن، نمود كه عثمان در حكومت خويش
صبر و گذشت و ، جز در موارد اجراي حدود .راند ابوبكر و عمر حكم مي
سپس خود او ؛ ددا اس رفتار و كردار خويش قرار ميعطوفت و حكمت را اس

مردم را از گرايش به دنيا و شيفته آن شدن ، الي سخنانش برخاست و در البه
اسالم و بغض و حسد و دچار رقابت ن، بر سر جيفه آن ادابر حذر داشت تا مب

دهند و  گاه اتحاد خويش را از دست مي يكديگر شوند كه آن هنفرت نسبت ب
  .رود قدرت و هيبتشان از ميان مي
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، قدرت هدايت و مديريت، علم، ايمان، داشتن صفات و خصوصياتي چون -21
كرم و ، عفت، شرم و حيا، تواضع، سخاوت، ماليمت، گذشت، صبر و آرامش

بد و زاهد و شاكر عا، عدالت، خردمند و دورانديش بودن، شجاعت، مروت
نظارت دائم بر اوضاع و احوال مردم و ، خوف خدا را در دل داشتن، بودن

داد كه  اين امتياز را به عثمان مي، انتصاب افراد اليق و توانا در مناصب مختلف
  .رهبر و پيشوايي توانا و كارآمد باشد

، ها و خصوصيات منحصر به فرد هر يك از خلفاي راشدين شناخت ويژگي -22
ترين  بهترين و شايسته، دهد تا در ميان خود ين امكان را به مسلمانان ميا

  .رهبران را انتخاب كنند
اجرا نمودن : دي عثمان بر اين اصول استوار بودهاي مالي و اقتصا سياست -23

تعيين آن مقدار از ماليات و ، هاي كلي اسالم در زمينه پول و اقتصاد سياست
، المال از مردم گرفتن حق و حقوق بيت، داي بر مردم نزن خراجي كه لطمه

اعطاي حق وحقوق ، اي كه بر اهل ذمه واجب است گرفتن خراج و جزيه
دار و وفادار باشند و  كارگزاران امور مالياتي بايد امانت، المال مردم از بيت

كن كردن هر نوع انحرافي كه بر اثر رفاه و ثروت در ميان مردم پديد  ريشه
 . آيد مي

پرداخت حقوق و پاداش واليان : ت عثمان نيز عبارت بودند ازاي دوله هزينه -24
بازسازي و گسترش مسجد النبي و مسجد ، مين بودجه حجأت، و سربازان

انتقال بندر حجاز از شعيبه به ، سيس اولين ناوگان دريايي سپاه اسالمأت، الحرام
تعيين ، نهاي متعدد براي ساكنان شهرها و روستاها و مسافرا حفر چاه، جده

  .حقوقي براي مؤذنان و بسياري موارد ديگر
عثمان ، آنان براساس شايعات و اكاذيب سبئيان، در جريان شورش معترضان -25

ها  آنزند و  المال مي را متهم نمودند كه او دست به اسراف و تبذير اموال بيت
بعدها رافضيان اين  .دهد را در اختيار خويشان و نزديكان خود قرار مي

هاي بعد منتقل كردند و  پايه و اساس به نسل ها را در قالب روايات بي دروغ
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بينند و  را به چشم حقايق ميها  آنبينيم كه محققان و نويسندگان  امروز مي
  .كنند تدوين ميها  آنهاي خود را براساس  پژوهش

 سدوران خالفت عثمان در امتداد عصر خلفاي راشدين از ابوبكر تا علي -26
و ارتباط تنگاتنگ آن  صليل نزديك بودن به دوران رسول خدااست كه به د

از اهميت خاصي نزد ، با آن عهد و اجراي كامل و دقيق سنت رسول اهللا
  .مسلمانان برخوردار است

سركوب : توان اين موارد دانست ثمان را ميهاي نظامي عهد ع مهمترين برنامه -27
زگرداندن آرامش و رش ايرانيان و روميان بر ضد حكومت اسالمي و باوش

ادامه روند فتوحات تا از اين طريق بتوان حمالت ، ها امنيت به آن سرزمين
ها و مراكز نظامي مهم و  سيس پايگاهأت، مكرر دشمنان اسالم را خنثي نمود

بتوانند از مرزهاي حكومت اسالمي محافظت ها  آنثابتي كه مسلمانان از طريق 
ياي تا بتواند نيازهاي نظامي سپاه اسالم و پاسداري نمايند و تشكيل نيروي در

  .مين كندأرا ت
همان مراكز واليات بودند كه مسئوليت ، و مراكز نظامي در اين عهدها  ناپادگ -28

اين مراكز عبارت بودند از كوفه و بصره  .محافظت از مرزها را برعهده داشتند
ودند موظف ب، اين شهر ي دمشق در شام و فسطاط در مصر كه همه، در عراق

شرايط و امكانات دفاع از قلمرو اسالمي و استمرار روند فتوحات و نشر و 
  .مين نمايندأگسترش اسالم به ديگر مناطق را ت

حبيب بن ، توان مي، هاي فتوحات عهد عثمان از مشهورترين سرداران جنگ -29
  .سلمان بن ربيعه و عبدالرحمن بن ربيعه را نام برد، احنف بن قيس، مسلمه

هاي  از بزرگترين مظاهر و جلوه» ذات الصواري«رگ و سرنوشت ساز نبرد بز -30
ها تجربه و  پيروزي حق بر باطل و برتري ايمان راستين و خلل ناپذير بر قرن

تجربه ، ورزيده سپاه روم بود كه چندين قرنو مجرب ، انبوه امكانات و نفرات
لماناني قرار مس، هاي عظيم دريايي را پشت سر داشتند و در مقابل ايشان جنگ

  .داشتند كه تنها چند سالي بيش نبود كه با اين نوع جنگ آشنا شده بودند
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ان هايي كه مسلمانان در جريان فتوحات عهد عثم ها و عبرت مهمترين درس -31
تحقق وعده خداوند به مؤمنان بر نصرت : به دست آوردند عبارت بودند از

هاي  در فنون و تاكتيكپيشرفت ، ايشان در برابر كفار و مشركان قدرتمند
لزوم به دست آوردن اطالعات ، بر پهنه درياها قدم گذاشتن، استيجنگ و س

اوضاع و شرايط سپاهيان دشمن و شناخت اهميت و نقش حفظ وحدت كلمه 
  .در مواجهه با دشمنان

توان ميزان فهم و درك  مي ساز جريان تدوين مصحف واحد در عهد عثمان -32
، دارد ؤمنان را از تفرقه و اختالف بر حذر ميرا از آياتي كه م سصحابه
بود  ييماناي چون حذيفه بن  ت و عميق صحابيبه خاطر فهم درس .دريافت

كه چون اختالفات به وجود آمده بر سر نحوه قرائت قرآن را در ميان عراقيان 
بالفاصله خود را به مدينه و نزد عثمان رسانيد و خطر اين ، و شاميان ديد

با ، او گوشزد نمود و عثمان نيز بنابر همان شناخت عميق از قرآن جريان را به
  .در اين فتنه را براي هميشه بست، تدوين مصحفي واحد

فراهم نمودن مقدمات وحدت ميان امت اسالم از بزرگترين جهادهاست و  -33
بسيار مهم در احياي عزت و كرامت مسلمانان و حاكم  گامي، لهأاين مس

توان به وضوح در رفتار و  اين مهم را مي .باشد د ميگردانيدن شريعت خداون
جهت حفظ وحدت ، آن هنگام كه عثمان، به خصوص، كردار خلفاي راشدين

  .مشاهده كرد، اقدام به تدوين مصحفي واحد نمود، ميان مسلمانان
، بحرين، مدينه، مكه: از عبارت بودند سهاي عهد عثمان مهمترين سرزمين -34

  .و كوفه بصره، مصر، ارمنستان، امش، حضرموت، يمن، يمامه
براي مطلع شدن از شيوه حكومت و عملكرد  سهاي عثمان از مهمترين روش -35

گفتگو با حجاجي كه در : توان اين موارد را نام برد واليان و كارگزاران خود مي
گفتگو با مسافران و ، آمدند از مناطق مختلف به حجاز مي، موسم حج

اعزام ، شدند ها به مدينه وارد مي يات و سرزمينبازرگاناني كه از ديگر وال
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احضار خود واليان و كارگزاران و صحبت با خود ، بازرساني معتمد به واليات
  .....ايشان و

به موظف ، حقوقي كه مردم و خلفا در عهد خلفاي راشدين در قبال واليان -36
يشان در اطاعت از واليان تا آن هنگام كه ا: عبارتند از، بودندها  آنرعايت 

امر به معروف و نهي از منكر نسبت به  انجام، چارچوب شريعت حكم رانند
حفظ ، رساندن اطالعات درست و مهم در مورد دشمنان به واليان، ايشان

حال ولو از مقام خود عزل شوند و پرداخت  ي احترام و كرامت ايشان در همه
  .مين نيازهاي ايشانأبموقع حقوق و ت

ها  آنبه رعايت  موظف، در اين عهد در قبال خلفا و امتوظايفي كه واليان  -37
حفظ امنيت و جان و مال ، اقامه و اجراي دستورات شريعت: بودند عبارتند از
، مين مايحتاج مردمأتالش در جهت ت، جهاد در راه خدا، و نواميس مردم

حفظ حقوق اهل ، تعيين و انتصاب كارگزاران و كارمندان امين و درستكار
اهتمام در جهت عمران و آباداني ، ورت با بزرگان و فرزانگان جامعهمش، ذمه

  .اجتماعي و فرهنگي مردم مسايلقلمرو خويش و عنايت داشتن 
لياقت اقتدا نمودن به او ، يافته كه چون ديگر صحابه ست رها اي خليفه، عثمان -38

يت تبعها  آنتوان از  سنتي است حسنه كه مي، بنابراين اقدامات او .را دارد
خويشان و ، بنا به داليلي خاص، اقتدا كرد همانطور كه عمرها  نانمود و بد

آن خويشان ، عثمان، بر خالف او، نزديكان خود را از حكومت دور نگه داشت
گماشت تا  داشتند به كار مي او نزديكان خود را كه توان و لياقت منصبي ر

 .ست آوردو مسلمين به د به نفع اسالم، بتواند بهترين نتايج را از اين اقدام
هايي كه به ناحق در مورد او و روابطش  تمام حرف و حديث، اوصافبنابراين 

با خويشان و نزديكان خود داشت نادرست و ناعادالنه است و بايد دانست 
  .باشند تمام اقدامات او در چارچوب شريعت و قابل پذيرفتن مي

در مناصب مختلف به كار تمام خويشان و نزديكان عثمان كه او آنان را  -39
وظايف خود برخوردار بودند  انجام همه از توان و لياقت الزم جهت، گماشت
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هاي تحت  ها بود كه توانستند قلمرو ها و شايستگي و براساس همين توانايي
هاي بسياري را فتح و به  سرزمين، امر خويش را به نحو احسن اداره كنند

احساس را در ميان مردمان تحت عدل و ، قلمرو اسالمي ضميمه نمايند
در ميان ايشان كه در عهد ، از طرف ديگر .مت خويش بگسترانندحكو

نيز صاحب مقامات و مناصب مهمي بودند و  سو عمر سابوبكر
  .هاي متعددي به ايشان محول شده بود مأموريت

به مطالعه عميق و ژرف تاريخ ، اي كه بدون هيچ نوع غرض يا كينه هر آن -40
يره بزرگان اين امت كه در طول دوران خلفاي راشدين و باالخص اسالم و س

، خدمات بسياري را در راستاي توسعه قلمرو اسالمي، عهد عثمان بن عفان
از خود به نمايش ، نشر و گسترش و مديريت كم نظيري كه در آن شرايط

دچار فخر و مباهات نسبت به اين تاريخ و اين مردان ، بدون شك، گذاشتند
  .شود يبزرگ م

گاه از شر اتهامات و اكاذيبي كه  هيچ، شخصيتي چونان عثمان، متاسفانه -41
را براساس روايات ها  آن، ناعادالنه و غير منصفانه، محققان و نويسندگان

ضعيف رافضيان در آثار خويش به اين شخصيت منتسب كرده در امان نبوده 
راضي ، »الفتنه الكبري«نويسندگاني چون طه حسين در كتاب  .است

النظريات «يس در كتاب محمد الر، »االسالميهالنظم «عبدالرحيم در كتاب 
ابو االعلي ، »االسالم و الخالفه«خربوطلي در كتاب علي حسين ، »السياسيه

العداله «و سيد قطب در كتاب » الملك و الخالفه«المودودي در كتاب 
و ناعادالنه را در  اند و احكامي غير مسئوالنه چنين رفتار كرده» االجتماعيه

اند و او را به باد افترا و انتقادات  مورد اين شخصيت بواقع مظلوم صادر كرده
  .اند شديد گرفته

عثمان هرگز اقدام به تبعيد ، براساس اسناد و مدارك معتبر تاريخي و حديثي -42
مصلحت را در ، ابوذر ننمود بلكه اين خود ابوذر بود كه در آن شرايط حساس

د و به همين ناز مدينه خارج شود و در اطراف آن سكني گزي اين ديد كه
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از عثمان اذن خواست تا چنين كند و عثمان نيز در همين راستا چنين ، دليل
دست به شيطنت ، دشمنان عثمان، اما باز در اين مورد نيز .اي به او داد اجازه

  .نمود اند كه اين عثمان بود كه ابوذر را تبعيد زدند و چنان وانمود كرده
أ قرار ثير افكار و عقايد عبداهللا بن سبأتحت ت، ابوذر به هيچ عنوان، بدون شك -43

حاء در جريانات فتنه نقش نداشت تا سرانجام در نگرفت و به هيچ نحوي از ان
  .دار فاني را وداع گفت و به جانب دوست شتافت  منطقه ربذه

رفاه و ثروت : ذيل گفتتوان در موارد  ز فتنه را ميمهمترين داليل و علل برو -44
به خالفت ، تغيير وتحول اجتماعي درعهد عثمان، موجود در جامعه آن روز

نظير عمر  رسيدن عثمان با آن خصوصيات منحصر به فرد بعد از خالفت بي
خارج شدن بزرگان صحابه از مدينه و متفرق شدن ايشان در بالد ، بن خطاب

جوالن ، داد تا در پايتخت دولت ميكه طبيعتاً اين مجال را به ديگران [مختلف 
كه [توقف روند فتوحات ، گسترش مجدد تعصبات عصر جاهليت، ]دهند

، ]قاعدتاً بيكار شدن آن خيل عظيم سربازان و كاهش غنايم را در پي داشت
هاي  ها و آزمندي جاه طلبي، رواج فهم نادرستي از ورع و زهد در جامعه

هاي دقيق و  نقشه، توزان اسالم و كينهتوطئه دشمنان ، طلبان و آزمندان جاه
هاي حكومت و به كار  حساب شده دشمنان و منافقان جهت تضعيف پايه

مردم را بر ضد ها  آنهاي متعدد كه بتوان از طريق  ها و تاكتيك گرفتن شيوه
مكار و شيطان صفتي چون  و تحريك نمود و وجود مرد جحكومت تهيي

  .عبداهللا بن سبأ در بطن حوادث فتنه
هاي فتنه در كوفه زده شد اما پس از تبعيد سران اين فتنه به شام و  اولين جرقه -45

، سپس به منطقه جزيره و نزد مردي قاطع چون عبدالرحمن بن خالد بن وليد
با ، از سران فتنه، آرام شد اما با مكاتبه يزيد بن قيس، به طور موقت، اوضاع

  .ه را آغاز كردندآنان به كوفه گريخته و علناً فتن، تبعيديان
سياست عثمان در مواجهه با جريان فتنه براساس صبر و آرامش و گذشت  -46

حل و فصل اين ماجرا  ها را در جهت اين شيوه، او بر همين اساس، استوار بود
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ارسال ، هاي تحقيق و تفحص به واليت مختلف اعزام هيأت: در پيش گرفت
ه بيانيه از جانب خليفه به امت كه به مثاب، واليات ي هايي متعدد به همه نامه
مين أگفتگو با معترضان و پاسخ به انتقادات آنان و نيز ت، مشورت با واليان، بود

  .ها و مطالبات ايشان تعدادي از خواسته
هايي از آن آموخت  توان درس مي، با دقت در نحوه برخورد عثمان با آن فتنه -47

، مهترين اين نكات .ستكار برا به ها  آن، تا در مواقع بروز چنين جرياناتي
تالش در جهت ، حفظ آرامش و متانت، رعايت عدالت، استقامت: عبارتند از

، انداختن جار و جنجال هاجتناب از تبليغات و به را، حفظ وحدت كلمه
رجوع به احاديثي كه در ، مشورت با بزرگان و فرزانگان خدا ترس و با ايمان

  .ها هستند مورد فتنه
لي كه عثمان را واداشت تا مانع شود صحابه و مردم مدينه و مهمترين دالي -48

عمل به وصيتي كه : عبارتند از، با معترضان بشتابند ديگر بالد به جنگ و نبرد
چون ، او را به رعايت آن سفارش فرموده بود كه نزد عثمان صرسول خدا

يبند بايست تا پاي جان نيز به آن پا كه مي صپيماني بود ميان او و رسول خدا
 صخواست اولين حاكمي باشد كه در ميان امت رسول اهللا عثمان نمي، باشد

تنها او ، دانست كه معترضان او خوب مي، اندازد جنگ و خونريزي به راه مي
ديد  جائز نمي، خواهند و قصد دارند او را از ميان ببرند و به همين دليل را مي

عثمان يقين داشت كه ، جان خويش گرداندفداي كه جان ديگر مسلمانان را 
كه او را به خاطر صبر و استقامت در برابر  صبراساس حديث رسول خدا
او در آن ماجرا ، به بهشت بشارت داده بود، شود مصيبتي كه به آن دچار مي

جان ، ست كه به خاطر دفاع از حقا اي كشته خواهد شد و او همان خليفه
حت عبداهللا بن سالم كه به و عمل به نظر و نصي، دهد خويش را از دست مي

او گفته بود كه با معترضان درگير مشو كه صبر و استقامت تو بهترين حجت 
  .و برهان در رد ادعاهاي دروغين ايشان است
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دانيم كه او مردي  اند اما مي نام قاتل عثمان را ذكر نكرده، هر چند روايات
به ، بكر صديق نكته مهم ديگر اين است كه محمد بن ابي .مصري بوده است

رواياتي كه چنين مطلبي را  ي نقش نداشت و همه، در قتل عثمان، هيچ عنوان
ضعيف و مخالف با روايات صحيح و مستندي هستند كه بر ، كنند بيان مي

  .كنند كيد ميأتبرئه او در اين جريان ت
نقشي نداشتند ، هيچ يك از صحابه در قتل عثمان، طبق روايات معتبر و مستند -49

مردم را عليه او ، باشند و به هيچ عنوان ايشان از اين جنايت مبرا مي ي و همه
  .تحريك ننمودند

توانست با ، ضمير بود و به همين دليل نعثمان مردي هوشيار و روش -50
هاي شورشيان را نقش بر آب  توطئه، نظير و اتخاذ سياستي مناسب شجاعتي كم

خواست اولين فردي باشد  نمياو چون  .و خود آنان را نزد مسلمانان رسوا كند
، تصميم گرفت با ايثار جان خود، سازد ور مي كه آتش جنگ را ميان امت شعله

  .اي نجات بخشد كيان امت را از چنان مهلكه
داري را در ميان  ثيرات بزرگ و دامنهأاي بود كه ت حادثه، سفتنه قتل عثمان -51

 ياي متعدد ديگره ها و جنگ فتنه، پس از اين فاجعه، امت به جاي گذاشت
تضعيف ايمان مردم و شيوع وسيع دروغ و ، ها آنروي دادند كه حاصل تمامي 

  .نفاق و خيانت در ميان ايشان و انحراف از شريعت راستين بود
 : فرمايد همانطور كه خداوند در قرآن مي -52

m�³���������́�������µ��������¶��������̧��������¹��������º����������������»��������¼��������l ٥٩: الكهف   
كه ) عاد و ثمود و قوم لوط و امثال ايشان از(و اينها شهرها و آباديهائي است (

موعدي براي هالكشان ) ايم و بلكه در رساندن عذابشان شتاب ننموده(ما 
ايم كه ايشان ظلم و ستم پيشه  را نابود ساختهها  آنايم و زماني  تعيين كرده

  ). اند كرده
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هر آن كس را كه به ديگري ظلم و ستم روا دارد و به ناحق به حقوق او 
عذابي دردناك خواهد بود و چون به ، وز كند هم در دنيا و هم در آخرتتجا

سرنوشت رؤساي و رهبران شورشيان و آنكه مستقيماً در قتل عثمان دخالت 
بينيم كه خداوند آنان را در دنيايشان ذليل گردانيد و انتقام  نگريم مي داشتند مي

   .يك آنان گرفت اخون به ناحق ريخته عثمان را از يك
صحابه و ديگر مسلمانان را چنان متاثر و  ي همه ساجعه قتل عثمانف -53

هر به  برهه هم در اين .ها نتوانستند آن را از ياد ببرند اندوهگين نمود كه مدت
شاعر رسول  .نمايند اين تاثر و اندوه عميق خويش را بازگو مي كه شده نحوي

 ن قطعاتعده مستثني بود و با سروداز اين قا، حسان بن ثابت صخدا
در رثاي عثمان و هجو قاتالن او در اين ماتم و حزن شركت جست  يسوزناك

ها  هاي بسيار در گوش تا همچنان عمق اين فاجعه را از وراي گذشت قرن
  .انداز باشد طنين

گويم كه اين توان و فرصت را به من داده تا   خداوند را سپاس مي، در آخر -54
كنم  اعتراف مي .شته تحرير در آوردمبه ر سكتابي در مورد عثمان بن عفان

در مورد هر ، ام درست است به فضل خداوند نوشته، آنچه را كه از مطالب آن
تنها  .كنم ام از خداوند طلب آمرزش مي آنچه از مطالب آن به راه اشتباه رفته

هدفم اين بوده است كه برادران ، مرا اين كفايت است كه در نيت و قصد خود
از خوانندگان عزيز خواهشمندم كه  .مند شوند انم از آن بهرهو خواهران مسلم

براي اين  و از خداوند متعال، و عبادت خويش از ياد نبرند مرا هنگام دعا
هر كس : فرمود صطلب آمرزش و رحمت كنند كه رسول خدا، برادر خود

دعايش ، برادر مسلمان خويش را در نهان و بدور از چشم خود او دعا كند
آميز به  با اين آيه از قرآن و چند بيت شعر حكمت را كتاب .ودمستجاب ش

  : رسانم پايان مي
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m�A��������B��������C��������D��������E��������F��������G� � �� � �� � �� � �����H� � �� � �� � �� � �I��������J��������K��������
L��������M��������N��������O��������P������������Q��������R��������S��������T��������U��������V��������W��������X��������l ١٠: احلشر  
ما را  !پروردگارا: گويند  مي، آيند كساني كه پس از مهاجرين و انصار به دنيا مي(

اي نسبت به  و كينه .اند بيامرز ا كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفتهو برادران ما ر
  ). تو داراي رأفت و رحمت فراواني هستي !پروردگارا، مؤمنان در دلهايمان جاي مده

ــال   ــد اخلل ــا فس ــد عيب   ان جت
  فمـا ، اطلب العلـم و ال تکسـل  

ــدين و ال ــی ال ــه ف ــل للفق   احتف
  و اهجــر النــوم و حصــله فمــن

ـ  ــد ذهبـ ــل ق ــهال تق   ت ارباب
  

ــال   ــه و ع ــب في ــن ال عي   جــل م
  ابعــد اخليــر علــی اهــل الکســل
ــول    ــال و ح ــه مب ــتغل عن   تش
  يعرف املطلـوب يحقـر مـا بـذل    
  کل من سار علـی الـدرب وصـل   

  

چرا كه هيچ كس و هيچ  ؛بيني آن را برطرف كن عيبي را مي] در اين كتاب[اگر (
   .توان كامل و بدون عيب يافت چيزي را نمي

در  .رسد عرفت بپرداز و بدان كه خير و بركت به افراد تنبل نميبه كسب علم و م
راه فرا گرفتن علوم دين و معارف آن تالش كن و عمر خويش را صرف جمع كردن 

 بپرهيز و بدان هر آن] غفلت و آرزو[مال و به دست آوردن قدرت نگذرار از خواب 
 .دهد كند بها نمي به آنچه در اين راه صرف مي، كس كه ارزش هدف خويش را بداند

چرا كه هر كس در شاهراه هدايت و دين راستين گام ، اند مگوي كه بزرگان دين رفته
   ).رسد مي] دنيا و آخرت[بردارد به سعادت 



 
  توضيح نام منطقه 

نام  .اي بود در جنوب درياي خزر و با مركزيت شهر همدان منطقه: طبرستان -1
   .تشكيل شده است» زنان«ر و به معناي تب» طبر«اين منطقه از دو كلمه 

اي است در  اين كلمه به معناي سرزمين آتش است و نام منطقه: آذربايجان -٢
 .رب درياي خزر و با مركزيت اردبيلغ

اين ، اي بود در شرق آسياي صغير و جنوب درياي سياه منطقه: ارمنستان -٣
منه تشكيل سرزمين را از آن جهت ارمنستان نام نهادند كه بيشتر ساكنان آن را ارا

كه در قرن اول بعد از ميالد به دين بود و اروپايي  ينژادي هند، اين قوم، دادند مي
در دوران  .مسيحيت گرويد اما بعدها تفكر منوفيست بر اعتقادات آنان غلبه يافت

كردند و بر  ساكنان اين منطقه به شدت در برابر سپاهيان اسالم مقاومت مي، فتوحات
  .ورزيدند راوان ميمسيحيت خويش اصرار ف

سرزميني بود واقع در جنوب غرب منطقه ماوراءالنهر و با مركزيت : طغارستان -4
نستان است و مهمترين مراكز آن هم اكنون اين منطقه جزو خاك افغا شهر بلخ

  .باشند مي هارشهرهاي خوست و قند
و آن سرزميني بود در شرق ، به معناي محل طلوع خورشيد است: خراسان -5
  .يران و با مركزيت شهر مروفالت ا
اي بود در جنوب خراسان و با مركزيت شهر  منطقه: سجستان يا سيستان -6
به معناي منطقه تشكيل شده است اما » آستان«و » سگ«اين كلمه از دو بخش  .بست

ناميدند چرا كه ساكنان آن ديار را  ظاهراً اين سرزمين را به اين خاطر سجستان مي
  .خواندند مي» ساكا«

و ) يا آمو دريا(اي است ما بين دو رود بزرگ جيحون  منطقه: ماوراءالنهر -7
اين  .باشد سمرقند و تاشكند مي، مهمترين شهرهاي آن بخارا. ) يا سر دريا(سيحون 
  .ازبكستان و تاجيكستان است، هم اكنون جزو قلمرو كشورهاي تركمنستان، سرزمين
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ظاهراً نام آن سرزمين ، ي خزراي است در شرق دريا منطقه: جرجان يا گرگان -8
دعوت خويش را از اين ، زردشت، بوده است و بنا به قولي» باكتريا«، در عهد باستان

  .سرزمين آغاز نمود
سرزميني است در جنوب غرب فالت ايران و هم مرز با كشور : خوزستان -9

، باعرا .باشد و به داشتن ذخاير عظيم نفت مشهور است عراق مركز آن شهر اهواز مي
م و بر  1925نامند و بر اين باورند كه رضاشاه با اشغال آن در سال آن را عربستان مي

  .آن سرزمين را به سرزمين ايران ضميمه كرد، جا آن كنار كردن شيخ خزعل از حكومت



 
 منابعفهرست 

  . املكتب اإلسالمي، بريوت، إبراهيم شعوط، أباطيل جيب أن متحى من التاريخ -١
 .  مدينه، دار اخلضريي، عبد العزيز نور ويل. د، الروايات التارخييةأثر التشيع على  -٢
 . زير چاپ، عبد العزيز صغري دخان، أحداث وأحاديث الفنت األوىل -٣
 . بی تا، بريوت، دار الفكر، أبو احلسن على بن حممد بن حبيب ماوردي، األحكام السلطانية -٤
 . واضح صمد، أدب صدر اإلسالم -٥
چاپ ، دار النفائس، نايف معروف. د، عهد النبوة وخالفة الراشديناألدب يف اإلسالم يف  -٦

 . م١٩٩٠ -هـ١٤١٠، اول
 .م١٩٨٩ – ١٤٠٩، دار السالم، سعيد حوى، األساس يف السنة وفقهها السرية النبوية -٧
دار ، أيب احلسن بن علي بن حممد جزري، بن األثرياعز الدين ، أسد الغابة يف معرفة الصحابة -٨

 . م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، چاپ اول، بريوت، عريبإحياء التراث ال
 . م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، لبنان، بريوت، دار الرائد العريب، رفيق عظم، أشهر مشاهري اإلسالم -٩

، جاسم حممد الرجب، خليل أمحد جلو، عريب  ترمجه به، لويس بارنارد، أصول اإلمساعيلية -١٠
 . م١٩٤٧ -هـ ١٣٦٧، املثىن: فروشی کتاب، بغداد

 . دار الرضا للنشر والتوزيع، ناصر بن عبد اهللا غفاري، عة اإلماميةأصول مذهب الشي -١١
 . دار عامل الكتب، صابر حسن حممد أبو سليمان، أضواء البيان يف تاريخ القرآن -١٢
 . خالد بيطار، أعالم املسلمني -١٣
أيب ربيع سليمان بن موسى ، والثالثة اخللفاء× االكتفاء مبا تضمنه من مغازي رسول اهللا  -١٤

 . م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، لبنان، بريوت، عامل الكتب، دلسيكالعي أن
 . أيب عبيد: األموال  -١٥
أمحد سيد يعقوب يوسف . د، أمري املؤمنني علي بن أيب طالب من امليالد إىل االستشهاد -١٦

 . قاهرة، دار الفضيلة، رفاعي
 . هـ١٤١٨چاپ اول ، املكتب اإلسالمي، حممود شاكر، األمني ذو النورين -١٧
حتقيق عبد الرمحن بن حيىي ، يد عبد الكرمي بن حممد بن منصور متيميأبو سع، األنساب -١٨

 . حممد أمني دمج: ناشر، بريوت، معلمي مياين
: فروشی کتاب، بريوت، املكتب اإلسالمي، غالب عبد الكايف قريشي. د، أوليات الفاروق -١٩

 . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، چاپ اول، رياض، احلرمني
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 . اجلامعة اإلسالمية: ی خانه چاپ، سن أشعريأيب احل، اإلبانة يف أصول الديانة -٢٠
 . م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، بريوت، دمشق، دار ابن كثري، سيوطي، اإلتقان -٢١
 . م١٩٩٦، بريوت، دار املعرفة، حممد خضري، إمتام الوفاء يف سرية اخلفاء -٢٢
دكتر سليمان بن صاحل بن سليمان ، نشأا وتطورها، اإلدارة العسكرية يف الدولة اإلسالمية -٢٣

 . ی حتقيق و احيای ميراث اسالمی سسهؤم، أم القرى: دانشگاه، كمالآل 
، رياض، خالد: ی خانه چاپ، عبد العزيز حممد سلمان، إرشاد العباد لالستعداد اليوم املعاد -٢٤

 . هـ١٤٠٦چاپ اول 
 . بريوت، دار الكتب العلمية، أمحد بن علي بن حجر، اإلصابة يف متييز الصحابة -٢٥
: فروشی کتاب، علي حممد صاليب. د، بسرية أيب بكر الصديقاالنشراح ورفع الضيق  -٢٦

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، چاپ اول، الشارقة، الصحابة
وزارت أوقاف وشئونات إسالمي در ، عبد السالم السليماين، االجتهاد يف الفقه اإلسالمي -٢٧

 . م١٩٩٦ -هـ١٤١٧چاپ ، کشور مغرب
، دراسة نقدية.. تاريخ الطربياستشهاد عثمان ووقعة اجلمل يف مرويات سيف بن عمر يف  -٢٨

 . هـ١٤١٨، جدة، دار األندلس اخلضراء، خالد بن حممد غيث. د
، دار اجليل، أيب عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب -٢٩

 . م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، چاپ اول، بريوت
 . أبو إسحاق إبراهيم بن موسى خلمي، االعتصام -٣٠
ناصر . حتقيق د، تقي الدين ابن تيمية، قيم خمالفة أصحاب اجلحيماقتضاء الصراط املست -٣١

 . هـ١٤٠٤، چاپ اول، الرياض، طبع مطابع العبيكان، العقل
دار ، عبد الرمحن عبد الكرمي جنم، البحرين يف صدر اإلسالم وأثرها يف حركة اخلوارج -٣٢

 . م١٩٧٣، بغداد، احلرية
 . دار الريان، ري الدمشقيأبو الفداء احلافظ ابن كث، البداية والنهاية -٣٣
 .دار اخلاجني  در کشور مصر، أبو عثمان عمرو بن حبر، جاحظ، البيان والتبيني -٣٤
چاپ ، مجيل عبد اهللا مصري. د، تاريخ الدعوة اإلسالمية يف زمن الرسول واخللفاء الراشدين -٣٥

 . م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، اول
 . م١٩٩٩ -هـ١٤١٩، چاپ اول، رياض، دار النفائس، تاريخ ابن خلدون -٣٦
 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، بريوت، دار الفكر، أبو جعفر طربي: تاريخ األمم وامللوك  -٣٧
، دار الكتاب العريب، حممد بن أمحد بن عثمان ذهيب، عهد اخللفاء الراشدين، تاريخ اإلسالم -٣٨
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 . م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، چاپ اول
، اإلسكندرية ،دار الدعوة، عبد العزيز عبد اهللا محيدي. د، التاريخ اإلسالمي مواقف وعرب -٣٩

 . م١٩٩٨ -هـ١٤١٨چاپ اول ، جدة، دار األندلس اخلضراء
: ی خانه چاپ، التجارية الكربى: فروشی الکتاب، حممد خضري، تاريخ التشريع اإلسالمي -٤٠

 . م١٩٥٤ -هـ١٣٧٣، چاپ ششم، السعادة
 . م١٩٣٤، چاپ اول، دار الفكر العريب، حممد أبو زهرة، تاريخ اجلدل -٤١
، صفاء خلوصي: از  ترمجه، نكلسن رينولد، يف اجلاهلية وصدر اإلسالم تاريخ العرب األديب -٤٢

 . م١٩٦٩ -هـ١٣٨٨املعارف : ی  خانه چاپ، بغداد
، لبنان، دار الفكر املعاصر، دمشق، دار الفكر، حممد زحيلي. د، تاريخ القضاء يف اإلسالم -٤٣

 . م١٩٩٥ -هـ١٤١٥، چاپ اول
إمام القاضي حممد بن سالمة : خبار اخلالئفكتاب عيون املعارف وفنون أ، تاريخ القضاعي -٤٤

 . أم القرى: ی دانشگاه خانه چاپ، بن جعفر شافعي
نشر سيد حبيب حممود ، حتقيق حممود شلتوت، أبو زيد بن شبه منريي بصري، تاريخ املدينة -٤٥

 . هـ١٣٩٣، مدينة، أمحد
 . م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠چاپ ، دار بريوت للطباعة والنشر، تاريخ اليعقويب -٤٦
 . م١٩٦٩بغداد ، حسن سليمان حممود، اليمن السياسي يف العصر اإلسالميتاريخ  -٤٧
حتقيق أكرم ضياء ، أبو عمر خليفة بن خياط بن أيب هبرية ليثي، تاريخ خليفة بن خياط -٤٨

 . م١٣٩٧، بريوت، ودار القلم، مؤسسة الرسالة، عمري
شر الس العلمي ن، شهايب  سكينه، حتقيق، سعثمان : از  ترمجه، ابن عساكر، تاريخ دمشق -٤٩

 . م١٩٨٤، در دمشق
چاپ ، دار الصحابة، على صاليب، تبصري املؤمنني بفقه النصر والتمكني يف القرآن الكرمي -٥٠

 . هـ١٤٢١، اول
موفق الدين أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة ، التبيني يف أنساب القرشيني -٥١

 . عامل الكتب، حممد نايف دليمي: حتقيق، مقدسي
عبد   تصحيح صاحله، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان ذهيب، ريد أمساء الصحابةجت -٥٢

 . هـ١٣٨٩، اهلند، مببئي، شرف الدين كتيب وأوالده: ی  خانه چاپ، احلكيم شرف الدين
تصحيح عبد الرمحن ، حممد عبد الرمحن مباركپوري، حتفة األحوذي بشرح سنن الترمذي -٥٣

 . نشر حممد عبد احملسن كتيب، ماداالعت: ی خانه چاپ، حممد عثمان
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دار ، حممد أحمزون. تأليف د، حتقيق مواقف الصحابة يف الفتنة من روايات الطربي واحملدثني -٥٤
 . م١٩٩٤ -هـ١٤١٥الرياض ، الكوثر: فروشی کتاب، طيبة

 . بريوت، دار إحياء التراث، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان ذهيب، تذكرة احلفاظ -٥٥
 . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨مصر ، املنصورة، دار الوفاء، منري غضبان، ديةالتربية القيا -٥٦
، بريوت، دار إحياء التراث العريب، قرطيب، أيب عبد اهللا حممد بن أمحد أنصار، تفسري القرطيب -٥٧

 . م١٩٦٥لبنان 
: فروشی کتاب، محد بن بيله بن مرهان عجمي، التفوق والنجابة على ج الصحابة -٥٨

 . چاپ اول، رياض، العبيكان
 . ابن حجر، تقريب التهذيب -٥٩
. حتقيق د، حممد بن حيىي بن أيب بكر مالقي أندلسي، التمهيد والبيان يف مقتل الشهيد عثمان -٦٠

 . م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، چاپ اول، الدوحة، دار الثقافة، حممود يوسف زايد
چاپ ، صاحل علي، التنظيمات االجتماعية واالقتصادية يف البصرة يف القرن األول اهلجري -٦١

 . م١٩٦٩بريوت ، دار الطليعة ، دوم
 . م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، بريوت، دار إحياء التراث العريب، ذيب ابن عساكر -٦٢
 . بريوت، دار صادر، أمحد بن علي بن حجر، ذيب التهذيب -٦٣
مؤسسة الكتب ، مدينة منورة، طيبة: فروشی کتاب، ابن رجب حنبلي: جامع العلوم واحلكم  -٦٤

 . م١٩٩٠ -هـ١٤١٠، چاپ دوم، بريوت، الثقافية
جملس دائرة : ی خانه چاپ، أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامت رازي، اجلرح والتعديل -٦٥

 . هـ١٣٧٢، اهلند، الدكن، املعارف العثمانية در حيدر آباد
، قاهرة، حتقيق عبد السالم هارون، علي بن أمحد بن حزم أندلسي، مجهرة أنساب العرب -٦٦

 . هـ١٣٨٢
، چاپ پنجم، دار اتمع، حممد سيد وكيل. د، لفاء الراشدينجولة تارخيية يف عصر اخل -٦٧

 . م١٩٩٥ -هـ١٤١٦
 . م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، دمشق، دار القلم، إبراهيم علي، حذيفة بن اليمان -٦٨
، چاپ اول، حممد أمحد بامشيل، حروب اإلسالم يف الشام يف عهود اخللفاء الراشدين -٦٩

 . م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠
 . دار املنار، أمحد سعيد بن سامل، ميةحروب الردة وبناء الدولة اإلسال -٧٠
 . لبنان، طرابلس، املؤسسة احلديثة للكتاب، واضح صمد. د، احلضارة العربية يف اإلسالم -٧١
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 .  اسكندريه، دار اإلميان، عثمان اخلميس، حقبة من التاريخ -٧٢
 . رياض، مؤسسة جريسي، سعيد قحطاين، احلكمة يف الدعوة إىل اهللا -٧٣
، دار الكتب العلمية، أيب نعيم أمحد بن عبد اهللا أصفهاين، األصفياءحلية األولياء وطبقات  -٧٤

 . بريوت
 . بی تا، الرياض احلديثة: فروشی منشورات کتاب، أيب يوسف: اخلراج  -٧٥
شرح وحتقيق ، بن زياد بغدادي  بن جعفر بن قدامه  أبو الفتوح قدامه، اخلراج وصناعة الكتابة -٧٦

 . م١٩٨١، ادبغد، دار الرشيد، حممد حسني زبيدي. د
 . دار اهلجرة، حيىي بن إبراهيم حيىي، اخلالفة الراشدة والدولة األموية من فتح الباري -٧٧
 . م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، حممود مرداوي، اخلالفة بني التنظري والتطبيق -٧٨
: دانشگاه،  عزيزيه، سامل: فروشی کتاب، حممد بن صامل سلمي. د، خالفة عثمان بن عفان -٧٩

 . هـ١٤١٩، چاپ اول، أم القرى
، مستشار سامل نساوي، اخلالفة واخللفاء الراشدون بني الشورى والدميقراطية -٨٠

 . م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، چاپ دوم، املنار اإلسالمية: فروشی کتاب
 . أردن، دار الفرقان، أمني قضاة. د، اخللفاء الراشدون أعمال وأحداث -٨١
، دار القلم، خالديصالح عبد الفتاح ، اخللفاء الراشدون بني االستخالف واالستشهاد -٨٢

 . م١٩٩٥ -هـ١٤١٦چاپ اول ، بريوت، الدار الشامية، دمشق
 . م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، حسن أيوب، اخللفاء الراشدون -٨٣
 . م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦. لبنان، بريوت، دار القلم، عبد الوهاب جنار، اخللفاء الراشدون -٨٤
دار ، حسن فاضل زغني. د، لرمحن عبد الكرمي عاينعبد ا، اخلليفة الفاروق عمر بن اخلطاب -٨٥

 . م١٩٨٩چاپ ، بغداد، الشئون الثقافية العامة
 . يوليوس فلهاوزن، اخلوارج والشيعة -٨٦
مركز ، ناصر بن عبد الكرمي. د، وموقف السلف منها، دراسات يف األهواء والفرق والبدع -٨٧

 . م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، چاپ اول، دار إشبليا
 - هـ١٤١٩، چاپ اول، عبد الرمحن شجاع. د، وة واخلالفة الراشدةدراسات يف عهد النب -٨٨

 . صنعاء، دار الفكر املعاصر، م١٩٩٩
  جمله، الدراهم املضروبة على الطراز الساساين للخلفاء الراشدين يف املتحف العراقي -٨٩

 . وداد على قزاز، م١٩٦٩، مديرية اآلثار العامة بغداد، مسكوكات
 . م٢٠٠١ - هـ١٤٢١، دار البشري، اندماء على قميص عثمان بن عف -٩٠
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 . م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠، دمشق، دار القلم، فاروق محادة. د، الدوحة النبوية -٩١
دار ، تأليف أمساء حممد أمحد زيادة، واخللفاء الراشدين× دور املرأة السياسي يف عهد النيب  -٩٢

 . م٢٠٠١ -هـ١٤٢١، چاپ اول، السالم در مصر
دار ، محدي شاهني. د، اسة الشبهات ورد املفترياتدر.. الدولة األموية املفترى عليها -٩٣

 . م٢٠٠١، القاهرة للكتاب
 . م١٩٨٥ -هـ١٤٠٦چاپ دوم ، دار الفكر، يوسف العش، الدولة األموية -٩٤
 .دار القاهرة، محدي شاهني. د، الدولة اإلسالمية يف عصر اخللفاء الراشدين -٩٥
 . م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، مصر ،وهبة: فروشی کتاب، فتحي عبد الكرمي. د، الدولة والسيادة -٩٦
: فروشی کتاب، حتقيق حممد زهري خبار، حممد صديق حسن قنوجي خباري، الدين اخلالص -٩٧

 . الفرقان
، حسن عيسى أبو ياسني. حتقيق د، عبد الرمحن بن عبد اهللا بن احلارث، ديوان أعشى مهدان -٩٨

 . م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، دار العلوم، رياض
 . م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠، فكردار ال، شوقي أبو خليل، ذات الصواري -٩٩

، چاپ دوم، دار الكتب العلمية، حممد رشيد رضا، ذو النورين عثمان بن عفان -١٠٠
 . لبنان، بريوت، م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢

 -هـ١٤١٠، ابن تيمية: فروشی کتاب، حممد مال اهللا، ذو النورين عثمان بن عفان -١٠١
 . م١٩٨٩

الدار ، خليل الرمحنحتقيق عبد الوهاب ، أيب حامد حممد مقدسي، الرد على الرافضة -١٠٢
 . هـ١٤٠٣چاپ اول ، هند، مببئي، السلفية

، الدار الشامية، دمشق، دار القلم، موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامة، الرقة والبكاء -١٠٣
 . م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، چاپ دوم، بريوت

حتقيق عبد الرمحن ، أبو قاسم سهيلي، الروض األنف يف شرح السرية النبوية البن هشام -١٠٤
 . هـ١٣٨٧ط، دار الكتب احلديثة، وكيل

: فروشی الکتاب، حمب  طربي  أبو جعفر أمحد مشهور به، الرياض النضرة يف مناقب العشرة -١٠٥
 .  قاهره، القيمة

حتقيق شعيب ، أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر ابن قيم، زاد املعاد يف هدي خري العباد -١٠٦
 . هـ١٤٠٦، ١٣ط، بريوت، الرسالة:  مؤسسه، أرناؤوط

، بريوت، دار الكتاب العريب، حتقيق حممد سعيد بسيوين زغلول، إمام أمحد بن حنبل، زهدال -١٠٧
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 . م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩
، ودار األندلس اخلضراء در جدة، مؤسسة الريان، حممود شيت خطاب، ×سفراء النيب  -١٠٨

 . م١٩٩٦ -هـ١٤٠٧، چاپ أول
 . سوريا، حتقيق وتعليق عزت دعاس، إمام أبو داود، سنن أيب داود -١٠٩
 . دار الفكر، حافظ أبو عبد اهللا حممد بن زيد قزويين،  نن ابن ماجهس -١١٠
 . هـ١٣٩٨، دار الفكر، أبو عيسى حممد بن عيسى ترمذي، سنن الترمذي -١١١
، لبنان، بريوت، ی دار املعارف خانه چاپ، حافظ أمحد بن احلسني بيهقي، السنن الكربى -١١٢

 . الرياض، املعارف: فروشی توزيع کتاب
، بريوت، الدار الشامية، دمشق، دار القلم، عبد اهللا باعلوي حضرمي، السنة والبدعة -١١٣

 . م١٩٩٢ -هـ١٤١٣، چاپ اول، ی دار القلم خانه چاپ
، ١ط، الرياض، دار الراية، عطية زهراين. حتقيق د، أبو بكر أمحد بن حممد خالل، السنة -١١٤

 . هـ١٤١٠
وحممد ، ز حسن إبراهيم حسنا  ترمجه، فان فولنت، السيادة العربية والشيعة واإلسرائيليات -١١٥

 . م١٩٦٥، ٢ط، النهضة املصرية: فروشی کتاب، قاهرة، زكي إبراهيم
، بريوت، دار املعرفة، تقي الدين أمحد بن تيمية، السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية -١١٦

 . م١٩٦٩، چاپ چهارم
، لعامة للكتاباهليئة املصرية ا، قطب إبراهيم حممد، السياسة املالية لعثمان بن عفان -١١٧

 . م١٩٨٦
، مؤسسة الرسالة، چاپ دوم، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان ذهيب، سري أعالم النبالء -١١٨

 . هـ١٤٠٢، بريوت
 . دار الوطن، عبد احلميد بن عبد الرمحن سحيباين، دروس وعرب.. سري الشهداء -١١٩
 . دمشق، دار القلم، حممد أبو شهبة. د، السرية النبوية يف ضوء القرآن والسنة -١٢٠
مركز ملك فيصل برای ، مهدي رزق اهللا أمحد. د، السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية -١٢١

 . م١٩٩٩ -هـ١٤١٢، ١ط، رياض، های اسالمی حتقيق و پژوهش
 . م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، دار إحياء التراث، ابن هشام: السرية النبوية  -١٢٢
، چاپ م، بريوت لبنان ،املكتب اإلسالمي، مصطفى سباعي، السرية النبوية دروس وعرب -١٢٣

 . م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦
، الشارقة، دار الصحابة، علي حممد صاليب. د، السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث -١٢٤
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 . م٢٠٠١، چاپ اول
، بريوت، أبو فالح عبد احلي بن أمحد بن محد حنبلي، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب -١٢٥

 . املكتب التجاري للطباعة والنشر
 . م١٩٨١ط ، دار الفكر، بريوت، إمام نووي، مشرح صحيح مسل -١٢٦
، الصحابة: فروشی کتاب، علي حممد صاليب. د، الشرف والتسامي حبركة الفتح اإلسالمي -١٢٧

 . م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، چاپ اول، الشارقة
 . نبال تيسري مخاش، شعراء اخللفاء -١٢٨
 .دار عمار، دار البيارق، أمحد خروف، عثمان بن عفان.. شهيد الدار -١٢٩
 . تقي الدين ابن تيمية، ملسلول على شامت الرسولالصارم ا -١٣٠
وزارت فرهن و ، أبو العباس أمحد بن علي قلقشندي، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا -١٣١

 . األمريية: ی خانه ای تصويری از چاپ نسخه، بی تا، قاهرة، ارشاد ملی
 . دار الفكر، أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل خباري، صحيح خباري -١٣٢
، دار الصحابة در طنطا، جمدي فتحي سيد، ق يف سرية وحياة ذي النورينصحيح التوثي -١٣٣

 . مصر
 . م١٩٩٨ -هـ١٤٠٨، ٣ط، دار النفائس، إبراهيم علي، صحيح السرية النبوية -١٣٤
 . رياض، مكتب التربية العريب لدول اخلليج، ألباين: صحيح النسائي  -١٣٥
 . رياض، يجمكتب التربية العريب لدول اخلل، ألباين، صحيح سنن ابن ماجه -١٣٦
، التربية العريب لدول اخلليج: فروشی کتاب، حممد ناصر الدين ألباين، صحيح سنن الترمذي -١٣٧

 . هـ١٤٠٨، ١ط، رياض
چاپ ، لبنان، بريوت، دار إحياء التراث العريب، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، صحيح مسلم -١٣٨

 . م١٩٧٢، دوم
 . م١٩٤٣، رمص، املعارف: ی خانه چاپ، عقاد، الصديقة بنت الصديق -١٣٩
 . بريوت، دار املعرفة، إمام أيب الفرج ابن جوزي: صفة الصفوة  -١٤٠
 . دار الرسالة، سيد بن حسني عفاين. د، صالح األمة يف علو اهلمة -١٤١
شهاب الدين أبو عباس أمحد بن حجر ، الصواعق احملرقة يف الرد على أهل البدع والزندقة -١٤٢

 . بريوت، دار الكتب العلمية، هيثمي
 . بريوت، دار صادر، حممد سعيد بن منيع هامشي، ربىالطبقات الك -١٤٣
 . م١٩٧١ -هـ١٣٩١، بريوت، دار الفكر، سعيد أفغاين، عائشة والسياسة -١٤٤
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دار ، سليمان بن محد العودة، عبد اهللا بن سبأ وأثره يف أحداث الفتنة يف صدر اإلسالم -١٤٥
 . هـ١٤١٢، چاپ دوم، رياض، طيبة

 . م١٩٩٠ -هـ١٤١٠، دمشق، دار القلم، عبد الستار شيخ، عبد اهللا بن مسعود -١٤٦
، چاپ دوم، مطابع سجل العرب، ضياء الدين ريس، عبد امللك بن مروان والدولة األموية -١٤٧

 . م١٩٦٩سال
 . م١٩٩١ -هـ١٤١٢، عبد الستار شيخ، اخلليفة الشاكر الصابر.. عثمان بن عفان -١٤٨
 . م١٩٩٠ -هـ١٤١٠، الدار السعودية، صادق عرجون، عثمان بن عفان -١٤٩
 . حممد حسنني هيكل، ن بن عفانعثما -١٥٠
 . القاهرة، مؤسسة املختار، حممد صاحل عوض، العشرة املبشرون باجلنة -١٥١
 .العلوم واحلكم: فروشی کتاب، الدكتور أكرم ضياء عمري، عصر اخلالفة الراشدة -١٥٢
 . دار املعارف در مصر، عبد احلميد خبيت. د، عصر اخللفاء الراشدين -١٥٣
، خاجني: فروشی کتاب، قاهرة) م.ع(تعريب  ،رونلدسن دوايت، عقائد الشيعة -١٥٤

 . م١٩٤٦ -هـ١٣٦٥
 . بريوت، دار الفكر، أبو عمر أمحد بن حممد بن عبد ربه بن حبيب، العقد الفريد -١٥٥
نشر حممد ، شيخ إمساعيل صابوين، عقيدة السلف وأصحاب احلديث ضمن الرسائل املنربية -١٥٦

 . م١٩٧٠بريوت ، أمني دمج
، دكتر ناصر بن علي عايض حسن شيخ،  الصحابة الكرامعقيدة أهل السنة واجلماعة يف -١٥٧

 . رياض، الرشد: فروشی کتاب
، سليمان بن سامل بن رجاء سحيمي. د، العقيدة يف أهل البيت بني اإلفراط والتفريط -١٥٨

 . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠چاپ اول ، إمام خباري: فروشی کتاب
، ...حممد يوسف موسى و. د، از  أجناس ترمجه، جولد تسيهر، العقيدة والشريعة اإلسالمية -١٥٩

 . دار الكتب احلديثة، قاهرة
، املكية: فروشی الکتاب، أسامة حممد سلطان، رجل احملنة وميزان الفتنة.. عمار بن ياسر -١٦٠

 . م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، چاپ اول، مكة املكرمة
 . عمدة القاري شرح صحيح البخاري -١٦١
 . أم القرى: ی خانه چاپ، منري حممد غضبان. د، األمري ااهد.. عمرو بن العاص -١٦٢
 . م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨،  عبد اخلالق سيد أبو رابيه، عمرو بن العاص -١٦٣
 . لبنان، بريوت، دار الكتاب العريب: ناشر، حممود عقاد، عمرو بن العاص -١٦٤
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: سازی از  آماده، حمب الدين خطيب: حتقيق، أبو بكر بن العريب، العواصم من القواصم -١٦٥
 . م١٩٨٩، چاپ دوم، دوحه ،قطر، دار الثقافة، حممد سعيد مبيض

 . أردن، عمان، دار الفرقان، أيب فارس: غزوة احلديبية  -١٦٦
، قاهرة، دار الريان، استاد حمب الدين خطيب: حتقيق، فتح الباري بشرح صحيح البخاري -١٦٧

 . هـ١٤٠٧، ١ط
دار الفكر ، حممد علي شوكاين، فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري -١٦٨

 . م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، باعة والنشرللط
 . م١٩٤٧، دار املعارف در مصر، طه حسني، عثمان، الفتنة الكربى -١٦٩
 . م١٩٦٦، دار املعارف در مصر، طه حسني، علس وبنوه، الفتنة الكربى -١٧٠
 . م١٩٩٩ -هـ١٤١٩، العبيكان: فروشی کتاب، حممد عبد اهللا غبان. د، فتنة مقتل عثمان -١٧١
 . أمحد عرموش، الفتنة -١٧٢
، لبنان، املعارف بريوت  مؤسسه، أمحد بن حيىي بالذري، أبو عباس، لبلدانفتوح ا -١٧٣

 . م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧
، أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد احلكم، ابن عبد احلكم، فتوح مصر وأخبارها -١٧٤

 . املثىن بغداد: فروشی ناشر کتاب، م١٩٢٠ -هـ١٣٣٩، ی لندن خانه ای از چاپ نسخه
 . م١٩٩٨ -هـ١٤١٩چاپ اول ، قاسم عاشور، خلفاء الكرامفرائد الكالم لل -١٧٥
 . مصر، دار السالم، حممد صاحل غرسي، فصل اخلطاب يف مواقف األصحاب -١٧٦
، اخلاجني: فروشی کتاب، أيب حممد بن حزم ظاهري، الفصل يف امللل واألهواء والنحل -١٧٧

 . مصر
چاپ ، سعودية، وزيدار ابن اجل، أيب عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل، فضائل الصحابة -١٧٨

 . م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، دوم
، فريجينيا، هريندن، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، حممد وكيلي، فقه األولويات -١٧٩

 . چاپ اول، م١٩٩٧ -هـ١٤١٦
:  مؤسسه، عبد الرزاق أمحد سنهوري. د، فقه اخلالفة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية -١٨٠

 . م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، چاپ اول، الرسالة
 . كامل شريف، اإلسالمي بني املثالية والتطبيقالفكر  -١٨١
 . مناوي: فيض القدير -١٨٢
، دار ابن حزم، دار األندلس اخلضراء، حممود شيت خطاب، قادة الفتح اإلسالمي يف أرمينية -١٨٣
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 . م١٩٩٨ -هـ١٤١٩: چاپ اول
، دار ابن حزم، دار األندلس اخلضراء، حممود شيت خطاب، قادة فتح السند وأفغانستان -١٨٤

 . م١٩٨٨ -هـ١٤١٩ ،چاپ اول
 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، دار الفكر، حممود شيت خطاب، قادة فتح بالد املغرب -١٨٥
 . لبنان، بريوت، الرسالة:  مؤسسه، فريوز آبادي، القاموس احمليط -١٨٦
، على حممد ندوي، تطبيقها، أدلتها، دراسة مؤلفاا، مفهومها تطورها.. القواعد الفقهية -١٨٧

 . م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ١ط، دار القلم، بريوت
 . الرسالة:  مؤسسه، عمان، دار البشري، عبد اهللا گيالين، القيود الواردة على سلطة الدولة -١٨٨
حتقيق علي ، ابن األثري  أبو احلسن علي بن أيب مكارم شيباين معروف به، الكامل يف التاريخ -١٨٩

 . م١٩٨٩ -هـ١٤٠٨بريوت ، دار إحياء التراث العريب، شريي
ط ، مصر، البايب احلليب: ناشر،  العباس حممد بن يزيدأيب، الكامل يف اللغة واآلداب -١٩٠

 . الرسالة:  مؤسسه، م١٩٣٧ -هـ١٣٥٦
، العلوم واحلكم: فروشی کتاب، كتاب اإلمامة والرد على الرافضة أليب نعيم األصبهاين -١٩١

 . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، چاپ دوم، منوره  مدينه
 . جدة، دار اتمع، يعبد اهللا قادر. د، الكفاءة اإلدارية يف السياسة الشرعية -١٩٢
 . دار الوطن السعودية، كيف نكتب التاريخ اإلسالمي؟ حممد قطب -١٩٣
 . بريوت، دار صادر، حممد بن مكرم بن منظور، لسان العرب -١٩٤
دائرة املعارف : ی خانه چاپ، حيدر آباد دكن، أمحد بن علي بن حجر، لسان امليزان -١٩٥

 . م١٩١٢ -هـ١٣٣١، العثمانية
صاحل مصطفى مفتاح . د، حىت انتقال اخلالفة الفاطمية إىل مصر ليبيا من الفتح العريب -١٩٦

 . م١٩٩٤، چاپ دوم، ببغازي، منشورات جامعة قاريونس، مزيين
 . رياض، دار عامل الكتب، سعاد إبراهيم صاحل، مبادئ االقتصاد اإلسالمي -١٩٧
، مود زايدحتقيق إبراهيم حم، أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد متيمي، اروحون من احملدثني -١٩٨

 . حلب دار الوعي
 . ١٠ش ، البحوث اإلسالمية : جمله -١٩٩
 . ٢١ش ، املؤرخ العريب: جمله -٢٠٠
، بريوت، دار املعرفة، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، ميداين: جممع األمثال -٢٠١

 . م١٩٥٥ -هـ١٣٧٤
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عراقي بتحرير احلافظني ال، نور الدين علي بن أيب بكر هيثمي، جممع الزوائد ومنبع الفوائد -٢٠٢
 . هـ١٤٠٢, ٣ط، بريوت، دار الكتاب العريب، وابن حجر

 . هـ١٤١٨، دار الوفاء، تقي الدين أمحد بن تيمية حراين، جمموعة الفتاوى -٢٠٣
، دار النفائس، حممد محيد اهللا، جمموعة الوثائق السياسية يف العهد النبوي واخلالفة الراشدة -٢٠٤

 . م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، چاپ پنجم
، دار القلم، حممد حممد حسن شراب، ر اإلسالم والعصر الراشديفج.. املدينة املنورة -٢٠٥

 . م١٩٩٤ -هـ١٤١٥، چاپ اول، بريوت، الدار الشامية، دمشق
، چاپ اول، رياض، دار العاصمة، حيىي إبراهيم حيىي، مرويات أيب خمنف يف تاريخ الطربي -٢٠٦

 . هـ١٤١٠
 .عادل عبد الغفور، مرويات العهد املكي -٢٠٧
 . جدة، دار األندلس اخلضراء، خالد غيث، يف تاريخ الطربيمرويات خالفة معاوية  -٢٠٨
، دار الكتب العلمية، أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا نيسابوري، املستدرك على الصحيحني -٢٠٩

 . م١٩٩٠ -هـ١٤١١، چاپ اول، لبنان، بريوت
 . لبنان، بريوت، املكتب اإلسالمي، مسند اإلمام أمحد -٢١٠
 . ابن قتيبه: املعارف  -٢١١
، دمشق، دار القلم، منري حممد غضبان، أيب سفيان صحايب كبري وملك جماهد معاوية بن -٢١٢

 . م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، چاپ سوم
 . م١٩٧٧ -هـ١٣٩٧، بريوت، دار صادر، ياقوت محوي، معجم البلدان -٢١٣
، العلوم واحلكم: فروشی کتاب، أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، معجم الطرباين الكبري -٢١٤

 . م١٩٨٥ -هـ١٤٠٦، چاپ دوم
، حتقيق حممد راضي ابن حاج عثمان، هـ٤٣٠: أيب نعيم متوفی سال: معرفة الصحابة  -٢١٥

 . هـ١٤٠٨، احلرمني يف الرياض: فروشی وکتاب، الدار يف املدينة النبوية: فروشی کتاب
: ی خانه چاپ، أكرم ضياء العمري: حتقيق، يب يوسف فسوي، املعرفة والتاريخ للفسوي -٢١٦

 . ـه١٣٩٤، بغداد، اإلرشاد
 - هـ١٤٠٤، ٣ط، بريوت، عامل الكتب، مارسدن جونس. د، حممد عمر واقدي، املغازي -٢١٧

 . م١٩٨٤
عبد . د، عبد اهللا التركي. د حتقيق، موفق الدين أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن قدامة، املغين -٢١٨

 . هـ١٤١٢، ١ط، القاهرة، دار هجر، الفتاح احللو
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 . السنة احملمدية: ی  خانه چاپ، ةالقاهر، املنار املنيف يف الصحيح والضعيف -٢١٩
 . هـ١٣٩١، دار التراث: فروشی کتاب، أمحد صقر: حتقيق، بيهقي: مناقب الشافعي  -٢٢٠
دار ، أيب الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد بن جوزي، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم -٢٢١

 . بريوت، الكتب العلمية
 . قرطبة: مؤسسه، سامل حتقيق حممد رشاد، ابن تيمية، منهج السنة النبوية -٢٢٢
 . م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ٥ط، دار الشروق، حممد قطب، منهج التربية اإلسالمية -٢٢٣
: انتشارات، سيد حممد نوح. د، منهج الرسول يف غرس الروح اجلهادية يف نفوس أصحابه -٢٢٤

 . م١٩٩٠ -هـ١٤١١، ١ط، اإلمارات العربية املتحدة
، دار الثقافة العربية، عبده كوشك، اراينحتقيق حسني د، موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان -٢٢٥

 . هـ١٤١١، ١ط، دمشق
أمحد بن علي بن عبد ، مقريزي: املعروف باخلطط ، املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار -٢٢٦

 . القادر تقي الدين أبو العباس مقريزي
 . م١٩٩٦، النهضة املصرية: فروشی کتاب، أمحد شليب، موسوعة التاريخ اإلسالمي -٢٢٧
وزارت شئونات إسالمي وأوقاف و دعوت و ارشاد ، مسند اإلمام أمحد، ة احلديثيةاملوسوع -٢٢٨

 . م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، چاپ دوم، در سعوديه
 - هـ١٤٠٤طبعة ، دار النفائس، دكتر حممد رواس قلعجي، موسوعة فقه عثمان بن عفان -٢٢٩

 . م١٩٨٣
دار إحياء ، جاويعلي الب: حتقيق، حممد بن عثمان الذهيب، ميزان االعتدال يف نقد الرجال -٢٣٠

 . هـ١٣٨٢، چاپ اول، قاهره، الكتب العربية
، مجال الدين أيب احملاسن يوسف بن تغري بردي، النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة -٢٣١

 .بی تا، قاهرة، وزارت فرهنگ و ارشاد ملی
 . سوريا، دمشق، دار ابن كثري، أمحد خليل مجعه، نساء أهل البيت -٢٣٢
 - هـ١٣٨٧، األزهر: ی خانه چاپ، حممد سايس، أطوارهنشأة الفقه االجتهادي و -٢٣٣

 . جملس چهارم، جممع البحوث باألزهر، م١٩٦٧
 .عمان، دار عمار، حممد حسن أبو حيىي، نظام األراضي يف صدر الدولة اإلسالمية -٢٣٤
 . م١٩٩٦ -هـ١٤١٦، اردن، دار النفائس، عارف أبو عبيد، نظام احلكم يف اإلسالم -٢٣٥
، چاپ دوم، بريوت، دار النفائس، ظافر قامسي، والتاريخ اإلسالمينظام احلكم يف الشريعة  -٢٣٦

 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧
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اجلماعية للدراسات : املؤسسه، محد حممد صمد، نظام احلكم يف عهد اخللفاء الراشدين -٢٣٧
 . هـ١٤١٤، چاپ اول، بريوت، والنشر والتوزيع

 . سكندريها، دار الدعوة، دكتر مصطفى حلمي، نظام اخلالفة يف الفكر اإلسالمي -٢٣٨
 .لبنان، بريوت، دار العلم للماليني، صبحي صاحل، النظم اإلسالمية -٢٣٩
 . مكتب التراث العريب لدول اخلليج، وقائع ندوة أبو ظيب، النظم اإلسالمية -٢٤٠
اهليئة املصرية ، شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب نويري، اية األرب يف فنون األدب -٢٤١

 . هـ١٣٩٥قاهره ، إبراهيم حتقيق حممد أبو الفضل، العامة للكتاب
، ١ط، الرياض، الرشد: فروشی کتاب، أحزمي سامعون جزويل، اهلجرة يف القرآن الكرمي -٢٤٢

 . م١٩٩٦ -هـ١٤١٧
 . هـ١٤٠٢ط  ، رياض، دار املعارف، سعدي: وجوب التعاون بني املسلمني  -٢٤٣
 . حممد أبو زهرة، الوحدة اإلسالمية -٢٤٤
إحسان : حتقيق، أبو العباس مشس الدين أمحدابن خلكان  ، وفيات األعيان وأنباء الزمان -٢٤٥

 . بريوت، دار صادر، عباس
، بريوت، دار صادر، حسن نصار. حتقيق د، أبو يوسف حممد يوسف  كندي، والة مصر -٢٤٦

 . بی تا
 . رياض، دار عامل الكتب، منر محيداين. د، والية الشرطة يف اإلسالم -٢٤٧
 . عبد العزيز إبراهيم عمري .د، يف عصر اخللفاء الراشدين، الوالية على البلدان -٢٤٨
 .دمشق، دار الفكر، شجاععبد الرمحن . د، اليمن يف صدر اإلسالم -٢٤٩

* * * 


